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Sobre a observação 

● A observação será realizada em uma turma de Educação 
Infantil, na instituição educativa em que cada aluno ou dupla 
de alunos já iniciou o processo de inserção em disciplinas 
anteriores. 

● A definição da turma em que será realizado o trabalho de 
investigação será feita com a concordância da professora e da 
equipe diretiva da instituição educativa.  

● Os alunos devem explicar detalhadamente o trabalho que 
será realizado ao longo do semestre, tanto para a professora 
como para as crianças.  



● As observações descreverão momentos e 
acontecimentos determinados, em função do foco 
desta primeira saída de campo. Esse direcionamento 
do olhar ajudará cada aluno a focalizar melhor 
algumas questões pertinentes ao cotidiano da 
Educação Infantil. 

● A saída de campo constituirá de elemento 
imprescindível para uma aproximação com um 
determinado grupo da instituição educativa e para o 
conhecimento da proposta pedagógica desenvolvida 
pela professora, a fim de buscar elementos para a 
futura organização da proposta de estágio.  

 



Sobre o foco das observações 

● A 1ª saída de campo terá como foco as crianças 
da turma na qual cada dupla (ou aluno 
individualmente) está inserido. 



Aspectos que devem orientar o olhar de cada 
aluno nesta saída de campo: 

  Interação entre as crianças do mesmo grupo, das 
crianças com outras crianças de idades diferentes, das 
crianças com a professora e com outros adultos; 

 

 

 

 

 

 

 



 Envolvimento nas situações propostas pela 
professora, tipos de brincadeiras, como brincam, 
sobre o que brincam, quem participa das 
brincadeiras, possibilidades de criação de 
brincadeiras, conflitos, formas de resistência 
apresentadas, que espaços ocupam, possibilidades 
de movimentação e ações que demonstrem 
autonomia frente ao cotidiano; 



  Há comunicação entre as crianças, como se 
comunicam, como reagem às manifestações e 
intervenções da professora e/ou educadoras 
(principalmente os bebês), como conversam, sobre o 
que conversam, expressões que utilizam, músicas que 
cantam, histórias que contam ou que inventam, 
interação com livros e com a leitura e a escrita (se for 
o caso). 



Sobre os diários de campo 

● Todas as observações devem ser registradas em um diário de 
campo com descrições detalhadas e que deve ser postado na 
plataforma, por meio da ferramenta diário. 

● O diário de campo permite o detalhamento das informações 
e observações realizadas no decorrer da investigação. É, 
portanto, o relato escrito de tudo o que o aluno viu, ouviu e 
experienciou durante a permanência na instituição educativa. 

● Os diários devem ser postados, no máximo, até o dia 
18/05/2009. 

 

 



Sobre o texto reflexivo 

● Após o registro do diário de campo, cada aluno ou dupla 
de alunos deverá elaborar um texto reflexivo articulando 
as principais impressões dos dados coletados com o 
referencial da disciplina. O texto deve apresentar 
reflexões consistentes e o foco da escrita, assim como na 
observação, será as crianças. 

● O texto deve conter, no mínimo, duas laudas.   

● O texto deve ser postado também até o dia 18/05/2009, 
na disciplina de Estágio III e, também,  Projeto de 
Pesquisa I, pois esse mesmo texto será utilizado por esta 
disciplina, na aula Espantando Maus Espíritos.  



Textos sugeridos 

 Crianças e infâncias: uma categoria social em 
debate, de Heloisa Acires Candal Rocha; 

 

 Possibilidades interativas entre bebês, de Hildair 
Garcia Câmera. 



Critérios para avaliação do texto reflexivo na 
disciplina Estágio III 

 

 Estrutura do texto: apresentação clara e coerente das 
idéias expostas no texto, bem como encadeamento das 
idéias apresentadas;  

 Linguagem utilizada: escrita com correção e clareza 
lingüística;  

 Profundidade das reflexões: argumentações consistentes 
construídas a partir das leituras realizadas, com 
articulações pertinentes com o diário de campo. As 
citações devem ser referenciadas de  acordo com as 
normas da ABNT em vigor. 

 

 

 


