humana, serão trabalhados de forma não intencional. A forma
lúdica interativa e mediada pelo professor com vistas à
resolução de problemas, à ampliação dos conceitos cotidianos
das crianças e a necessidade de realizar descobertas, tecer
relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico e
localizar-se
espacialmente
serão
destacadas
e
contextualizadas no Grupo 5 “Dinossauro” de forma coletiva e
compartilhada, tendo como atividade principal a brincadeira.
Avaliação:
No Departamento de Educação Infantil CEPAE - UFG a
concepção sobre os processos e os instrumentos avaliativos da
Educação Infantil são concebidos de forma indissociada do
cuidar e do educar, da relação professor/criança e
criança/criança, como de outros elementos que constituem a
totalidade da formação da criança, baseados na organização da
proposta curricular do DEI/CEPAE que se materializará de
forma contínua e processual, contribuindo qualitativamente
para a construção do conhecimento da criança. A avaliação
centra-se nos processos de ensino-aprendizagem, na
individualidade e em coletividade, bem como, na sua relação
com o outro e com o ambiente ao seu redor, marcada pelo
diálogo, envolvendo participação efetiva e responsabilidade
com autonomia.
"O outro é um complemento que nos faz a nós maiores,
mais inteiros, mais autênticos" José Saramago
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Apresentação:

A Educação Infantil caracteriza-se pela inserção da
criança na instituição, em cuja fase de 0 a 6 anos de idade a
ação educativa sistematizada exerce maior contribuição sobre
a formação da personalidade e no desenvolvimento pleno da
criança. Trata-se de investir nas “janelas de oportunidades”
mediadas entre conhecimentos prévios das crianças e aqueles
que poderá conhecer. É na interação com o outro que ocorrem
as experiências de relações mais simples da realidade para as
mais complexas até a possibilidade de explicar os fatos de
forma consciente.

Na sucessão de estágios do desenvolvimento da criança
a aprendizagem está presente em todas as crianças em idade
escolar, no entanto, a atividade principal deste período relativo
às crianças do Grupo 5 é a brincadeira, pois a aprendizagem só
é atividade principal no primeiro período escolar e não na
educação infantil. Nesse período, há alternância entre as
formas de atividade e de interesse e, especialmente nesse
estágio, há maiores ganhos de autonomia para resolução de
problemas, considerando o desenvolvimento da função
simbólica e da linguagem para a construção da consciência de si
mediante as interações sociais, surgindo novos interesses da
criança por pessoas, coisas, conhecimentos e conquistas do
mundo exterior.
Objetivo Geral: Experienciar e explorar os diferentes papéis

sociais, no que tange a construção da individualidade e o
sentimento de coletividade, quanto às regras e normativas
sociais nos diversos âmbitos das relações humanas que, podem
ser estabelecidas, construídas e ampliadas ao longo do
processo de ensino aprendizagem mediadas por diferentes
conhecimentos,
apropriados
pelo
acervo
cultural
historicamente produzido pela humanidade.
Justificativa:

O ensino na educação infantil precisa se pautar nas
distintas realidades presentes num determinado contexto. É
um momento de tomada de consciência sobre os conhecimentos
até então apreendidos pela criança, os quais podem ser

ampliados. Estes conhecimentos serão desenvolvidos no grupo
e em atividades coletivas, conforme as áreas de conhecimento
da organização curricular do DEI-CEPAE-UFG, a saber:
Linguagem; Ciências da Natureza e Geografia da Infância,
Artes e Jogos, brinquedos e brincadeiras.
Dessa forma, o presente plano de trabalho busca
desenvolver e compreender a diversidade nos papéis sociais,
bem como, as relações humanas em seus diversos âmbitos,
possibilitando assim, a criança formar seus próprios conceitos
e significados referentes à democracia social.
Metodologia:

A práxis educativa do presente plano de trabalho é
embasada na teoria Histórico Cultural que se pauta no método
materialismo histórico dialético, tem como foco o trabalho
coletivo e a ação qualitativa na intervenção e transformação da
realidade. A característica básica da ação pedagógica
assentada na dialética é, sobretudo, qualitativa e histórica, em
que análise e síntese possuem dimensões criativas e de unidade,
análise e síntese são ações orgânicas de leitura e interpretação
da constituição do Real, bem como, de sua transformação.
Por entender que a criança é capaz de raciocinar sobre
situações, indagar, concordar, discordar, fazer suas escolhas e
comunicar suas ideias e, ainda, respeitando a diversidade
social, o contexto sócio-político e pedagógico na educação
infantil, os conceitos matemáticos, entendidos como produção

