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O projeto Arte, Memória e Meio Ambiente é o fio condutor do Projeto Pedagógico 
desenvolvido no Cemei “Alexandre S. Faria”, localizado em Joaquim Egidio, onde 
nós, professoras Katia e Claudia, trabalhamos a mais de dez anos. Inserida em uma 
Área de Proteção Ambiental (APA), temos preocupação extremada com o ambiente, 
a arte e a memória cultural dos distritos. Entendemos que a aprendizagem se 
concretiza pelo e com o indivíduo, agente da própria formação, e que as crianças 
pequenas (menores de 6 anos – faixa etária que atendemos), tem um modo 
diferenciado de aprender e necessitam de um modo especifico de organização do 
trabalho pedagógico, visando as experiências significativas, as especificidades do 
grupo etário e a realidade circundante. Dessa forma, encontramos apoio na 
Pedagogia de projetos, em que o trabalho se concretiza com a participação da 
criança em todas as etapas do projeto e o mesmo se embasa no ambiente sócio–
cultural no qual elas estão inseridas. Possibilitando enfocar diferentes áreas do 
conhecimento, as múltiplas linguagens da criança sempre estão presentes no 
trabalho com tarefas reais, inseridas na vida cotidiana das crianças e educadores. 
Tendo o educador como mediador, procuramos proporcionar experiências 
significativas através de pesquisas, questionamentos, curiosidades e vivências que 
vão surgindo do tema sugerido pelas crianças ou da observação e leitura que as 
educadoras fazem do grupo. As temáticas são desenvolvidas tendo a arte 
perpassando a metodologia. Cada turma desenvolve um tema ligado ao entorno da 
escola, quese torna mais abrangente nas atividades e observações realizadas ao 
redor da escola. Trabalharemos com os registros dos projetos desenvolvidos, Prof. 
Claudia, agrupamento 3A:Cavalos e Prof. Katia – agrupamento 2A: Que animal 
botou este ovo???, com a intenção de mostrar que a metodologia de projetos na 
educação infantil é muito viável e prazerosa indo ao encontro dos interesses das 
crianças.  

Resumo 

 

Pedagogia de Projetos, educação infantil, multiplas linguagens. 
Palavras-chave: 

 

Este trabalho tem o objetivo de socializar experiências com projetos na educação 
infantil, como também mostrar que o desenvolvimento do trabalho depende muito 
do interesse dos educadores, da formação contínua e da busca em inovar o fazer 
pedagógico de forma a torná-lo prazeroso e motivador para as crianças e adultos 
envolvidos nesse processo. 

Para elucidar o que pretendemos mostrar trazemos exemplos de projetos 
desenvolvidos em um CEMEI da rede municipal de ensino de Campinas, por 
professores e monitores, assim como citações de educadores, os quais 
pesquisamos com o objetivo de qualificar a prática e voltá-la aos interesses das 
crianças. Trabalhamos ha 12 anos como professoras de Educação Infantil, no 
CEMEI "Alexandre Sartori Faria" -  Joaquim Egidio. Nossas experiências, os estudos 
propostos em grupos de formação, reuniões de formação continuada, fazem parte 
do percurso de amadurecimento levando-nos à um novo olhar para infância e para 
criança e seu desenvolvimento. Assim sendo, buscamos novas formas de trabalhar, 
agir, pensar e nos relacionarmos com a educação infantil.  

Segundo Gobbi (2007) 



"A construção de uma pedagogia voltada especialmente para a primeira etapa da 
educação básica, aponta para alguns momentos nos quais muitas lacunas são 
percebidas entre o velho e o novo, o que sempre fizemos e o que estamos 
aprendendo  ou temos que aprender a fazer para produzir diferente."  (p.132) 

Refletimos sobre a criança enquanto sujeito de direitos, inserida numa comunidade, 
um ser social, dotados de cultura e produtores de cultura. A teoria remete-nos a 
entender como a criança se apropria do conceito de mundo e do conhecimento 
historicamente construído, e, por serem curiosas e criativas constroem relações 
com o objeto de conhecimento e questionam o que observam. Dessa relação entre 
o mundo que a cerca cria novas interpretações para o que conhece e, assim, 
constrói seu próprio conhecimento. 

A escola, pensando essas crianças, não pode ficar estagnada no tempo. Necessita 
evoluir, fazer diferente, apostar na capacidade delas, na forma como lidam com o 
que descobrem. A partir desses pressupostos desempenhará um papel importante 
nesse construir, pois ao dar voz à criança estará apta a inseri-la como sujeito da 
ação pedagógica, fazendo com que construa sua autonomia. 

O projeto pedagógico de nosso CEMEI  passou por períodos de construções e 
reestruturações visando um trabalho de qualidade, mas que priorizasse a fala e 
interação da criança nas ações. Estruturalmente o documento ao traduzir o que se 
pretendia necessitou não somente de um novo texto, mas principalmente deveria 
descrever o percurso - o caminhar que perpassa o conhecimento de cada um dos 
educadores, das concepções de criança, de infância e do que se acredita ser papel 
da educação infantil.  

Formação e pesquisa foram uma constante a todos os envolvidos no processo, 
assim como constamos com o apoio de educadores externos à escola, que deram 
aporte para se colocar em prática novas metodologias. No início utilizamos de 
objetos disparadores e observamos que, devido a estarmos em contato com algo 
novo, se mostrava como suporte para despertar o interesse das crianças. 

Durante vários anos a prática foi se alternando e buscando sempre na teoria o 
apoio no sentido de explicar os avanços e retrocessos vividos. Foram muitas 
batalhas, gerou a produção de um livro da escola ( Educação Infantil - Arte, 
Memória e Meio - Ambiente ) no qual descrevemos toda a trajetória para a 
incorporação da metodologia de projetos e os projetos desenvolvidos por cada 
turma no ano de 2004 . 

Trabalhar dessa forma, ou seja, utilizando a pedagogia de projetos não se mostra 
mais simples do que fazíamos anteriormente, isso porque hoje procuramos não 
interferir na escolha das crianças quanto ao tema disparador do projeto. 

A mudança de paradigmas criou uma consciência coletiva de que todas as turmas 
deveriam trabalhar da mesma forma, e assim foi necessário traçar um perfil do que 
se pretenderia enquanto proposta pedagógica coletiva. Um tema gerador define o 
mote - no caso deste CEMEI, "Arte, memória e meio ambiente", pois está inserido 
na APA (Área de Proteção Ambiental), respeita a criança como ser social dotado de 
cultura, logo possuidor de uma memória e convive em contato com a arte, além de 
entendermos que a criança necessita das cem linguagens para desenvolver-se, 
parafraseando Loris Malaguzzi, e a arte pode ser desenvolvida de diferentes 
maneiras. 

Trabalhamos com crianças na faixa etária de quatro meses a cinco anos, e esta é 
uma etapa de adaptações e descobertas caracterizadas pelo simbolismo, pela 



dependência do adulto e pela curiosidade em descobrir e experimentar coisas 
novas. Nessa idade as crianças pequenininhas (menores de 3 anos) precisam de 
uma forma específica de organização do trabalho , do cuidar educando. 

"os projetos ordenam, organizam e enriquecem as atividades cotidianas, alem de 
serem instrumentos de registro que materializam as praticas e servem para uma 
constante avaliação e revisão das propostas pedagógicas nas escolas."   (BARBOSA 
E HORN, 2008:73) 

Um profissional consciente da importância do processo de desenvolvimento das 
crianças sente a necessidade, o incômodo , o desafio de procurar maneiras 
diferentes de trabalhar, envolvendo o interesse delas, e é nessa procura que 
constrói uma metodologia envolvente, uma metodologia que leva em conta uma 
concepção de educação infantil diferenciada, que estimula a pesquisa, que leva o 
educador a ser o mediador e buscar informações, subsídios..., a metodologia de 
projetos. 

Segundo Jussara Hoffmann (1999) 

O planejamento desenvolvido através de projetos pedagógicos, em 
educação infantil, tem por fundamento uma aprendizagem 
significativa para as crianças. Eles podem se originar de brincadeiras, 
de leitura de livros infantis, de eventos culturais, de áreas temáticas 
trabalhadas, de necessidades observadas quanto ao desenvolvimento 
infantil. Vários projetos podem se desenvolver ao mesmo tempo, de 
tal forma que se dê a articulação entre o conhecimento científico e a 
realidade espontânea da criança, promovendo a cooperação e a 
interdisciplinaridade num contexto de jogo, trabalho e lazer. (p.43) 

A metodologia de projetos vê o ato de ensinar de um modo diferente, levando em 
consideração o modo como as crianças pensam e aprendem, uma metodologia que 
tem a ação intencional planejada coletivamente, direcionada para o futuro. Permite 
enfocar diferentes áreas do conhecimento, as múltiplas linguagens sempre estão 
presentes no trabalho com tarefas reais, proporcionando experiências significativas, 
não separando brinquedo de trabalho. 

Os percursos são imprevisíveis, imaginativos, criativos, acompanhados de uma 
grande flexibilidade de organização. Nessa organização o grupo constrói esquemas 
e esboços que definam os percursos e as ações para a execução de idéias. 

Os projetos são elaborados e executados com as crianças: é o fazer com as 
crianças e não oferecer pronto a elas, permitindo como início a introdução de algo 
inédito que dispare a curiosidade e a ação do grupo. Quando trabalhamos com 
projetos deve haver o envolvimento da equipe de educadores como um todo, das 
crianças e de suas famílias, todas agindo em conjunto, envolvidas no processo. O 
grupo aprende em conjunto, pesquisando, criando hipóteses, construindo soluções, 
solucionando desafios, ampliando e aprofundando as possibilidades de conhecerem 
mais sobre o tema escolhido.  

A flexibilidade da metodologia de projetos permite que o trabalho tenha durações 
variadas (1 dia, 1 semana, meses ou o ano todo) , dependendo do envolvimento do 
grupo enquanto houver interesse do mesmo.  

"Um projeto envolve uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, 
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande 
flexibilidade de organização". (BARBOSA & HORN, 2008) 



O tema dos projetos geralmente está voltado para as atividades de vivencias do 
cotidiano, experienciando situações e sentimentos para os pequenininhos (crianças 
menores de 3 anos). 

Para crianças de 3 a 6 anos, partimos da curiosidade das crianças, pois a mesma 
está em ebulição, suas motivações, seus sentimentos e desejos de conhecer o 
mundo, de aprender regem suas conquistas, tendo como objetivos ampliar e 
aprofundar as experiências já adquiridas ou vividas. A criança participa ativamente 
do projeto é co-autora do seu processo de aprendizagem. 

Respeitando as peculiaridades da faixa etária das crianças, bem como os seus 
interesses, os projetos têm se mostrado eficazes, pois permite remodelar a idéia de 
acordo com os interesses que vão surgindo durante o desenvolvimento. O trato que 
se dá aos dados coletados pelas crianças faz uma grande diferença, pois depende 
da intencionalidade com que se observa o trajeto que o grupo está dando ao 
assunto, assim como redimensioná-lo quando o grupo dispersa em relação ao 
interesse. 

Como afirmamos no início do texto o projeto será notadamente um aliado 
qualitativo para atingir os objetivos da proposta pedagógica na medida em que 
houver empenho do coletivo em manter viva a chama dos interesses através da 
formação contínua, do estudo, da pesquisa, da inovação na forma de apresentar os 
objetos às crianças, mas o principal ingrediente é a observação e escuta das 
crianças, que definirão os meandros desse projeto. 

Os educadores do CEMEI têm clareza dessas necessidades e procuram utilizar os 
momentos de encontros coletivos e reuniões de trabalho docente para troca de 
experiências, socializar idéias, avaliar o percurso e buscar novas formas de 
apresentação do trabalho. 

A metodologia de projetos necessita de avaliações constantes durante o processo, 
principalmente nos momentos em que as crianças dão indícios de que o interesse 
mudou o foco. O papel dos educadores quanto à elaboração dos registros é 
imprescindível nestes momentos, não como exigência burocrática, mas como 
instrumento que permite o diálogo com a prática, com o percurso que a pesquisa 
permitiu e os pontos que necessitam de ajuste, além de oferecer os indícios 
trazidos pelas crianças, pois como já salientamos, é de extrema importância ouvir a 
criança, dar-lhe o poder da fala, da expressão a respeito da maneira como assimila 
o mundo. 

Colaboração: Hellen Aparecida de Oliveira - Orientadora Pedagógica SME 
/Campinas . 
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