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Apresentação 
 

O Grupo Lobo-guará do turno vespertino do Departamento de Educação 

Infantil (DEI) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), conta atualmente com treze crianças. 

Seis delas frequentam a instituição em período integral. Essa configuração nos 

possibilita diversas articulações com o trabalho educativo desenvolvido no 

turno matutino da instituição, entretanto, nesse momento, ambos os grupos 

desenvolverão projetos de ensino que atendam às peculiaridades dos seus 

respectivos grupos e turnos, porém com articulações que as professoras dos 

dois turnos considerarem importantes para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. 

No turno vespertino, optamos por desenvolver um projeto de ensino 

intitulado “Nós” que abordará, dentre outros aspectos, a construção da 

identidade individual e coletiva das crianças do grupo Lobo-guará do turno 

vespertino. Para tanto, optamos por desenvolver nossas atividades a partir de 

três grandes eixos programáticos: os brinquedos e brincadeiras, o 

desenvolvimento e aprimoramento das relações interpessoais bem como o 

acesso e apropriação do patrimônio cultural a que todas e todos tem direito.  

Essa propositura se encontra amparada pelas orientações curriculares 

do campo da Educação Infantil brasileira com destaque para os documentos 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e Base 

Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCC-EI). No que tange a esse 

último documento, aprimoraremos o trabalho a ser desenvolvido junto às 

crianças do grupo Lobo-guará vespertino, por meio do projeto “Nós”, atentos 

aos chamados campos de experiências, a saber: traços, sons, formas e cores; o 

Eu, o Outro, o Nós; espaços tempos, quantidades e relações e transformações; 

escuta, fala, pensamento e imaginação; corpo, gesto e movimento (BNCC-

EI).Tudo isso, claro, adequado a faixa etária das nossas crianças com destaque 

para as suas necessidades e também os seus interesses (LEONTIEV, 2012). 

 

 

Objetivos 
• Incentivar o autoconhecimento; 

• Fomentar a construção de relações interpessoais dialógicas; 

• Promover e valorizar a construção da individualidade na coletividade; 

• Compreender e respeitar os tempos, espaços e opções do outro; 

• Incentivar e aprimorar a construção de uma cultura de respeito e 

amistosidade entre as crianças do grupo Lobo-guará vespertino; 

• Promover o acesso das crianças aos bens culturais, científicos, técnicos 

e tecnológicos disponíveis. 

Metodologia 
O trabalho será desenvolvido a partir da proposição de atividades como 

contação de histórias, música, dança, poesia, jogos e brincadeiras, produções 

artísticas, brinquedos cantados, passeios, visitas a espaços do campus 

samambaia como teatros, exposições, salas de cinema, biblioteca, unidades 

acadêmicas, dentre outras ações. 

Avaliação 
Para acompanhar e avaliar as crianças, segundo Vital Didonet (2017), é 

importante a observação sistemática, crítica e reflexiva de cada uma 

individualmente, dos pequenos grupos em que está envolvida e da turma inteira, 

nas brincadeiras e interações. É fundamental a utilização de múltiplos 

registros, feitos pelos professores e pelas crianças (relatórios, portfólios, 

fotografias, desenhos, etc.), em diversos momentos, que evidenciem os 

processos importantes ocorridos no agrupamento. A necessidade de 

acompanhar e avaliar aponta para a intencionalidade do processo educativo, que 

pressupõe observar, planejar, intervir e articular as ações e seus efeitos no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Planejar, acompanhar e 

avaliar as práticas educativas são condições prioritárias para que a Educação 

Infantil proporcione um ambiente rico em oportunidades para promover o 

desenvolvimento infantil. 
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