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Sendo estudante de graduação em pedagogia, pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, ao chegar à sétima fase do curso, temos o privilégio de vivenciar o 

estágio em uma instituição pública de educação infantil, o qual foi realizado no NEI 

Colônia Z11 com um grupo de 15 crianças entre 1 a 2 anos (GII) no segundo semestre 

de 2014. Este ambiente me proporcionou relacionar a prática realizada na rede 

municipal de educação com as teorias vistas na Universidade, como também um contato 

íntimo com os profissionais que trabalham nela, as crianças, as infâncias, suas 

brincadeiras, interações e linguagens. Todo o vivido me fez refletir sobre meu papel 

como professora ao lidar com esses seres de pouca idade, que produz cultura e nela está 

inserido. O estágio também pauta-se na formulação de perguntas sobre a organização do 

cotidiano, tempo e espaços com o envolvimento direto e ativo nas relações ali 

estabelecidas (higiene, alimentação, descanso, brincadeiras, interações, atividades, 

descobertas, curiosidades, conversas, explorações, diferentes linguagens e expressões). 

Durante minha permanência na unidade busquei um novo olhar sobre os saberes das 

próprias crianças e todo seu entorno, tendo como foco a área externa. Para tanto foi 

preciso um exercício efetivo sobre os instrumentos da ação pedagógica (observação, 

registro, planejamento, avaliação e documentação). Ao estar como observadora das 

crianças, conhecendo e investigando seu universo infantil, me deparei com múltiplos 

acontecimentos constantes, no qual foi preciso focar o olhar em momentos específicos, 

para uma melhor compreensão ao refletir sobre os acontecimentos. Pois além de 

fotografar, escrever e observar é essencial envolver-se no cuidar e educar que são 

indissociáveis. Então atendia aos chamados das crianças, que me pegavam pela mão ou 

pronunciavam meu nome da forma que conseguiam, para brincar, por vezes queriam 

pedir algo e até resolver situações entre as próprias crianças, como a disputa pelos 

brinquedos e as tentativas de morder. Assim fui buscando conhecer cada criança 

profundamente, tendo um olhar individual além do coletivo. O grupo GII ainda não se 

comunica verbalmente, dizem apenas algumas palavras soltas, por isso a atenção é 

redobrada em atendê-los e entender suas necessidades, que ao invés da fala são 

percebidas por outras linguagens. Linguagens estas, que o docente precisa ter 

sensibilidade em entender seus gestos, risos, balbucios e choros, pois neles as crianças 

expressam tanto seu bem estar como seu desconforto. Foi buscando ampliar e 

complexificar suas vivências que planejei e realizei proposições, a fim de aguçar seus 

sentidos, experimentar sensações diferenciadas, expondo as expressões e a autonomia 

do grupo. A partir dessas experiências juntamente com as crianças e as professoras que 

ressalto a importância do planejamento, registro e avaliação que resultam de uma 

reflexão do trabalho docente, sendo instrumentos que devemos analisar, refletir, 

repensar, revisar e modifica-lo se necessário. 
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