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Contextualizando...

O período do trabalho desenvolvido se deu no ano de 2017 com um
Grupo 4, composto por crianças de 3 a 4 anos, com as famílias,
professora regente, professora auxiliar, professora de educação física,
duas auxiliares de sala e coordenadora pedagógica.

Creche Vila Cachoeira, instituição pública da rede municipal de ensino
de Florianópolis.



Alinhando a prática à teoria...

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil de 2009 trazem em sua
redação a brincadeira, juntamente com a interação, como eixos norteadores das
práticas pedagógicas na educação infantil. Em 2015, a rede municipal de ensino de
Florianópolis lança o currículo da Educação Infantil, onde também aponta a
brincadeira como eixo estruturante e estruturador da ação pedagógica, ocupando
lugar central no currículo. Pautar-se nesses documentos significa entender que alugar central no currículo. Pautar-se nesses documentos significa entender que a
brincadeira é a base, o que norteia as relações existentes no contexto de educação
infantil, e é para contempla-la que se deve estruturar os espaços, os tempos e os
materiais. A brincadeira não é inata ao ser humano (Vygotsky,1984; Brougerè, 1998)
ela se dá na interação/relação da criança com os outros e com o mundo. Neste
sentido torna-se importante a ação intencional do professor, planejando e
organizando sistematicamente as propostas por meio de estratégias que respeitem as
crianças e suas infâncias e que ampliem suas vivências e experiências, a fim de
promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos.







Relatando a experiência...

A metodologia do trabalho se pautou no movimento desafiador de
organização da documentação pedagógica na educação infantil
(planejamento, observação, registro, avaliação e replanejamento) - alicerçado
na ausculta as crianças e no diálogo sistemático com referenciais teóricos- de
modo que ação docente seja um ato responsivo junto as crianças.modo que ação docente seja um ato responsivo junto as crianças.



O movimento cíclico da documentação pedagógica...









Proposições coletivas da unidade...





Qual o melhor horário para brincar no parque?



Fonte: TONUCCI, Francesco, 2005, p.63.



Concluindo...

Temos percebido que considerar a brincadeira como eixo estrutural da ação
pedagógica, apesar de tomada como discurso, ainda não é compreendida
na sua total importância no âmbito da educação infantil. E neste sentido,
são muitos os constrangimentos – que ainda vislumbram a educação infantil
a sombra do ensino fundamental – que desconsideram a brincadeira coma sombra do ensino fundamental – que desconsideram a brincadeira com
seriedade.
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