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 Realizado na Creche Francesca Zacaro Faraco (Creche da UFRGS) e ocorrido entre os dias 10 de março 

e 26 de junho de 2014, o Estágio Curricular Obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia (nível de ensino 

optativo: Educação Infantil) foi minha primeira experiência como docente. Ao fim do curso de Pedagogia, fui 

professora de catorze crianças durante quinze semanas, e busquei ser mais fiel possível aos meus princípios 

docentes – dentre os quais posso destacar a busca persistente por uma educação crítica, que rompe com os 

estereótipos e paradigmas sociais. 

 Ao longo das treze semanas de prática, dois projetos pedagógicos foram desenvolvidos: um inicial com 

a temática “cabelos” ( proposto por mim, de acordo com a diversidade cultural da turma) e outro sobre árvores, 

surgido de acordo com o interesse das crianças. Durante ambos os projetos, as produções gráfico plásticas foram 

peça chave, tanto por fruição das crianças quanto produção para um dos eixos de avaliação. Desenhando, 

pintando e fotografando, utilizando materiais como giz de cera, giz pastel oleoso, giz de quadro, tintas e diversos 

tipos de papeis, construímos a trajetória na Educação Infantil, sempre observando os objetivos desejados e 

avaliando de acordo com os critérios propostos.  

 Um resultado bastante evidenciado na almejada quebra dos estereótipos se dá na mudança dos desenhos 

de árvores das crianças: de uma árvore com a copa em forma de nuvem e traços marrons paralelos como tronco, 

para uma árvore com galhos e folhas aparentes, com mais do que apenas um tom de verde e de marrom. 

 Percebo a experiência docente proposta pelo Estágio Curricular como essencial para a vida profissional 

de pedagoga que virá em breve – a oportunidade viver a práxis, de colocar em prática aquilo que é estudado 

teoricamente durante três anos da graduação é essencial para o preparo enquanto graduanda. 


