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RESUMO 
 

 
Essa pesquisa tem por finalidade mostrar a importância do brincar na 

Educação Infantil, ou seja, na educação de crianças 5/6 anos do ensino 

fundamental. Levando em consideração que a criança permanece mais tempo 

dentro de uma Instituição durante esse período, portanto, é de fundamental 

importância que essa criança tenha durante as atividades cotidianas um tempo e 

espaço para brincar.  Entretanto, as realidades de grande parte de nossas escolas 

da Rede Municipal de Londrina ainda têm negligenciado esse brincar no contexto da 

escola. Alguns professores têm negado esse tempo e espaço pensando ser um 

momento de perda de tempo e, ainda, muitos dos pais ainda têm em mente que a 

criança brincando não aprende nada. Sendo assim, a pesquisa é de cunho empírico 

para compreender tal temática utilizamos como base uma pesquisa documental de 

abordagem qualitativa com questionário com questões abertas e fechadas para 

averiguar como os professores da Rede Municipal, fazem o uso do brincar no seu 

cotidiano escolar. Foram entrevistados 150 professores e regentes das classes de 

EI6. A pesquisa apresentada tem como objetivo compreender como os professores 

da Rede Municipal de Londrina fazem o uso do brincar no contexto escolar, ou seja, 

na Educação Infantil. E como objetivos específicos:Averiguar como os professores 

da Rede Municipal usam o brincar no seu cotidiano escolar; Investigar como os 

professores compreendem os aspectos pedagógicos relativos ao brincar; Averiguar 

em que tempo e em quais espaços o brincar são ofertados para as crianças de 5 / 6 

anos. No contexto escolar, propor brincadeiras como aprendizagem, aproxima-se 

dotrabalho. Evidenciamos que o brincar transformado em instrumento pedagógico 

na Educação,vai favorecer a formação da criança para cumprir seu papel social, e 

mais tarde de adulto. 

Palavras chave: Criança. Brincar. Tempo. Espaço. Desenvolvimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O brincar é uma necessidade de qualquer pessoa e ela está inserida em 

todas as fases da vida e deve ser vista como um instrumento que fortalece o 

processo ensino e aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Portanto o brincar 

não pode ser visto como um “mero” passa tempo, mas sim como um processo no 

qual e necessário olharmos para esse brincar como algo que insere o ser humano 

para a vida estimulando - os e fortalecendo sua imaginação e criatividade com o 

brincar e o faz de conta. 

Sendo assim, o papel que o professor desempenha durante o processo 

do brincar influencia amplamente na aprendizagem e desenvolvimento da criança.Se 

esse brincar não ocorre de forma devidamente trabalhada muitas vezes poderá 

interferir futuramente e trazer dificuldade no desenvolvimento. 

Levando em consideração que a criança da Educação Infantil de 5/6 anos 

passa mais tempo dentro de uma Instituição de Ensino, lugar esse onde se deveria 

tem um tempo e espaço para o brincar. 

Segundo Paschoal e Machado (2008, p. 57) 

 

Podemos dizer que o brincar é um meio pelo qual a criança se 
relaciona com o mundo adulto, procurando descobrir e ordenar as 
coisas ao seu redor. Ao vivenciar as brincadeiras, a criança 
desenvolve afetividade, interage com o mundo em que vive, 
mediante a fantasia e o encanto. 
 

Buscando compreender mais sobre o universo infantil com relação ao 

brincar. Fazendo parte do Projeto de formação continuada “Nascidos para Brincar” 

com professores da Rede Municipal de Londrina surgiu o interesse de verificar como 

o fator ensino aprendizagem ocorre quando se trata do brincar e o faz de 

conta.Consegui então articular o Projeto junto com minha Pesquisa. 

Sendo assim segundo Moraes (1996) apud Batista (2009) 

 
A formação continuada do professor pressupõe continuidade, visão 
de processo, visando um sujeito em movimento permanente, 
denominado “vir a ser”, semelhante ao movimento das marés, cujas 
ondas desdobram-se em ações e ao dobrarem-se novamente 
concretizam-se em processo de reflexão na ação e sobre a ação. 
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Para que ocorresse o estudo, utilizamos de pesquisa de caráter 

bibliográfico tendo como base autores que defendem o brincar como fonte de 

aprendizagem e de grande importância na Educação Infantil, juntamente com a 

pesquisa documental (ANEXO A) de abordagem qualitativa com questionário com 

questões abertas e fechadas com intuito de cumprir com os nossos objetivos e 

responder ao nosso problema. 

A educação infantil e um tempo e um espaço de múltiplas vivencias para 

as crianças de 0 a 5 anos. Tempo e espaço para criar, recriar, experimentar, 

experienciar e vivenciar “n” situações que ficarão para o resto de suas vidas. Por 

outro lado temos observado que algumas Instituições de Educação Infantil tem 

negligenciado este tempo e este espaço. Alguns professores têm negado este 

tempo e espaço especificamente, o brincar por acreditarem que este seja uma perda 

de tempo. Desta forma, nosso problema de pesquisa é Como os Professores da 

Educação Infantil para crianças de 5/6 anos (EI6) da Rede Municipal de Londrina, 

fazem o uso do brincar dentro do contexto escolar? 

Para buscar responder a este nossos problemas,elencamos como 

objetivo geral: 

• Compreender como os professores da Rede Municipal de Londrina fazem o uso do 

brincar no contexto escolar, ou seja, na Educação Infantil. 

E como objetivos específicos: 

• Averiguar como os professores da Rede Municipal usam o brincar no seu cotidiano 

escolar. 

•Investigar como os professores compreendem os aspectos pedagógicos relativos 

ao brincar. 

•Averiguar em quetempo e em quais espaços o brincar são ofertados para as 

crianças de 5 / 6 anos. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Local 

A presente pesquisa foi realizada nas 80 Escolas da Rede Municipal de 

Londrina que atende crianças de 5/6 anos. 

Participantes 

Participaram dessa pesquisa 150 professores que atendem crianças de 

5/6 anos.  Esses professores têm idade entre 20 a 60 anos. A maioria tem 

escolaridade em nível superior sendo que alguns têm especialização na área, bem 

como ainda temos três professores que possuem o 2º grau completo. O tempo de 

serviço desses profissionais varia de seis meses a 34 anos. 

Procedimentos 

Os procedimentos para a realização deste estudo vão se basear em uma 

pesquisa qualitativa com base em um questionário com questões abertas e fechadas 

com intuito de cumprir com os nossos objetivos e responder ao nosso problema. 

Para Triviños (2007) o pesquisador qualitativo considera a participação do 

sujeito como um dos elementos de seu fazer científico, apóia-se em técnicas e 

métodos que reúnem características. Para o autor a entrevista semi- estruturada a 

entrevista aberta ou livre, o questionário aberto as observações livre, o método de 

análise de conteúdo é os instrumentos mais decisivos para estudar os processos e 

produtos nos quais está interessado o investigador qualitativo.  

Segundo Goldenberg (2003) os dados qualitativos consistem em 

descrições detalhadas de situações com o objetivo de compreender os dados 

quantitativos, obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento 

de coletá-lo. 

A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis 

relevantes de situações que podem ser estudadas quantitativamente.  
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Instrumento 

Foi utilizado de um questionário (ANEXO A) com questões abertas e 

fechadas com intuito de compreender como os professores de EI6 fazem o uso do 

brincar dentro do contexto escolar. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Para atender nosso objetivo buscamos organizar esse trabalho nos 

seguintes capítulos. 

 No capítulo 1 introduzimos de forma geralo universo infantil com relação 

ao brincar onde este não pode ser visto como um “mero” passatempo, mas sim 

como um processo no qual é necessário olharmos como algo que insere o ser 

humano para a vida. 

No capitulo 2 abordamos sobre a concepção da infância. De como se 

pensava a infância no decorrer da história, bem como, o lugar ocupado pela criança 

nos diferentes períodos sociais. 

No capitulo 3 descrevemos o brincar e a criança, o direito de brincar e sua 

importância para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, como também o 

tempo e espaço de vivências fundamentais para a estimulação da criatividade, da 

memorização, da imaginação, da socialização. 

No capitulo 4 analisamos os dados coletados por meio do questionário 

roteiro de entrevista, buscando discutir as questões entrelaçando-as com a teoria. 

E, por final, nas Considerações Finais elucidamos a importância do 

brincar como um espaço de múltiplas vivências para as crianças, bem como a 

importância de se ter este espaço no contexto da educação infantil. 
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2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

Falar de infância faz lembrarmo-nos do passado e de como era a nossa 

infância das lembranças que ficaram e a importância dela para nossa vida adulta 

hoje. 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 
(Casimiro de Abreu) 

 

Com o intuito de pensar infância na realidade atual e quais as mudanças 

apontadas na história, iremos abordar, nesse capitulo, um pouco sobre a concepção 

da infância de como se pensava historicamente e como se pensa em tempos atuais, 

de como a criança ocupava seu lugar em diferentes períodos sociais. 

 

2.1. A infância: breve histórico 

 

Crianças sempre existiram, mas a infância é uma invenção cultural do 

século XVII e XVIII. Ser criança significa, antes de qualquer coisa, ser pessoa, ser 

gente que se alegra e se entristece que chora e que sorri que brinca, que fantasia, 

que se cansa e que se anima um sujeito único, complexo e individual. (MORENO, 

2008) 

 A criança é um sujeito social e histórico que têm direitos e que faz parte 

de uma organização familiar que está inserida numa sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. A infância é uma fase 

aonde as crianças aprendem valores que servirão para a vida toda, para que isso 

ocorra devemos valorizar suas particularidades. (BRASIL, 1998) 
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Historicamente durante um longo período na história as crianças eram tratadas sem 

muita importância, como se elas não necessitassem de cuidados e direitos de 

possuírem suas características próprias, não havia uma preocupação como se tem 

hoje. 

Na idade média com sistema feudal as crianças executavam as mesmas 

atividades dos adultos, suas vestimentas não eram diferentes, por eles exercerem 

as mesmas funções juntamente com os adultos, elas eram vistas como adultos em 

miniaturas e a ela não era dada a devida importância. Segundo Ariès (1978) no 

século XVII, as crianças de boa família considerada nobre ou burguesa não eram 

mais vestidas como os adultos. 

De maneira geral percebia que a indiferença quanto à infância e, que a 

vestimenta da época comprova o quanto a infância era pouco particularizada na vida 

real.A criança muito pequenina, demasiado frágil ainda para misturar à vida dos 

adultos (ARIÈS, 1978, p 157). Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a 

faixa de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os 

outros homens e mulheres (ARIÈS, 1978). 

Não havia uma separação com relação aos cuidados com os pequenos. 

O sentimento de infância não existia, mas isso não significava que ocorria 

negligência, abandono e desprezo só não existia uma relação afetuosa e com suas 

particularidades infantis, onde fosse distinguida essencialmente a criança do adulto. 

Na realidade, as especificidades da criança, suas particularidades e toda 

a sua originalidade na forma de conhecer o mundo não eram sequer pensadas e 

reconhecidas pela figura do adulto. (PASCHOAL, MACHADO, 2007) 

Há tempos atrás muitas dessas crianças não chegavam à idade adulta. A 

mortalidade infantil era bastante comum, antes que os adultos percebessem a sua 

ausência elas morriam fato que explicava a falta de apego a elas, como as pessoas 

poderiam se agregar a algo que se perdia com tanta facilidade.A criança era tão 

insignificante, tão mal entrada na vida, que não se temia que após a morte ela 

voltasse para importunar os vivos (ARIÈS, 1978) 

Até o final do século XIV, as crianças não eram nem mesmo mencionadas 

em legados e testamentos, um indício de que os adultos não esperavam que elas 

sobrevivessem muito tempo (BATISTA 2009, p. 23) 
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A infância se resumia em um período muito curto. Para a criança era dada 

uma autonomia, como se fosse capaz de resolver seus problemas sozinhos e que 

não precisasse da intervenção de adultos com seus cuidados maternos em tempo 

integral. 

Não se pensava como normalmente acreditamos hoje, que a criança já 

existisse a sua personalidade de um homem. (ARIÉS 1978) 

 Com a chegada da Revolução Francesa, podemos dizer que algumas coisas 

mudaram. Com Rousseau, a infância ganha mais valorização e reconhecimento 

como uma época peculiar da vida do ser humano, mas, ao mesmo tempo, a criança 

ainda é vista como um “recipiente”, como alguém incapaz de conviver socialmente 

por não ser dotada de raciocínio e de julgamento de suas ações e das ações dos 

outros (BATISTA, 2009). 

 Portanto, a criança não tinha condições de manifestar nenhum 

comportamento que interagisse com o outro, sendo impossibilitada de fazer 

escolhas condizentes a seu comportamento. 

Para Postman (1999) apud Batista (2009), Rousseau não entendeu 

claramente por que a infância tinha surgido e como podia ser mantida, mas deu 

duas contribuições importantes para o desenvolvimento dessaidéia. A primeira foi 

persistir na afirmativa de que a criança é importante em si mesma, e não como um 

meio para um fim. A segunda idéia de Rousseau foi de que a vida intelectual e 

emocional da criança é importante não porque devemos conhecê-la para ensiná-la, 

mas porque a infância é o estágio da vida em que o homem mais aproxima 

do“estado da natureza”. 

 Com a Revolução Industrial no século XIX, a visão de Infância começa 

trazendo uma grande transformação para a história. Amodernidade assistiu à 

criança se desmoronar nesse período, o trabalho infantil iniciou colocando a para 

trabalhar, pois era preciso produzir mão de obra barata nas fabricas, para que fosse 

necessário cumprir as exigências do momento com o sistema capitalista. 

Dessa forma, com a modernidade a infância teve algumas modificações, 

apesar de que em algumas culturas ainda há um descaso muito grande com a 

criança: maltrato abusos, discriminação, trabalhos etc. 
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Com a pós-modernidade o conceito de infância se transforma pode se 

dizer que a infância fica mais preocupante e os direitos mais discutidos no entanto  

as autoras Paschoal  e Machado (2007) falam que foi preciso uma longa caminhada 

histórica  para que as crianças fossem percebidas em sua plenitude e que na 

sociedade contemporânea, a infância é reconhecida  como um tempo de direitos  na 

vida da criança. 

Segundo Constituição (1988) Art. 227. “É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão”. 

Conceber a criança como o ser social que ela é significa considerar que 

ela tem uma história; que pertence a uma classe social determinada; que estabelece 

relações definidas segundo seu contexto de origens; que apresenta uma linguagem 

decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas; que ocupa um lugar 

que não é só geográfico, mas que ele é valorizado de acordo com os padrões de 

seu contexto familiar e de acordo também com sua própria inserção nesse contexto. 

(KRAMER 1996 apud BATISTA 2009) 

A concepção de infância muda dando mais atenção as necessidades 

básicas da criança como vestimenta, alimentação, saúde, educação, linguagem, 

ludicidade etc junto com as brincadeiras. Mas ao mesmo tempo em que ocorre essa 

“atenção” com as crianças as autoras Paschoal e Machado (2007) dizem que nos 

deparamos com uma infância globalizada diante das rápidas transformações do 

mundo contemporâneo na qual a criança brinca cada vez menos e tem sua 

especificidade, o seu tempo de ser criança cada vez mais encurtada em virtude das 

circunstancias econômicas em que vivem. Sendo assim ela não vivencia plenamente 

sua infância, devido à passagem precoce ao mundo dos adultos no qual tanto as 

Instituições bem como a família não respeitam esse tempo de ser criança e cobram 

atitudes nas quais ela ainda não está devidamente preparada para assumir.  
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Mas ao mesmo tempo em que fazemos a retrospectiva da história da 

infância, hoje em pleno século XXI às vezes nos deparamos com algumas lacunas 

com os pequenos, ou seja, ao mesmo tempo em que a criança passou a ser vista 

como cidadão em processo, que, desde o nascimento, já possui direitos e deveres 

Batista (2008) enfrentamos também a precariedade e o abandono de inúmeras 

crianças que tem sua infância roubada por condições sub humanas de existência e 

às vezes são poupadas dos seus sonhos da liberdade, sendo assim, de alguma 

forma escravas do sistema capitalista do qual vivem hoje e não usufruem dos seus 

direitos enquanto cidadãs. 
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3 O BRINCAR  E A CRIANÇA 

 

Neste capítulo iremos descrever o brincar e sua importância para o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança, bem como o brincar e o faz de conta. 

 

 

3.1 O Brincar e sua importância para o desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança 

 

 É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem 
sua liberdade de criação (WINNICOTT, 1975) 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico,psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. (LDB 1996, Art. 29) 

Levando em consideração que a criança da Educação Infantil passa mais 

tempo dentro de uma Instituição de Ensino, lugar esse onde se deveria tem um 

tempo e espaço para brincar, se desenvolver e aprender assistimos, em muitas das 

Instituições um negligenciamento do mesmo. Alguns professores têm negado esse 

tempo e espaço pensando ser um momento de perda de tempo e, ainda, muitos dos 

pais ainda têm em mente que a criança brincando não aprende nada, em muitos 

casos, esses pais não tiveram oportunidade de também brincar quando criança, e 

por isso desmerecem a atividade do brincar, certos de que isso não os fará sujeitos. 

Quanto aos professores, em alguns casos desconhecem o valor da 

brincadeira. Cobram o conhecimento visando apenas que a criança aprenda os 

conteúdos e, ainda alguns professores numa atitude mecânica, muitas vezes ficam 

presos e limitados a materiais impressos, mimeografados reforçando o desprazer 

das crianças que às vezes ficam “presas” a uma carteira enfileiradasou sentadas de 

costas para parede, diante das cobranças impostas pela sociedade e/ou Instituição. 

Enfim, os professores acabam por valorizar mais os conteúdos teóricos aplicados 

sem falar que estes prezam mais pela quantidade do que pela qualidade. 

Contudo, a criança não nasce sabendo brincar, há a necessidade da 

mediação do adulto seja da família, ou da instituição para que ela descubra que o 

brincar é uma forma de conhecer a si mesmo e o mundo que a cerca.  



21 
 

A criança quando brinca começa a entender como as coisas funcionam 

ao seu redor, assim ela poderá perceber e distinguir o que pode e o que não pode 

ser feito por meio do brincar, ou seja, ela perceberá e aprenderá que existem regras 

sociais.  

É importante que tenhamos claro que quanto mais a criança brinca, mais 

é levada a organizar e a reorganizar os seus processos de pensamento, ao mesmo 

tempo em que conquista as mudanças qualitativas mais significativas em sua 

personalidade. (PASCHOAL E MACHADO, 2008, p.55) 

Por meio do brincar percebemos e compreendemos como a criança vê e 

constrói o mundo, até como ela gostaria que ele fosse o que a preocupa, suas 

angústias, medos enfim, todos os problemas. 

Podemos dizer que a criança, ao brincar, internaliza os conhecimentos de 

sua cultura, utilizando-se de objetos da cultura material e não materiale,percebe as 

relações sociais, aprendendo a conhecer, nesse processo, a si mesma e os outros, 

aqueles com quem convive (PASCHOAL, MACHADO, 2008, p.57). 

 

3.2 O Faz de conta 

 

Segundo Piaget o Estágio Pré-operatório (2 a 6 anos) começa quando a 

criança se torna capaz de representação mental, o que lhe permitea utilização de 

símbolos. A criança desenvolve as formas iniciais de raciocínio e mostra alguma 

habilidade primitiva de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. 

É muito importante o brincar na vida da criança, pois realiza sua fantasia, 

imaginação, criatividade e memorização, por isso a necessidade da intervenção para 

que ocorra a estimulação, seja na rua com seus coleguinhas, em casa com a família 

ou no espaço educacional com o professor ou auxiliar. Sendo assim, gradativamente 

a criança adquire com o tempo autonomia, crescimento, limites preparando se para 

a vida. 

Manipulando os objetos desde pequeno, no berçário, a criança vai se 

apropriando desse objeto por meio da exploração. Nessa fase é muito importante o 

professor nomear tudo para a criança deixando os objetos ao seu alcance e, mais 

tarde, na pré-escola a criança já internalizou e se utiliza por meio do símbolo que ela 

nomeia dando vida para esse objeto nas suas brincadeiras. A criança com a faixa 
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etária de 5 a 6 anos, no que concerne o objeto e o simbolismo, apresenta um 

conhecimento físico1 mais desenvolvido reconhecendo os objetos como sendo fora 

dela, explorando assim, as propriedades físicas desse objeto.  

A criança não vê o objeto como ele é, mas lhe confere um novo 

significado, como por exemplo, quando a criança monta em uma vassoura e finge 

estar cavalgando um cavalo, conferindo assim, um novo significado ao objeto. Esse 

significado precisa de um “pivô” que comporte um gesto que se assemelha à 

realidade, pois para Vygostsky o mais importante não é a similaridade do objeto com 

a coisa imaginada mais o gesto. Neste caso, a vassoura comporta um gesto em 

relação ao objeto (cavalo) ao qual ela está conferindo um significado. Dessa forma, 

no brinquedo, o significado conferido ao objeto torna-se mais importante que o 

próprio objeto. (KISHIMOTO, 2001, p. 61). 

Podemos dizer que o brincar é um meio pelo qual a criança se relaciona 

com o mundo adulto, procurando descobrir e ordenar as coisas ao seu redorcriando, 

recriando, experimentando e vivenciandopor meio do objeto, do simbolismo e do faz-

de-conta. 

Sendo assim, uma criança brincando de faz-de-conta, representa e 

desenvolve seu brincar por meio dos objetos dando significado para os diversos 

papéis que está atuando.Segundo Kishimoto (2001) apud Vieira (1978) os papéis 

são desempenhados com clareza: a menina torna-se mãe, tia, irmã, professora; o 

menino torna- se pai, índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. 

Também o brincar, segundo Silva, Aguiar e Oliveira (2008) apud Teles (p. 

75-76)se coloca “num patamar importantíssimo para a felicidade e a realização, da 

criança no presente e no futuro”. Ao brincar, a criança “explora o mundo, constrói o 

seu saber, aprende a respeitar o outro, desenvolve o sentimento de grupo, ativa a 

imaginação e se auto-realiza. 

Diante do exposto, o brincar faz com que a criança crie sua maneira de 

ver o mundo em sua volta, forma conceitos, seleciona idéias, estabelece relações 

lógicas e o mais importantea criança se socializa. 

                   Ao brincar diversos aspectos são estimulados e desenvolvidos como, por 

exemplo, memorização, concentração, linguagem, motivação, raciocínio, 
                                                           
1Conhecimento Físico - Conhecimento das propriedades físicas de objetos e eventos 

necessita da ação sobre o ambiente. (PIAGET, 1987) 
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criatividade, motricidade, coordenação motora, coordenação espacial e aquisição de 

conceitos etc. 

O professor contribuirá, na medida em que proporcionar tempo e espaço 

para que a criança brinque, incentivando a imaginação delas. A participação do 

professor é bastante importante, pois as crianças gostam de vê-lo engajado em suas 

brincadeiras. O único cuidado a tomar, professor é o de não impor às crianças suas 

próprias regras ou opiniões, ainda mais quando não solicitadas. (BATISTA, 2005) 

É importante ressaltar que para o desenvolvimento e aprendizado da 

criança, o brincar e considerado em todos os níveis e modalidades, independente da 

necessidade educacional especial que a criança possui, portanto é necessário 

independente das particularidades prepará-la para a vida. 

Uma criança que não brinca independente da posição social da família ou 

quando ela é levada desde pequena a ser inserida à vida adulta sejam trabalhando 

nos afazeres domésticos ou fora de casa para ajudar na renda da família ou com 

agendas lotadas de compromissos,contudocomo diz Batista (2009) [...] ao brincar a 

criança promove seu desenvolvimento e tem reflexo para toda sua vida. A falta da 

brincadeira pode tornar a criança um adulto depressivo ou com outros problemas [...] 

E quando a Instituição limita se a propor em seu planejamento atividades 

que envolva o brincar,ou não as desenvolve em seu tempo e espaço como deveria, 

sendo assim essa criança será privada de explorar seus limites.  

Para que a criança cresça e se desenvolva com liberdade de expressão, 

criatividade e autonomia é importante que se faça presente em seu desenvolvimento 

um suporte capaz de permitir diversas experiências e a utilização de recursos que 

possibilitem a satisfação de suas necessidades prioritárias. (BATISTA, 2009). 

Dessa forma, cabe a Instituição promover esse suporte quando a criança 

está sobre a sua responsabilidade e o professor como mediador tem que favorecer 

esse direito, sendo observador dando o suporte necessário e permitindo que elas 

descubram o mundo por meio do brincar. Batista (2008) diz que a participação do 

adulto é para ouvir, motivar a fala, pensar, inventar e reinventar, criar e recriar e que 

não nos cabe interromper o pensamento da criança ou atrapalhar a simbolização 

que está fazendo , devemos nos limitar a sugerir, a estimular, a explicar, sem impor 

nossa forma de agir, para que a criança \aprenda descobrindo e compreendendo, e 

não por simples imitação. 
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Dessa maneira, o compromisso e a parceria da Instituição juntamente 

com a família seriam de dar oportunidade para que a criança possa desenvolver sua 

imaginação e criatividade brincando. 

A brincadeira torna-se assim, um espaço de aprendizagem, agindo assim 

como se fosse maior do que é a realidade e, ainda, realiza simbolicamente o que 

mais tarde realizará na vida real. (BATISTA, 2005) 

Segundo Batista (2009) [...] brincadeiras enriquecem e ampliam o universo 

físico, social e cognitivo da criança, contribuindo assim para a estruturação da 

personalidade do indivíduo apto para atuar na sociedade. A brincadeira é um ato 

inerente à infância, pois é um ato indispensável à saúde física, emocional e 

intelectual. Por meio dela, possibilita-se que a criança desenvolva a linguagem, o 

pensamento, a socialização, a iniciativa e a auto-estima. Dessa forma, a criança 

estará sendo preparada para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios, que são 

cada vez maiores na sociedade de hoje. 

A experiência do brincar cruza diferentestempos e lugares, passados, 

presentes e futuros,sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidadee pela 

mudança. A criança, pelo fatode se situar em um contexto histórico e social,ou seja, 

em um ambiente estruturado a partir de valores, significados, atividades e 

artefatosconstruídos e partilhados pelos sujeitos queali vivem, incorpora a 

experiência social ecultural do brincar por meio das relações queestabelece com os 

outros – adultos e crianças.(BRASIL, 2007) 

 Diante do exposto ao indagarmos sobre obrincar e sua importância para 

o desenvolvimento e a aprendizagem da criança a nossa ação profissional e a 

prática pedagógica tem que ser revista com mais profundidade e saber reconhecer 

que as singularidades de cada criança têm que ser compreendida e respeitada. 

Segundo Batista (2008) a sociedade tem uma ansiedade com relação à 

criança, trabalha para preparar o futuro dela, mas não permite que ela vivencie o 

presente e, assim, abafa a alma da criança em prol de um futuro incerto. 
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4. O BRINCAR NO CONTEXTO DA ESCOLA 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, nesta etapa a criança se encontra 

numa fase de grande desenvolvimento físico e psicomotor, pois estão 

ocorrendonotáveis transformações tanto na ação como na representação 

propriamente dita. (Palácios, Cubero, Luque e Mora, apudCOLL, MARCHESI e 

PALÁCIOS, 2004). 

A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de 

promoção de avanços no desenvolvimento da criança, destacando-se a importância 

das atividades lúdicas no processo ensino e aprendizagem, assim como a 

relevânciada proposta pedagógica adotada pela escola.  

Na pré-escola a criança entra em contato com o mundo real das 

significações, ela passa a se conhecer, a se descobrir,a se apropriar de novos 

conhecimentos e a definir conceitos, por isso, as atividades lúdicas nos levam a 

pensar naeducação infantil. 

Por ser um segmento da sociedade que se organiza e se estrutura 

formalmente, deve oportunizar o desenvolvimentoda criança de acordo com suas 

potencialidades e seu nível de desenvolvimento, pois a criança não inicia sua 

aprendizagemsomente ao ingressar na escola, ela traz consigo uma gama de 

conhecimentos e habilidades adquiridas desdeseus primeiros anos de vida em seu 

ambiente sócio-cultural que devem ser aproveitadas para a aquisição de 

novosconhecimentos e habilidades.Desta forma, a pré-escola deve estar preparada 

para oferecer múltiplas vivências visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

social, moral e motor. 

É importante considerar também que a pré-escola não pode ser vista 

apenas como uma preparação para a alfabetização,pois para se formarem seres 

criativos, críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o 

enriquecimentodo cotidiano infantil com a inserção de contos, lendas, brinquedos, 

brincadeiras e jogos, enfim, atividades lúdicas quefazem parte da vida da criança 

sejam na escola ou fora dela.  
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Desta forma, buscaremos, neste capítulo analisar e discutir o brincar no 

contexto da educação infantil, mais especificamente, do EI6 da rede municipal de 

Londrina. Para tal, iniciaremos nossa análise e discussão conhecendo um pouco 

desse profissional que atua nesta etapa de ensino. 

 

4.1 Conhecendo os professores 

 

GRÁFICO 1 Categoria Profissional 

No Gráfico 1, dos 150  profissionais de educação entrevistados 142 são 

regentes de sala dois Supervisores Pedagógicos e seis Auxiliares de Supervisão. 
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GRÁFICO 2 Sexo dos professores 

Dos 150 professores entrevistados, 148 são do sexo feminino e dois do 

sexo masculino o que confirma que a carreira do magistério é ainda formada na 

maior parte por mulheres. 

 

GRÁFICO 3 Faixa- etária dos professores 

Quanto à faixa etária, 28 professores têm a idade entre 20 a 30 anos; 72 

têm a idade entre 30 a 40 anos; 36 entre 40 a 50 anos e 14 têm entre 50 a 60 anos. 

A maioria tem de 30 a 40 anos e a minoria 50 a 60 anos. 
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GRÁFICO 4Tempo de Exercício Profissional 

 

Quanto ao tempo de exercício profissional, dois professores não 

identificaram o tempo de trabalho; seis tem menos de um ano, 39 tem entre 1 a 5 

anos, trinta e três tem de 5 a 10 anos; 26 tem entre 10 a 15 anos, 23 tem de 15 a 

20 anos; 17 tem de 20 a 25 anos; dois tem de 25 a 30 anos; dois  tem de 30 a 35 

anos. 

 

GRÁFICO 5. Formação Acadêmica 
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Com relação à formação acadêmica, três professores têm o 2º grau 

Completo, 29 Superior Completo; 112 Pós Graduação; seis Mestrado e nenhum 

possui doutorado. 

 

4.2 Concepções dos professores acerca da função da Pré escola e de sua 

organização didática 

As concepções que os professores têm acerca da função da Pré escola 

faz com que a organização didática de sala de aula seja x ou y. Assim se torna 

relevante descrevermos as falas dos professores a respeito desta questão. 

Desta forma, no quadro abaixo descrevemos qual a concepção dos 

professores acerca da função principal da pré-escola. 

A. Garantir condições de prontidão para a escolarização posterior, suprindo 

deficiências de habilidades em crianças provenientes de meios ou condições 

desprivilegiadas.Preparar a criança para o futuro escolar, profissional e para á vida. 

B. Pedagógica que contemple a aprendizagem, valorizando as diversas 

linguagens da criança, visando, assim, o seu desenvolvimento global.  

C. Estimular a ampliação das fontes de conhecimento, a partir de atividades 

significativas e que contemplem os conhecimentos prévios das crianças como ponto 

de partida. 

QUADRO 1. Função Principal da Pré-escola 

A respeito da função principal da escola para 83 Professores a função da 

pré-escola é estimular a ampliação das fontes de conhecimento, a partir de 

atividades significativas e que contemplem os conhecimentos prévios das crianças 

como ponto de partida, para 56 professores é pedagógico que contemple a 

aprendizagem, valorizando as diversas linguagens da criança, visando, assim, o seu 

desenvolvimento global; para oito professores preparar a criança para o futuro 

escolar, profissional e para á vida para três professores garantir condições de 

prontidão para a escolarização posterior, suprindo deficiências de habilidades em 

crianças provenientes de meios ou condições desprivilegiadas. Para a maioria dos 

professores da pré escola tem como função principal estimular a ampliação das 

fontes de conhecimento, a partir de atividades significativas e que contemplem os 

conhecimentos prévios das crianças como ponto de partida. 
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Segundo Batista e Zamberlan (2005 p, 71) a criança é o principal agente 

na construção de seupróprio conhecimento sobre o mundo e da sua identidade. As 

circunstâncias do meio em que vive, somadas às condições de seu pensamentos 

em cada etapas pelas quais passa tornam a Pré Escola um espaço que tem função 

particular no processo de aprendizagem, espaço este onde as crianças possam se 

desenvolver como sujeitos ativos e criadores. 

A. Por meio de conteúdo previsto no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. 

B. Por meio de temas geradores e/ou centros de interesses. 

C. Por meio da metodologia de projetos. 

D. Por meio de currículo informal.  

E. Por meio de conteúdos escolhidos pelo professor, supostamente. 

QUADRO 2 Planejamento das atividades 

Com relação ao planejamento das atividades, 65 professores planejaram 

suas atividades por meio de temas geradores e/ou centros de interesses; 59 

professores planejam por meio de conteúdo previsto no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil;18 Professores planejam por meio da metodologia 

de projetos; cincoProfessores planejam por meio de conteúdosescolhidos pelo 

professor, supostamente; três professores planejam por meio de currículo informal. A 

maioria dos professores planejam suas atividades por meio de temas geradores e/ou 

centros de interesses. 

Segundo Batista e Zamberlan (2005, p.74) [...] é necessário a elaboração 

de um planejamento de atividades prazerosas e lúdicas, que provoquem o interesse 

das crianças e ative seus esquemas de pensamentos, envolvendo-as em uma 

aventura de descobertas, indagações e aplicações. 

Para Kramer (1994) o planejamento das atividades a serem 

desenvolvidos com as crianças pode ser por meio de Centros de Interesse 

Geradores e por Projetos. 
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A. O brincar é algo periférico ao trabalho acadêmico e à aprendizagem. 

B. O brincar está integrado ao desenvolvimento social e emocional. 

C. O brincar e o trabalho estão integrados ao desenvolvimento social, emocional, 

moral e intelectual. 

QUADRO 3 O brincar na sala de Aula 

A respeito do brincar na sala de aula, 142 Professores afirmam que na 

sala de aulao brincar e o trabalho estão integrados ao desenvolvimento social, 

emocional, moral e intelectual cinco Professores afirmam que o brincar está 

integrado ao desenvolvimento social e emocional e três Professores afirmam que o 

brincar é algo periférico ao trabalho acadêmico e à aprendizagem. Cabe ressaltar 

que a maioria dos professores assinalaram que o brincar e o trabalho estão 

integrados ao desenvolvimento social, emocional, moral e intelectual. 

Segundo Batista (2008. p.2) [...] A criança usa o brincar para se 

comunicar, se entender, se desenvolver, enfim, para viver. Assim, para que a 

criança cresça e se desenvolva com liberdade de expressão, criatividade e 

autonomia, é importante que se faça presente em seu desenvolvimento umsuporte 

capaz de permitir diversas experiências e a utilização de recursos que possibilitem a 

satisfação de suas necessidades prioritárias, a expressão de seus anseios, desejos, 

sentimentos, vontades e desagrados, bem como a interação ao meio coletivo com 

crescente autonomia e socialização. [...] 

[...] É dever do adulto defender o brincar como um acontecimento 

relevante para o pleno desenvolvimento da criança, além de deixá-la explorar 

livremente o brinquedo, mesmo que a exploração não seja a que esperávamos. Não 

nos cabe interromper o pensamento da criança ou atrapalhar a simbolização que 

está fazendo. Devemos nos limitar a sugerir, a estimular, a explicar, sem impor 

nossa forma de agir, para que a criança aprenda descobrindo e compreendendo, e 

não por simples imitação. A participação do adulto é para ouvir, motivá-la a falar, 

pensar, inventar e reinventar, criar e recriar. [...] 

ParaMoyles (2002) se a visão do professor for à de um instrutor ou 

doador de conhecimento. Entretanto, dentro da noção do professor como um 

mediador e iniciados da aprendizagem, o brincar livre e dirigido são aspectos 
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essenciais da interação do professor criança porque o professor tanto permite 

quanto proporciona os recursos necessários e apropriados. 

 

A. O espaço central da sala de aula está ocupado por mesas e cadeiras, cada 

criança possui e seu lugar (fixo ou variável), no qual é realizada a maior parte das 

atividades, os materiais (tintas, folhas, tesouras, jogos didáticos etc) ficam 

organizados em estantes ou em mesas em torno das mesas. 

B. A sala de aula esta organizada para que haja uma rotatividade das crianças nos 

diferentes cantos (jogo simbólico, leitura, artes plásticas) os quais estão dispostos 

de tal forma que cada um deles se “especializa” em uma ou em várias funções 

especificas. 

C. A sala possui um espaço para as mesas e cadeiras e um espaço livre para 

realização de jogos. 

D. A sala possui um espaço para as mesas e cadeiras e vários cantos de atividades 

(jogo simbólico, artes plásticas etc.), seguindo diferentes disposições espaciais. 

E. Outras 

QUADRO 4 Organização de sala de aula. 

Com relação a organização da sala, nove professores explicam que o 

espaço central da sala de aula está ocupado por mesas e cadeiras, cada criança 

possui e seu lugar (fixo ou variável), no qual é realizada a maior parte das 

atividades, os materiais (tintas, folhas, tesouras, jogos didáticos etc) ficam 

organizados em estantes ou em mesas em torno das mesas; 45 professores dizem 

que a sala possui um espaço para as mesas e cadeiras e um espaço livre para 

realização de jogos;20 professores dizem que a sala de aula esta organizada para 

que haja uma rotatividade das crianças nos diferentes cantos (jogo simbólico, leitura, 

artes plásticas) os quais estão dispostos de tal forma que cada um deles se 

“especializa” em uma ou em várias funções especificas e 17 professores não 

especificaram como está organizado sua sala de aula.  

Cabe ressaltar que a maioria dos professores afirmaram que o espaço 

central da sala de aula está ocupado por mesas e cadeiras, cada criança possui e 

seu lugar (fixo ou variável), no qual é realizada a maior parte das atividades, os 
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materiais (tintas, folhas, tesouras, jogos didáticos etc) ficam organizados em 

estantes ou em mesas em torno das mesas. 

A Deliberação nº 02/2007, do Conselho Estadual de Educação do Estado 

do Paraná, em seu Capítulo IV. Art.19 - Os espaços serão projetados e/ou 

adaptados de modo a favorecer o desenvolvimento integral das crianças de zero a 

seis anos, respeitadas as suas necessidades e especificidades de acordo com a 

proposta pedagógica da instituição. 

A. Relatório descritivo 

B. Avaliações 

C. Portfólio 

D. Atividades individuais 

E. Atividades em grupo 

QUADRO 5 Avaliação das Atividades 

Quanto à avaliação das atividades, 35 professores avaliam suas crianças 

por meio de Portfólio e Atividades Individuais; 33 professores por meio de Relatórios 

descritivos e em grupo e 14 professores por meio de Avaliações. Cabe ressaltar que 

a maioria dos professores realizam avaliações por meio de Portfólio. 

Segundo Raizer (2007, p.73) O portfólio não e apenas deposito de 

atividade produzida pelas crianças. As professoras os têm como elemento 

importante para o aperfeiçoamento de seu trabalho: Olhando e refletindo sobre as 

produções infantis podem pensar alternativas outras para melhor ensinar. As 

perspectivas longitudinais e processuais inerentes ao portfólio avaliativo são 

claramente pontuadas. E preciso segundo afirmam, identificar avanços e 

permanências para melhor intervir na aprendizagem. 
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4.3 As atividades desenvolvidas no contexto da educação infantil 

A. Parque infantil 

B. Sala de jogos/ brinquedoteca 

C. Sala de artes 

D. Sala de video 

E. Pátio coberto 

F. Pátio externo 

G. Área verde (gramados, parque, horta, etc.) 

H. Sala de reuniões ou sala dos professores 

I. Refeitório infantil 

J. Refeitório adulto 

QUADRO 6 Espaços escolares 

 De acordo com 127 professores nas escolas possuem sala de reuniões 

ou sala dos professores; 123 possuem Pátio Externo; 98 possuem Refeitório Infantil, 

56 possuem Pátio Coberto; 45 possuem Parque Infantil; 44 possuem Área verde 

(gramados, parque, horta etc); 36 possuem Sala de Vídeo, 30 possuem Refeitório 

Adulto, 23 possuem Sala de Jogos/ Brinquedoteca e cincopossuem Sala de Artes. 

Cabe ressaltar que a maioria dos professores assinaram que os espaços 

existentes na Escola, fica mais centrado em sala de reuniões e sala dos professores.  

Segundo a Deliberaçãonº 02/2007, do Conselho Estadual de Educação 

do Estado do Paraná, em seu Capítulo IV. 

Art. 21 - Os espaços internos deverão atender as diferentes funções da 

instituição deeducação infantil e conter uma estrutura básica que contemple: 

I – espaços recepção; 

I –espaços recepção; para os serviços administrativos, pedagógicos e de 

apoio; 

II - espaço para professores e para os serviços administrativos, 

pedagógicos e de apoio; 

III - salas para atividades das crianças, com boa ventilação e iluminação, 

visão para oambiente externo, com mobiliário e equipamentos adequados, 

respeitando área mínima de1,5 m² por criança atendida; 
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IV - refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, 

que atendam asexigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de 

oferecimento dealimentação; 

V - instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das 

crianças; 

VI - instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos; 

VII - berçário se for o caso, com área livre para movimentação das 

crianças; lactário;locais para amamentação e higienização, com balcão e pia; 

solário; respeitada a indicaçãoda Vigilância Sanitária de 2,20 m2 por criança. 

VIII – área coberta para atividades externas compatível com a capacidade 

deatendimento, por turno. 

 

 

GRÁFICO 6 Hora da Rodinha 

Dois professores não realizam a Hora da Rodinha todos os dias, cinco 

realizam uma vez por semana; três realizam quatro vezes por semana;136 realizam 

cinco vezes por semana. Como vemos esta prática faz parte do planejamento dos 

professores da Educação Infantil. 

Segundo Paraná (2009, p.8) a hora da Rodinha também denominada 

Hora da Conversa é um momento onde as crianças se dispõem em círculo e se sentam 

no chão para conversar, cantar, ouvir histórias, conversar sobre a - carinha dos 
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sentimentos fazer o calendário, fazer chamada, fazer o cartaz do tempo, fazer oração, 

combinar regras, tomar decisões, expor suas pesquisas, planejar a rotina do dia etc. 

Trata-se de um trabalho em grande grupo que se traduz numa excelente oportunidade 

que a criança tem para partilhar suas ideias e seus sentimentos com as outras crianças 

de seu grupo e com o professor e, assim, perceber que as ideias e os sentimentos das 

outras crianças nem sempre coincidem com os seus. 

 

 

GRÁFICO 7. Desenho Livre 

Com relação à atividade de desenho livre,15 professores não a realizam; 

35realizam uma vez por semana; 60 realizam duas vezes por semana; 15 realizam 

três vezes por semana;três realizam quatro vezes por semana e 22 realizam 

cincovezes por semana. Observamos que esta prática faz parte do planejamento 

dos professores da Educação Infantil, pelo menos duas vezes por semana. 

Segundo Brasil (1998, p. 100)para que a criança possa desenhar, é 

importante que ela possa fazê-lo livrementesem intervenção direta, explorando os, 

diversos materiais, como lápis preto, lápis de cor,lápis de cera, canetas, carvão, giz, 

penas, gravetos etc, e utilizando suportes de diferentestamanhos e texturas, como 

papéis, cartolinas, lixas, chão, areia, terra etc. 
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GRÁFICO 8 Desenho dirigido 

A atividade de desenho dirigido não é desenvolvida por 25 professores;47 

realizam uma vez por semana; 52realizam duas vezes por semana;17 realizam três 

vezes por semana; uma realiza quatro vezes por semana e oito realiza cinco vezes 

por semana. Esta prática como vemos faz parte do planejamento dos professores da 

Educação Infantil, mais de duas vezes por semana. 

Segundo Brasil (1998, p.101) é interessante propor às crianças que façam 

desenhos a partir da observação dasmais diversas situações, cenas, pessoas e 

objetos. O professor pode pedir que observem e desenhem a partir do que viram 

como, por exemplo, as crianças podem perceber as formasarredondadas dos 

calcanhares, distinguirem os diferentes tamanhos dos dedos, das unhas,observar a 

sola do pé e a parte superior dele, bem como as características que diferenciamos 

pés de cada um. 
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GRÁFICO 9 Brincadeiras Livres 

As brincadeiras livres não são realizadas por nove; 45 a realizam uma vez 

por semana; 37 duas vez por semana; 24 três vezes por semana e 35 cinco vezes 

por semana. Esta prática faz parte do planejamento dos professores da Educação 

Infantil, mais de uma vez por semana. 

Segundo Brasil (1998, p 34,35) as ações que compõem as brincadeiras 

envolvem aspectos ligados à coordenação do movimento e ao equilíbrio. Por 

exemplo, para saltar um obstáculo, as crianças precisam coordenar habilidades 

motoras como velocidade, flexibilidade e força, calculando a maneira mais adequada 

de conseguir seu objetivo. Para empinar uma pipa, precisam coordenar a força e a 

flexibilidade dos movimentos do braço com a percepção espacial e, se for preciso 

correr, a velocidade etc. 

Assim, o brincar livre deve acontecer na escola. Para Moyles (2002), 

talvez não deva acontecer na escola, se a visão do professor for à de um instrutor ou 

doador de conhecimentos. Entretanto, dentro da noção do professor como um 

mediador e iniciador da aprendizagem, o brincar livre e o dirigido são aspectos 

essenciais da interação do professor/criança, porque o professor tanto permite 

quanto proporciona os recursos necessários e apropriados. 
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Houve um avanço no que se refere aos estudos e pesquisas a respeito da 

importância e compreensão do brincar, para a preservação histórico-cultural, à 

educação, o desenvolvimento integral infantil, a aprendizagem, a reeducação, a 

segurança na fabricação de brinquedos, a adequação dos brinquedos à diferentes 

faixas etárias. No que se refere aos fatores esternos do brincar – tempo, temática, 

espaço, parceiros, objetos -, as condições de modernidade comprometeram, de 

certa forma, as oportunidades lúdicas (FRIEDMANN, 2003). 

 

Para Neto (2001, p. 46), o brincar proporciona um desenvolvimento 

multidimensional de ser criativo, aspirando à autonomia, à liberdade e apto a viver 

em relação estreita com a comunidade. Segundo o mesmo autor, cabe ao professor 

proporcionar atividades que permitam o brincar livre e o brincar dirigido de acordo 

com objetivos previamente propostos. 

 

 

GRÁFICO 10 Jogos Dirigidos 

Como vemos no Gráfico 10, 12 professores não realizam Jogos Dirigidos; 

31 uma vez por semana; 65 duas vez por semana;17 três vezes por semana; quatro, 

quatro vezes por semana e 22 cinco vezes por semana demonstrando que esta 

prática é realizada mais de duas vezes por semana e faz parte do planejamento dos 

professores da Educação Infantil. 
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Segundo Brasil(1998, p.35) os jogos motores de regras trazem também a 

oportunidade de aprendizagenssociais, pois ao jogar, as crianças aprendem a 

competir, a colaborar umas com as outras, acombinar e a respeitar regras. 

 

 

GRÁFICO 11 Ler histórias em voz alta 

Com relação à atividade de realizar a leitura em voz alta, cinco 

professores não realizam; 10 o fazem uma vez por semana; 12 duas vez por 

semana; 25 três vezes por semana; sete quatro vezes por semana e 91 cinco vezes 

por semana. 

Segundo Brasil (1998, p.143) a leitura de histórias é um momento em que 

a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir o universo de valores, 

costumes e comportamentos de outras culturassituadas em outros tempos e lugares 

que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com a sua forma de 

pensar e o modo de ser do grupo social ao qual pertence. As instituiçõesde 

educação infantil podem resgatar o repertório de histórias que as crianças ouvem 

em casa e nos ambientes que frequentam, uma vez que essas histórias se 

constituem em ricafonte de informação sobre as diversas formas culturais de lidar 

com as emoções e com asquestões éticas, contribuindo na construção da 

subjetividade e da sensibilidade das crianças. 
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GRÁFICO 12 Manuseio de livros 

Como vemos no Gráfico 12, nove professores não realizam atividades 

onde as crianças possam manusear livros e 56 uma vez por semana; 42 duas vez 

por semana; 19 três vezes por semana; duas quatro vezes por semana e 22 cinco 

vezes por semana. 

Segundo Brasil (1998, p. 144) possibilitar às crianças a escolha de suas 

leituras e o contato com os livros, de forma a que possam manuseá-los, por 

exemplo, nos momentos de atividadesdiversificadas; 

Possibilitar regularmente às crianças o empréstimo de livrospara levarem 

para casa. Bons textos podem ter o poder deprovocar momentos de leitura em casa, 

junto com os familiares. 
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GRÁFICO 13 Arte 

Com relação ao eixo Arte, 14 professores não realizamesta temática, 48 

realizam uma por semana; 34 realizam duas vezes por semana; 21 realizam quinze 

vezes por semana; quatro realizam três vezes por semana e cinco realizam 32 vezes 

por semana. 

Segundo o Brasil (1998, p. 88)a arte da criança, desde cedo, sofre 

influência da cultura, seja por meio de materiaise suportes com que faz seus 

trabalhos, seja pelas imagens e atos de produção artística queobserva na TV, em 

revistas, em gibis, rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos artísticosde outras 

crianças etc.Embora seja possível identificar espontaneidade e autonomia na 

exploração e nofazer artístico das crianças, seus trabalhos revelam: o local e a 

época histórica em que vivem;suas oportunidades de aprendizagem; suas idéias ou 

representações sobre o trabalho artísticoque realiza e sobre a produção de arte à 

qual têm acesso, assim como seu potencial pararefletir sobre ela. 
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GRÁFICO 14 Música 

O eixo Música não é realizado por nove professores; 11 realizam uma por 

semana; 15realizam duas vezes por semana; seis realizam quatro vezes por 

semana e 95 realizam cinco vezes por semana. 

Segundo o Brasil (1998, p 70,71) em todas as culturas as crianças 

brincam com a música. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição 

oral, persistindo nas sociedades urbanas nas quais a força da cultura de massas é 

muito intensa, pois é fonte de vivências e desenvolvimento expressivo musical. 

Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e 

brincadeiras são expressão da infância. 
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GRÁFICO 15 Pintura 

A atividade de pintura não é realizada por 14 professores; 63 realizam 

uma por semana; 34 realizam duas vezes por semana; 13 realizam trêsvezes por 

semana; quatro realizam quatro vezes por semana e 22 realizam cinco vezes por 

semana. 

A Pintura, e uma atividade Lúdica.O brincar permite um desenvolvimento 

global e uma visão de mundo mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, 

a criança pode se expressas, analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem 

aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do 

ensino, quer para redefinir valores e para melhorar o relacionamento as pessoas e 

sociedade. (DALLABONA e MENDES, 2004, p. 107) 
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GRÁFICO 16 Culinária 

A atividade de Culinária não é realizada por 60professores; 65 realizam 

uma por semana; 14 realizam duas vezes por semana; uma realiza três vezes por 

semana. Assim, vemos que esta prática faz parte do planejamento dos professores 

da Educação Infantil, mais uma de vez por semana. 

 

 

Com relação à atividade de recorte e colagem 20 professores não 

realizam a recorte e colagem, 66 realizam uma por semana; 30 realizam duas vezes 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5



46 
 

por semana; 23 realizam trêsvezes por semana; cinco realizam quatro vezes por 

semana e quatro realizam cinco vezes por semana. Esta prática faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil, mas de uma vez por semana. 

 

GRÁFICO 18 Massa de Modelar 

 

A atividade de massinha não é realizada por 18 professores; 60 realizam 

uma por semana; 50 realizam duas vezes por semana, sete realizam trêsvezes por 

semana; quatro realizam quatro vezes por semana e uma realiza cinco vezes por 

semana, demonstrando, assim que esta prática faz parte do planejamento dos 

professores da Educação Infantil, mais de uma vez por semana. 
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GRÁFICO 19 Passeios Culturais (cinema, teatro, circo etc) 

Esta atividade não é realizada por 123 professores; 39 realizam uma por 

semana; cinco realizam duas vezes por semana; dois realizam trêsvezes por 

semana e uma realiza cinco vezes por semana. Esta prática não faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil. 

 

GRÁFICO 20 Parque 

Como vemos, 97 professores não realizam o parque, 22 realizam uma por 

semana; 12 realizam duas vezes por semana; 14 realizam trêsvezes por semana; 
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uma realiza quatro vezes por semana e quatro realizam cinco vezes por semana 

demonstrando assim, que esta prática não faz parte do planejamento dos 

professores da Educação Infantil. 

 

GRÁFICO 21 Atividade ao ar livre 

A atividade ao ar livre não é realizada por oito professores; 15 realizam 

uma por semana; 33 realizam duas vezes por semana; 48 realizam trêsvezes por 

semana; sete realizam quatro vezes por semana e 39 realizam cinco vezes por 

semana. Esta prática faz parte do planejamento dos professores da Educação 

Infantil, mais de três vezes por semana. 
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GRÁFICO 22 Trabalho com datas comemorativas 

Com relação ao trabalho com as datas comemorativas, 55 professores 

não a realizam; 22 realizam uma por semana; 37 realizam duas vezes por semana; 

33 realizam trêsvezes por semana e três realizam cinco vezes por semana. Esta 

prática não faz parte do planejamento dos professores da Educação Infantil. 

 

GRÁFICO 23 Cópia de Letras e Números 

As atividades de cópia não são realizadas por 86 professores; 29 realizam 

uma por semana; 22 realizam duas vezes por semana; quatro realizam trêsvezes 
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por semana e nove realizam cinco vezes por semana. Esta prática não faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil. 

Segundo Brasil (1998, p 220) Os conhecimentos numéricos das crianças 

decorrem do contato e da utilização dessesconhecimentos em problemas cotidianos, 

no ambiente familiar, em brincadeiras, nasinformações que lhes chegam pelos 

meios de comunicação etc. Os números estão presentesno cotidiano e servem para 

memorizar quantidades, para identificar algo, anteciparresultados, contar, numerar, 

medir e operar. 

 

 

GRÁFICO 24 Escrita Espontânea 

A atividade de escrita espontânea não é realizada por 37 professores;33 

realizam uma vez por semana; 28 realizam duas vezes por semana;28 realizam três 

vezes por semana e 30 realizam cinco vezes por semana. Esta prática faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil. 

Segundo Brasil (1998, p. 145) a criançatambém aprende a escrever, 

fazendo-o da forma como sabe, escrevendo de próprio punho.Em ambos os casos, 

é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, testemunharem autilização 

que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, considerando as condiçõesnas 

quais é produzida: para que, para quem, onde e como. 
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GRÁFICO 25 Escrita Dirigida 

Já com relação à escrita dirigida, 69 professores não a realizam; 42 

realizam uma vez por semana; 19realizam duas vezes por semana; cinco realizam 

três vezes por semana e 15 realizam cinco vezes por semana. Esta prática não faz 

parte do planejamento dos professores da Educação Infantil. 

Segundo Brasil (1998, p. 148) o conhecimento sobre a natureza e o 

funcionamento do sistema de escrita precisa serconstruído pelas crianças com a 

ajuda do professor. Para que isso aconteça é preciso queele considere as idéias das 

crianças ao planejar e orientar as atividades didáticas com oobjetivo de desencadear 

e apoiar as suas ações, estabelecendo um diálogo com elas efazendo-as avançar 

nos seus conhecimentos. 
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GRÁFICO 26 Matemática 

O eixo Matemática não é realizado todos os dias por28 professores; 18 

realizam uma vez por semana; 22 realizam duas vezes por semana; 16 realizam três 

vezes por semana; três realizam quatro vezes por semana e 63 realizam cinco vezes 

por semana. Esta prática faz parte do planejamento dos professores da Educação 

Infantil. 

Segundo Lugle (2007, p 159) desenvolver o conhecimento matemático na 

Educação Infantil possibilita às crianças, a iniciação de um processo de assimilação 

e acomodação sobre a Matemática, de forma mais compreensível e dinâmica. 

Muitos destes conhecimentos já estão incorporados no cotidiano da 

criança: quando auxilia na arrumação do seu quarto, participa da divisão de lanches, 

pede uma bala, separa seus brinquedos, enfim, a criança realiza conceitos 

matemáticos periodicamente. 
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GRÁFICO 27 Ciências 

Com relação ao eixo Ciências, 36 professores não trabalham com o 

conteúdo de ciências, 43 realizam uma vez por semana; 27 realizam duas vezes por 

semana; nove realizam três vezes por semana; uma realizaquatro vezes por 

semana; 34 realizam cinco vezes por semana. Esta prática faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil mais uma de vez por semana. 

Segundo Brasil (1998, p.189)o contato com animais e plantas, a 

participação em práticas que envolvam os cuidadosnecessários à sua criação e 

cultivo, a possibilidade de observá-los, compará-los e estabelecer relações é 

fundamental para que as crianças possam ampliar seu conhecimento acerca 

dosseres vivos. O professor pode criar situações para que elas percebam os animais 

quecompartilham o mesmo espaço que elas: “Quais são esses animais?”, “Onde 

vivem?”,“Existem épocas em que eles desaparecem?”, “Nas árvores da redondeza 

vivem muitosbichos?”, “E nas ruas, que tipos de animais se encontram?”, “Eles 

podem ser vistos denoite e de dia?”. 
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GRÁFICO 28 História 

O eixo História não é trabalhado por 38 professores todos os dias; 48 

realizam uma vez por semana; 33 realizam duas vezes por semana; seis realizam 

três vezes por semana; uma realiza quatro vezes por semana e 24 realizam cinco 

vezes por semana. Esta prática faz parte do planejamento dos professores da 

Educação Infantil mais de uma vez por semana. 

Segundo Brasil (1998, p. 182) o trabalho com estes conteúdos pode 

fomentar, entre as crianças, reflexões sobre adiversidade de hábitos, modos de vida 

e costumes de diferentes épocas, lugares e povos, epropiciar o conhecimento da 

diversidade de hábitos existentes no seu universo mais próximo(as crianças da 

própria turma, os vizinhos do bairro etc.). Esse trabalho deve incluir o respeitoàs 

diferenças existentes entre os costumes, valores e hábitos das diversas famílias e 

grupos,e o reconhecimento de semelhanças. Deve se ter sempre a preocupação 

para não expor ascrianças a constrangimentos e não incentivar a discriminação. 
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GRÁFICO 29 Geografia 

Já com relação eixo Geografia 40 professores não trabalham com o 

conteúdo o mesmo;55 realizam uma vez por semana; 26 realizam duas vezes por 

semana; cinco realizam três vezes por semana; uma realizaquatro vezes por 

semana e 23 realizam cinco vezes por semana. Esta prática faz parte do 

planejamento dos professores da Educação Infantil mais de uma vez por semana. 

Segundo Brasil (1998, p.191) a compreensão de que há uma relação 

entre os fenômenos naturais e a vida humana é um importante aprendizado para a 

criança. A partir de questionamentos sobre tais fenômenos, as crianças poderão 

refletir sobre o funcionamento da natureza, seus ciclos eritmos de tempo e sobre a 

relação que o homem estabelece com ela, o que lhes possibilitará,entre outras 

coisas, ampliar seus conhecimentos, rever e reformular as explicações quepossuem 

sobre eles. 
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GRÁFICO 30 Outras. 

Vemos, ainda, que três professores realizam outras atividades como de 

ensino religiosos. 

 

4.4 Os espaços 

 

GRÁFICO 31 Parque Infantil 
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Com relação ao espaço do parque infantil, 89 professores não realizam 

esta atividade;10 realizam diariamente; 11 realizam uma vez por semana; 40 

realizam duas a três vezes por semana. Esta prática não faz parte do planejamento 

dos professores da Educação Infantil. 

Sabemos que algumas escolas não contam com o espaço do parque. 

Mas, quando á existência deste espaço os professores não fazem o uso do mesmo.  

 

 

GRÁFICO 32 Sala de Jogos / Brinquedoteca 

Este espaço não é utilizado por 94 professores; sete realizam 

diariamente, quatro uma vez por semana; 45 realizam de duas a três vezes por 

semana. 

 Estes dados demonstram que esta prática não faz parte do planejamento 

dos professores da Educação Infantil. Esta prática não acontece por não haver na 

Rede Municipal de Ensino um espaço específico para tal atividade, que muitas 

vezes, acaba acontecendo em sala de aula. 
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GRÁFICO 33 Sala de Vídeo 

Este espaço de sala de vídeo não é utilizado por 55 professores; quatro 

realizam diariamente; 25 realizam uma vez por semana; 43 realizam duas a três 

vezes por semana e 23 realizam a cada quinze dias. Esta prática na maioria das 

vezes faz parte do planejamento dos professores da Educação Infantil. 

Muitas vezes esta atividade acaba sendo realizada na própria sala de 

aula por não haver um espaço específico para tal. Assim, o professor acaba fazendo 

uso da TV móvel. 
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GRÁFICO 34 Pátio Coberto 

A atividade no pátio coberto não é realizada por 73 professores;nove 

realizam diariamente; seis realizam uma vez por semana; 62 realizam duas a três 

vezes por semana. Esta prática na maioria das vezes faz parte do planejamento dos 

professores da Educação Infantil. 

Os professores que não realizam atividades no pátio coberto por não 

haver na instituição este espaço. O espaço coberto é mais um espaço onde o 

professor pode fazer uso para desenvolvimento das mais variadas. 
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GRÁFICO 35 Pátio Externo 

O pátio externo não é um espaço de realização de atividades para 16 

professores; 44 realizam diariamente; seis realizam uma vez por semana; 82 

realizam duas a três vezes por semana e dois realizam a cada quinze dias. Esta 

prática faz parte do planejamento dos professores da Educação Infantil. 

Como em todas as escolas têm um pátio externo, o professor pode se 

valer deste espaço para desenvolver “n” atividades. Mas, infelizmente, ainda temos 

professores que não fazem proveito deste espaço, ficando assim, presos em sala de 

aula com atividades que julgam mais importantes. 
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GRÁFICO 36 Área verde (gramado, parque, horta etc.) 

A área verde não é utilizada por 96 professores; cinco realizam 

diariamente, sete uma vez por semana, 39 realizam duas a três vezes por semana e 

três a cada quinze dias. 

 Estes dados demonstram que esta prática não faz parte na maioria das 

vezes do planejamento dos professores da Educação Infantil. Isto porque a maioria 

das escolas não conta com este espaço. 

 

4.5 Um pouco de discussão 

Estes dados nos revelam e enfatiza a importância das atividades lúdicas, 

no desenvolvimento das potencialidades humanas das crianças, proporcionando 

condições adequadas ao seu desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo, e 

social.  

Assim, são lúdicas as atividades que propiciam a experiência completa do 

momento, associando o ato, o pensamento e o sentimento. A criança se expressa, 

assimila conhecimentos e constrói a sua realidade quanto está praticando alguma 

atividade lúdica. Ela também espelha a sua experiência, modificando a realidade de 

acordo com seus gostos e interesses. 
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Na educação Infantil podemos comprovar a influência positiva das 

atividades lúdicas em um ambiente aconchegante, desafiador, rico em 

oportunidades e experiências para o crescimento sadio das crianças.  

Os primeiros anos de vida são decisivos na formação da criança, pois se 

trata de um período em que a criança está construindo sua identidade e grande 

parte de sua estrutura física, socioafetiva e intelectual.  

É, sobretudo, nesta fase que se deve adotar várias estratégias, entre elas 

as atividades lúdicas, que são capazes de intervir positivamente no desenvolvimento 

da criança, suprindo suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe 

condições adequadas para desenvolver suas competências. 

Todas as instituições que atendem crianças de educação infantil devem 

promover o seu desenvolvimento integral, ampliando suas experiências e 

conhecimentos, de forma a estimular o interesse pela dinâmica da vida social e 

contribuir para que sua integração e convivência na sociedade sejam produtivas e 

marcadas pelos valores de solidariedade, liberdade, cooperação e respeito. As 

intuições infantis precisam ser acolhedoras, atraentes, estimuladoras, acessíveis ás 

crianças. 

As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer 

outra atividade, as quais elencamos e discutimos no decorrer deste capítulo. Porém, 

mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como é dirigida e como é 

vivenciada, e o porquê de estar sendo realizada. 

Toda criança que participa de atividades lúdicas, adquire novos 

conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, que gera um 

forte interesse em aprender. 

Na educação infantil, por meio das atividades lúdicas a criança age, 

sente, pensa, aprende e se desenvolve. De acordo com Teixeira (1995), vários são 

os motivo que induz os professores a apelar às atividades lúdicas e utilizá-las como 

um recurso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. Huizinga (1996), diz 

que numa atividade lúdica, existe algo “em jogo” que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola simplesmente esqueceu a brincadeira, na sala de aula ou ela é 

utilizada como papel didático, ou é considerada uma perda de tempo. E, podemos 

dizer que até no recreio, a criança precisaconviver com um monte de proibições, 

como também ocorre nos prédios, clubes etc. 

É necessário que desde a pré-escola, as crianças tenham condições de 

participarem deatividades que deixem florescer o brincar.Sendo a brincadeira 

resultado de aprendizagem, e dependendo de uma açãoeducacional voltada para a 

criança devemos acreditar que adotar jogos ebrincadeiras como metodologia 

curricular, possibilita à ela base para subjetividade ecompreensão de realidade 

concreta. 

No contexto escolar, propor brincadeiras como aprendizagem, aproxima-

se dotrabalho. Evidenciamos que o brincar transformado em instrumento pedagógico 

na Educação,vai favorecer a formação da criança para cumprir seu papel social, e 

mais tarde de adulto. 

Assim, podemos perceber que o brincar apresenta uma concepção 

teórica profunda eumas concepções práticas, atuantes e concretas. Não podemos 

desconhecer as relações entre olazer, a escola e o processo educativo, eles são 

pares ou encadeados. Não podemos consideraro brincar na perspectiva das classes 

dominantes, quando estas instituições muitas vezes nem aomenos sabem do que 

estamos falando. A versatilidade do brincar, isto é, a possibilidade devariar de 

acordo com os momentos, facilita uma participação ativa das crianças. 

O brincar tem sido pouco explorado como forma de ensino na Educação 

Infantil, mas aexigência deste trabalho é necessária para inovação e o crescimento 

da educação. Este artigoserve para despertar o desejo pelo ensinar com 

consciência, pois ensinar exige organização ededicação, o educador está sempre 

dando o primeiro passo e é ele que irá servir de facilitadordo aprendizado. 

É preciso que os profissionais de educação infantil tenham acesso ao 
conhecimento produzido na área de Educação Infantil em geral, para 
repensarem sua prática, se reconstituírem enquanto cidadãos e 
atuarem enquanto sujeitos da produção, para que possam mais do 
que “implantar” currículos ou “aplicar” propostas a realidade da 
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creche/préescola em que atuam, participar da sua concepção, 
construção e consolidação. (KRAMER apud MEC/SEF/COEDI, 1996). 

É o adulto, na figura do professor, portanto, que na instituição infantil, 

ajuda aestruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. 

Consequentemente é ele queorganiza sua base estrutural, por meio da oferta de 

determinados objetos, fantasias,brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos 

espaços e do tempo para brincar. 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir 

uma visão dosprocessos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada 

uma em particular,registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como 

de suas capacidades sociais edos recursos afetivos e emocionais que dispõem. É 

preciso que o professor tenha consciênciaque, brincando as crianças recriam e 

estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversasesferas do conhecimento, em 

uma atividade espontânea e imaginativa. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES DA SALA DE PRÉ III 

 
 
Dados de Identificação 
a) Categoria Profissional 

(     ) Docente 
(     ) Supervisor Pedagógico 
(     ) Auxiliar Supervisão 
(     ) Diretor 
(     ) Outra 

b) Sexo 
(     ) Masculino 
(     ) Feminino 

c) Idade: ______________ anos 
d) Tempo de exercício profissional nessa atuação: ______________ anos. 
e) Formação acadêmica: 

(     ) 2º grau completo 
(     ) Superior completo 
(     ) Pós-graduação - Especialização 
(     ) Mestrado 
(     ) Doutorado 

 
Questões  
1. A pré-escola tem como função principal: 

a) Suprir as carências e as deficiências culturais, lingüísticas e afetivas das crianças 
advindas das classes populares: função preparatória. 

b) Garantir condições de prontidão para a escolarização posterior, suprindo deficiências 
de habilidades em crianças provenientes de meios ou condições desprivilegiadas. 

c) Preparar a criança para o futuro escolar, profissional e para a vida. 
d) Estimular a ampliação das fontes de conhecimento, a partir de atividades 

significativas e que contemplem os conhecimentos prévios das crianças como ponto 
de partida. 

e) Pedagógica que contemple a aprendizagem, valorizando as diversas linguagens da 
criança, visando, assim, o seu desenvolvimento global. 

 
2. Atividades principais que constam da Rotina Diária de planejamento do Pré III e 

respectiva duração: 
 

Nº ATIVIDADE FREQÜÊNCIA 
  seg ter quar quin Sex 

1 Hora da Rodinha      

2 Desenho Livre      

3 Desenho Dirigido      

4 Brincadeiras Livres      

5 Jogos Dirigidos      

6 Ler histórias em voz alta      

7 Manuseio deLivros      

8 Arte      

9 Música      

10 Pintura      

11 Culinária      

12 Recorte e Colagem      
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13 Massa de modelar      

14 Passeios Culturais (cinema, teatro, circo etc)      

15 Parque      

16 Atividades ao ar livre      

17 Trabalho com datas comemorativas      

18 Cópia de letras e números      

19 Escrita espontânea      

20 Escrita dirigida       

21 Matemática      

22 Ciências      

23 História      

24 Geografia      

25 Outras: Quais?      

 
3. Como são planejadas estas atividades: 

a) Por meio de conteúdos previstos no Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. 

b) Por meio de temas geradores e/ou centros de interesse. 
c) Por meio da metodologia de projetos. 
d) Por meio de currículo informal. 
e) Por meio de conteúdos escolhidos pelo professor, supostamente úteis ás crianças. 

 
4.Na sala de aula: 

a) O brincar é algo periférico ao trabalho acadêmico e à aprendizagem. 
b) O brincar é o trabalho acadêmico disfarçado. 
c)  O brincar está integrado com o desenvolvimento social e emocional. 
d) O brincar e o trabalho estão integrados ao desenvolvimento social, emocional, moral e 

intelectual. 
d) O brincar e o trabalho não estão integrados. 

 
5. Assinale a forma como a sua sala de aula (atividades) está organizada: 

a) O espaço central da sala de aula está ocupado por mesas e cadeiras, cada criança 
possui o seu lugar (fixo ou variável), no qual é realizada a maior parte das atividades, 
os materiais (tintas, folhas, tesouras, jogos didáticos etc) ficam organizados em 
estantes ou em mesas em torno das mesas. 

 b) A sala de aula está organizada para que haja uma rotatividade das crianças nos 
diferentes cantos (jogo simbólico, leitura, artes plásticas) os quais estão dispostos de 
tal forma que cada um deles se “especializa” em uma ou em várias funções 
específicas.  

c) A sala possui um espaço para as mesas e cadeiras e um espaço livre para realização 
de jogos. 

 d) A sala possui um espaço para as mesas e cadeiras e vários cantos de atividades 
(jogo simbólico, artes plásticas etc), seguindo diferentes disposições espaciais.  

 e)Outras.  
  

6. Assinale os espaços existentes na sua escola: 
a) Parque Infantil 
b) Sala de Jogos/Brinquedoteca 
c)Sala de Artes 
d)Sala de Vídeo  
e) Pátio Coberto 
f) Pátio externo 
g)Área verde (gramados, parque, horta, etc.) 
h) Sala de Reuniões ou Sala dos Professores 
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i) Refeitório Infantil 
j)Refeitório Adulto 

  
7. Assinale a freqüência com que os espaços abaixo são utilizados pelos seus alunos: 

Nº ATIVIDADE FREQÜÊNCIA 
  diariamente De 2 a 3 vezes/sem. 

1 Parque Infantil   

2 Sala de Jogos/Brinquedoteca   

3 Sala de Vídeo   

4 Pátio Coberto   

5 Pátio Externo   

6 Área verde (gramados, parque, horta etc)   

 
8. Como são avaliadas as atividades? 

a) Relatório descritivo 
b) Avaliações 
c) Portfólio 
d) Atividades Individuais 
e) Atividades em grupo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


