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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos tem-se observado uma crescente expansão da Educação Infantil que se 
deve, por um lado, à inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, criando a 
necessidade de escolas que atendam à criança desse período escolar. Pesquisas sobre o 
desenvolvimento humano apontam a importância das experiências oferecidas à criança nesse 
período para o seu processo de desenvolvimento, o que acabou por refletir na legislação 
educativa do nosso país. Essa expansão, bem como as novas exigências em relação à 
educação da criança nesta faixa etária, criam também novas demandas quanto à formação do 
professor que atua neste segmento. Em nossa prática docente temos nos deparado com 
inúmeros relatos de estagiários que ao adentrarem nas salas de aulas das crianças, deparam-
se com professores preocupados em cumprir apostilas e atividades mecânicas que pouco 
contribuem para o efetivo desenvolvimento integral das crianças. Atividades relacionadas ao 
movimento, expressividade e brincadeiras parecem ocupar um lugar diminuto nas rotinas de 
muitas salas de aula, indicando que alguns professores desconhecem o valor dessas 
atividades para o desenvolvimento das crianças ou não encontram nas escolas, espaço ou 
liberdade para uma atuação diferenciada. Pensando nessa problemática, propusemos o 
presente projeto que tem como objetivos a formação de professores que valorizem o 
movimento e a ludicidade na escola de Educação Infantil e a atuação nessas escolas 
envolvendo todo o corpo docente na perspectiva de oferecer elementos que permitam o 
repensar sobre a prática pedagógica. .Este projeto vem sendo desenvolvido com apoio do 
Governo Federal por meio do PROEXT e vinculado à Pró-reitoria de Extensão da Universidade 
de Taubaté. Estão envolvidos os Departamentos de Pedagogia e Educação Física por meio da 
coordenação de 3 professoras e a atuação de 2 alunos bolsistas. Partimos do pressuposto que 
sendo a brincadeira a principal atividade da criança nesta etapa de desenvolvimento, é a partir 
dela que devem ser organizadas as atividades escolares. Brincando, jogando e se 
movimentando a criança se defronta com desafios e problemas, devendo constantemente 
buscar soluções para situações a ela colocadas. Essas atividades auxiliam a criança a criar 
uma imagem positiva de si mesma, manifestar desejos, dúvidas, críticas, aborrecimentos, etc. 
Ao observarmos a criança em movimento constatamos que nesse brincar e jogar está presente 
a construção de representações de si mesma, do outro e do mundo, ao mesmo tempo que 
comportamentos e hábitos são revelados e internalizados e conhecimentos são construídos. As 
atividades do projeto ocorrem duas vezes por semana e seguem uma rotina que inclui a roda 
de conversa inicial para apresentar as atividades que serão realizadas no dia, o 
desenvolvimento de brincadeiras livres e dirigidas e uma roda final para avaliar as atividades 
realizadas, organizar o espaço e ouvir as sugestões das crianças. Semanalmente a equipe se 
reúne para planejar, estudar e avaliar o andamento do projeto considerando que os 
licenciandos necessitam em sua formação, de experiências que lhes permitam estabelecer 
pontes entre a teoria que estudam nas aulas e a prática que irão vivenciar nas escolas. Poder 
vivenciar esta relação sob a supervisão dos professores dos cursos tem sido uma oportunidade 
privilegiada para sua formação, a qual precisa garantir ao futuro professor maior sintonia com 
os percursos do processo ensino-aprendizagem, possibilitando considerar a escola como um 
lugar de aplicação de saberes científicos e também de produção de saberes oriundos da 
prática pedagógica. Cabe ainda considerar que, vincular as ações de formação inicial de 
professores com a escola pública reafirma o compromisso da universidade e seu papel frente 
aos problemas sociais, levando, por meio da extensão, o ensino e a pesquisa à comunidade. 


