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Resumo  
Este texto tem o objetivo principal de relatar e refletir sobre as experiências à 
luz da temática “A fazendinha” desenvolvidas com as crianças de educação 
infantil do município de Terra Boa, Paraná. Sabemos, do ponto de vista 
pedagógico, que a criança, como ator social, cria e transforma a cultura, ao 
mesmo tempo que é criada e transformada por ela. Nesse sentido, este relato 
se justifica a partir da participação no projeto de pesquisa intitulado 
“Semiformação e Educação no contexto da sociedade danificada: para além do 
território demarcado” da Universidade Estadual de Londrina e do curso de 
extensão “Formação continuada de professores da educação infantil”. A 
metodologia é um estudo bibliográfico e relato de experiência do trabalho 
desenvolvido com as crianças da educação infantil no ano de 2019 à luz do 
planejamento por meio da sequência didática. Os resultados indicam que, do 
ponto de vista pedagógico, é necessário que sejam pensadas ações 
intencionais do ensino, no sentido de potencializar o saber e a descoberta pelo 
caminho da brincadeira, interação e desenvolvimento integral das crianças 
desde a mais tenra idade. 
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Introdução  
 

Por meio do projeto de pesquisa intitulado “Semiformação e 

Educação no contexto da sociedade danificada: para além do território 

demarcado” da Universidade Estadual de Londrina e do curso de extensão 

“Formação continuada de professores da educação infantil” pode-se 

desenvolver um trabalho de planejamento por sequência didática com as 

crianças em um Centro de Educação Infantil público do município de Terra 

Boa, Paraná. 

A temática escolhida “A Fazendinha” promoveu um mundo 

lúdico e de descobertas no sentido de envolver as crianças com os diversos 
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tipos de animais, além do ambiente natural da fazenda. Nesse sentido, 

podemos afirmar que por meio de situações brincantes e interativas entre 

professoras e crianças e crianças e crianças, permitem as mesmas formular 

questionamentos concretos sobre os eventos da vida cotidiana, sobre as 

transformações pessoais e sociais, sobre o mundo a sua volta. Desse modo, os 

muitos “porquês” representam seu impulse em entender o significado da vida 

que as circunda e o valor moral de suas ações mediante o mundo do saber e 

do conhecimento. 

Nesse contexto, as interações entre crianças são de grande 

significado no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, uma vez 

que: 

 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da 
infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais 
para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as 
interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os 
adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos 
afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a 
regulação das emoções (BRASIL, 2017, p.33) 

  

Assim, as crianças precisam ser olhadas não apenas na sua 

aparente unidade, mas também na sua diversidade, enquanto sujeito 

participantes do processo de aprender. O importante na efetivação conquista 

pela criança é que a educação infantil seja um espaço de educação de 

qualidade, permitindo vivências e experiências educativas, comprometida com 

os direitos fundamentais da criança e garantindo a promoção da cidadania e da 

aprendizagem lúdica. 

Este texto tem o objetivo principal de relatar e refletir sobre as 

experiências à luz da temática “A fazendinha” desenvolvidas com as crianças 

de educação infantil do município de Terra Boa, Paraná. 

 

Metodologia  
 

A metodologia é um estudo bibliográfico e relato de experiência 

do trabalho desenvolvido com as crianças da educação infantil no ano de 2019 

à luz do planejamento por meio da sequência didática.  
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Desse modo, entre 2018 e 2019, por meio do Curso de 

Extensão “Formação continuada de professores da educação infantil” pudemos 

apropriar dos fundamentos teórico-metodológicos acerca dos novos desafios 

do trabalho na educação infantil, principalmente, com as contribuições atuais 

da Base Nacional Comum Curricular. Uma das discussões elucidadas tratou-se 

de refletir sobre o planejamento por meio de sequência didática e, envolvido 

pelos eixos estruturantes das práticas pedagógicas: brincadeiras e interações 

propostos pela BNCC (BRASIL, 2017) 

A partir das formações, buscamos direcionar nossas ações 

didáticas para um trabalho em sintonia com essa nova proposta de sequência 

didática. Assim, no 1º semestre do ano de 2019 propusemos trabalhar com as 

crianças do Centro de Educação Infantil do Município de Terra Boa a temática 

“A fazendinha” a fim de envolvê-las no mundo fascinante do conhecimento por 

meio de brincadeiras, atividades diversificadas e interativas.   

Para esse trabalho, propusemos passeios temáticos para as 

crianças conhecerem a fazendinha (figuras 1 e 2), os animais. Descobrimos 

como “tira” o leite da vaquinha, demos milhos às galinhas, tomamos o leite 

gostoso retirado da vaca que, acabamos “batizando” por Mimosa.  

 

Figuras 1 e 2: Passeio à Fazendinha 

 

Fonte: acervo das autoras 
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Em sequência, brincamos com as crianças sobre os sons dos 

animais da fazendo, desenhamos, pintamos, cantamos músicas relacionadas 

aos animais, construímos cartaz da vaquinha e, pesquisamos letras e palavras 

relacionadas a letra inicial da palavra, fizemos o achocolatado e, suco de 

laranja. Todas as atividades foram registradas em formato de cartazes, 

registros em forma de desenho e escrita individual, fotos e filmagens.  

 

Figuras 3 e 4: A vaquinha mimosa e o leite com chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo das autoras 

Outras propostas lúdicas foram desenvolvidas com as crianças, 

a fim de promover pela brincadeira, a interação e o aprendizado infantil, como 

vemos nas figuras 4 e 5, com atividades de conhecer o galinheiro e a horta da 

fazenda. 

 

Figuras 4 e 5: Conhecendo o galinheiro e a horta 
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Fonte: acervo das autoras 

Em aula de culinária, as crianças puderam cozinhar o ovo, brincaram com 

atividades de corrida da colher com o ovo, depois puderam experimentar ovos 

cozidos na hora do almoço, tudo de maneira brincante e interativa. 

 

Resultados e Discussão  

 

O trabalho na educação infantil precisa ser permeado pelo 

mundo da descoberta do conhecimento por meio de brincadeiras e interações. 

Nesse sentido, é necessário que sejam pensadas ações pedagógicas que 

considerem o ensino lúdico por meio de sequência didática como possibilidade 

educativa no trabalho com com as crianças, visando ao seu aprendizado e ao 

desenvolvimento integral. 

A temática trabalhada com as crianças foi promotora dessa 

descoberta e do gosto gostoso em aprender de maneira leve, alegre e 

interativa. As crianças puderam ver de perto os animas, suas características e 

sua utilidade na fazenda. Neste tipo de planejamento, o “tema” é o 

desencadeador ou gerador de atividades propostas às crianças, uma vez que 

busca articular as diversas atividades desenvolvidas no cotidiano educativo, 

funcionando como uma espécie de eixo condutor do trabalho.  
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No trabalho organizado com base em “temas”, pode-se 

visualizar a preocupação com o interesse da criança, colocando-se em foco 

suas necessidades e perguntas; no caso, podendo ser escolhidos pelo 

professor, sugeridos pelas crianças ou surgidos de situações particulares e 

significativas vivenciadas pelo grupo indicando o trabalho a ser desenvolvido 

(OSTETTO, 2000). 

A autora ressalta que, além da preocupação em trabalhar 

aspectos que façam parte da realidade da criança, são delimitados conteúdos 

considerados significativos para a aprendizagem das crianças. Em regra, é 

significativo todo aquele conteúdo e/ou conhecimento que faz parte da 

realidade imediata da criança. A delimitação do “tema” seria o primeiro 

procedimento a ser tomado para, em seguida, prever que atividades poderiam 

ser desenvolvidas com base nesse mundo da descoberta. 

Desse modo, por meio da ludicidade (atividade humana 

imprescindível para o desenvolvimento infantil) em sintonia com temas de 

interesse das crianças, pode-se explorar o desenvolvimento dos aspectos 

sociais, cognitivos, linguísticos, emocionais e corporais das crianças; 

contribuindo, efetivamente, para uma aprendizagem mais significativa desde a 

mais tenra idade.  

 

Conclusões  

 

O objetivo principal foi relatar e refletir sobre as experiências à 

luz da temática “A fazendinha” desenvolvidas com as crianças de educação 

infantil do município de Terra Boa, Paraná. Para tanto, consideramos que 

diante a ação do brincar em sintonia com temáticas de interese da criança, é 

possível construir e apropriar-se de conhecimentos de maneira criativa, alegre 

e interativa.  

Assim esse processo de planejar de maneira brincante e 

interativa, demanda um olhar sensível das professoras para o dia-a-dia 

vivenciado de aprendizagem com as crianças dentro de suas salas de aula e, 

para além delas. O importante é exercitar o olhar atento, o escutar 
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comprometido dos desejos e necessidades do grupo revelados em seus 

gestos, falas, expressões, em suas linguagens, enfim.  
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