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Resumo:
Esse trabalho trata-se de um relato de experiência do estágio supervisionado I
do curso de Educação Física da Universidade Regional do Cariri URCA. O
estágio foi desenvolvido na Educação Infantil, etapa tão importante no que diz
respeito ao desenvolvimento das crianças. No ensino infantil a Educação Física
tem como objetivo, através das atividades lúdicas, proporcionar ao aluno
descobertas sobre seu próprio corpo, criando convivências com os demais,
sendo instruídas a respeitar as características individuais de si e dos outros
indivíduos, tendo em vista o desenvolvimento das habilidades e coordenação
motora ao brincar. Esse trabalho teve como objetivo discutir sobre as
dificuldades e as intervenções que foram feitas na Educação Infantil da creche
São Miguel localizada na cidade de Crato-CE. Caracterizando-se como um relato
de experiência de natureza qualitativa e descritiva. Os instrumentos para coleta
de dados foram a observação assistemática e diário de campo. Participaram da
pesquisa 50 crianças de faixa etária entre dois e cinco anos. A escola Padre
Frederico Nierhoff (Creche São Miguel) atende em média 614 crianças dos
bairros circunvizinhos, muito destes com vulnerabilidade social alta. Desse
modo, ao iniciar a regência tínhamos como objetivo trabalhar atividades que
envolvessem a psicomotricidade considerando que é de suma importância para
o desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva, os conteúdos foram jogos
e brincadeiras, a seleção se deu não só visando nossos objetivos, mas também
entendendo que as crianças ao brincar se relacionam com aspectos importantes
para o seu desenvolvimento. No entanto, as principais dificuldades foram com
os materiais e recursos didáticos que a escola na dispunha, tivemos que adaptar
ao máximo para que processo ensino aprendizagem não fosse comprometido.
Não obstante, outra barreira encontrada foi a elaboração dos planos de aula,
pois não tínhamos um conhecimento maior de atividades que fossem adequadas
para essa faixa etária. Por fim, alguns objetivos foram alcançados durante o
tempo de estágio. A partir disso, percebemos que não precisamos de muitos
materiais para criar uma aula atrativa, também é válido ressaltar que os nossos
conhecimentos através de disciplinas que já tínhamos cursado facilitaram na
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hora da explicação e da elaboração das atividades para que conseguíssemos
alcançar os nossos objetivos.
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