
ANEXO I 

 

Planejamento colaborativo: Unidade de investigação I 

 

Reunião 1.  Classe: Reception (Educação Infantil – grupo de 4 a 5 anos) 

Data: 01 de agosto de 2011 

Início: 14:00h  

Final: 14:50h 

Participantes:  

Coordenador do programa PYP 
Professora de classe – Reception Omega 
Professora de classe – Reception Sigma SJ 
Coordenador de arte  
Professora de português 
Professora de educação física – Reception Omega VT 
Professora de educação física – Reception Sigma 
Pesquisador: Álvaro Caselli (Diretor de Educação Física) 
 

Tema transdisciplinar: Quem somos nós (Who we are) 

Título da unidade: Brinquedos e brincadeiras (toys and games) 

Idéia central: Brincando, podemos aprender, explorar e nos divertirmos juntos 

(Through playing we can learn, explore and have fun together) 

Linhas de investigação:  

 Brincadeiras/Jogos em grupo (Group games) 

 Brincadeiras/Jogos do presente e do passado (games from nowadays and 

the past) 

 Criando regras (creating rules)  

Atitudes: cooperação, integridade, tolerância 

Conceitos chave: Função e causa 

Conceitos relacionados: amizade, confiança,  

 

ALVARO 

Primeiramente eu gostaria de dizer que irei gravar esta reunião que fará 

parte dos dados coletados para minha dissertação de mestrado. Este 

procedimento foi aprovado pela direção geral e pela diretora da Educação 

Infantil. Farei a transcrição desta reunião sem citar nomes ou informações 

pessoais, somente mencionando as disciplinas e os professores A, B, C, D etc. 



e no final entregarei a vocês um termo de consentimento para que assinem 

autorizando a utilização das falas no texto da dissertação. Quem não aprovar e 

não assinar, as falas não serão usadas. Obrigado. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Nós vamos começar verificando de que forma a idéia central da próxima 

unidade está relacionada ao tema transdisciplinar para que possamos fazer 

conexões significativas, ok? “Quem somos nós” (“Who we are”) – quem 

gostaria de ler? 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Eu leio. 

 Quem somos nós: Uma investigação sobre a natureza do ser; crenças e 

valores; saúde pessoal, física, mental social e espiritual; relacionamentos 

humanos incluindo famílias, amigos, comunidades e culturas; direitos e 

responsabilidades; o que significa ser humano? 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Ok, De que forma entendemos que a idéia central - Brincando, podemos 

aprender, explorar e nos divertirmos juntos – se relaciona ao tema 

transdisciplinar quem somos nós? 

 

PROFESSORA RECEPTION OMEGA 

 São as relações humanas. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Isto é bastante importante porque nós não estamos explorando apenas 

como brincamos juntos, mas sim que possamos entender quem somos nós, 

que nós temos relações com outras pessoas, que vivemos numa comunidade.  

Se não podemos desenvolver isto no Reception, em algum momento 

iremos (INCOMPREENSÍVEL) 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Só para que saibam, fizemos algumas correções em relação à terceira 

unidade de investigação. A diretora tem uma versão revisada desta e nos 



modificamos o título da unidade. Ainda que seja relacionada a quem somos 

nós, o título será agora “brincadeiras/jogos e brinquedos”. Eu tenho que 

reconfirmar ... ou brinquedos e brincadeiras.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Então foi mudado... 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Sim mas somente o título. 

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

 “brinquedos e brincadeiras” ao invés de “brincando juntos” 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Mas a idéia é a mesma. Nós decidimos modificar o título, pois 

“aprendendo juntos” parece fazer parte dessa unidade “brincando juntos”.  

Então nós mudamos, nós iríamos tentar em outra unidade quando falássemos 

sobre comunidade, mas como o Year 1 e o Transition fá focaram bastante 

sobre isso, decidimos focar no conceito de organização, de como eles podem 

se organizar um evento. Só para vocês saberem. 

  

COORDENADOR DO PYP 

 Este é o propósito de revisarmos um programa de investigação, pois 

quanto mais conteúdos nós incluímos, melhores podem ser as conexões. 

Então as linhas de investigação são jogos em grupo? O que vocês estão 

explorando em jogos em grupo? Vocês falam e depois podemos ver o que os 

especialistas pensando sobre jogos em grupo. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Nós temos todas as crianças brincando juntos, nós ensinamos a eles as 

regras. Uma das atividades que fazemos é deixá-los brincar livremente e 

observar como as crianças estabelecem suas próprias regras e se eles 

percebem porque regras são importantes e como estas afetam a forma das 

crianças brincarem juntas em grupo.  



Verificamos se os jogos com regras são jogados de forma mais 

organizada e tranqüila do que os que não têm regras pré-estabelecidas. Então 

eles podem nos dizer se é bom haver regras estruturadas para as 

brincadeiras. 

Jogamos vários jogos juntos para desenvolver a atitude de compartilhar 

e para que possam expressar suas necessidades ou desejos.  

 

COORDENADOR DO PYP 

 E jogos do presente e do passado? 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Para esta linha de investigação nós temos os pais participando e 

ensinando os alunos alguns jogos que eles jogavam/brincavam quando 

crianças. As crianças podem fazer a comparação de como algumas dessas 

brincadeiras são realizadas hoje são as mesmas de antigamente ou se as 

brincadeiras que eles brincam hoje seus pais ou avós não brincaram quando 

eram pequenos. 

 

ALVARO 

Brinquedos estão de alguma forma relacionada com jogos e brincadeiras, 

certo?  Quando você tem um brinquedo, você brinca ou joga com ele. Um dos 

significados da palavra jogo ou brincadeira é algo que envolve uma ação em 

relação a um brinquedo ou algo que é lúdico. Então poderia haver aqui, nós 

poderíamos incluir aqui brinquedos e brincadeiras do presente e do passado. 

 

PROFESSORA RECEPTION OMEGA 

Mas é porque brinquedos foram mudados... 

 

ALVARO 

 ...é que fisicamente ou muito concretamente você pode observar num 

brinquedo como eles se modificaram baseado no que você vê. Os pais 

poderiam também trazer brinquedos do passado, portanto. 

 

PROFESSORA RECEPTION OMEGA 

Nós iremos fazer isso também. 



 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

É verdade, nós podemos incluir aqui brinquedos e brincadeiras pois podemos 

ter a participação da família enviando brinquedos do passado e as crianças 

compararem com os brinquedos atuais, com os materiais utilizados. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Então podemos adicionar aqui jogos em grupo e jogos individuais para 

que eles se tornem conscientes de que há uns e outros. 

 

ALVARO 

 E brinquedos e brincadeiras ... 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Obrigado. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 E criando regras? 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Nós ainda não conversamos sobre isso, sobre a importância de 

criarmos regras para os jogos. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Podemos explorar outras disciplinas? Os especialistas e então revisar 

tudo? 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Eu gosto da idéia de ver as crianças brincando com as linhas e 

traços nos seus cadernos de desenho. A idéia é propor um jogo de desenho 

onde eles têm que por o lápis sobre o papel e não podem tirá-lo de lá. É como 

um mapa, eles vêm as linhas saindo do centro do papel para os lados. Eles 

verão a possibilidade de perceber que desenhar pode também ser uma 

brincadeira. 



Outra idéia é que eles trabalhem como “monoprinting” que é, por 

exemplo, usar uma tinta a base de água, eles põem as tintas sobre uma 

prancheta, depois põem um papel sobre a prancheta com tinta e desenham do 

outro lado.  Depois eles colorem com as cores primarias  

Eles também podem desenhar um grid – trama de linhas horizontais e 

verticais e ver quantos quadrados eles podem fazer – depois irão pintar os 

espaços com as cores primárias.   

Eles podem usar réguas?  É muito cedo? 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Não, acho que não.  Nós poderíamos segurar a régua e eles traçarem. 

A menos que nós façamos a trama para eles e pintar por dentro. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

As professoras podem desenhar os grids então e as crianças pintarem 

internamente. É como se fosse um jogo de tabuleiros para que eles possam 

entender que eles têm formas. Daí eles poderiam cortar peças para jogos de 

tabuleiro ou outros jogos interativos. 

Em relação à apreciação de arte, pode-se também mostrar para eles 

pinturas de Portinari ou Ivan Cruz em que há brincadeiras nas telas... e o 

gênero naïf brasileiro que alguns pintores se referem a pipas, festa junina, 

jogos.  

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

O mais importante nesta unidade é desenvolver a linguagem ou o 

vocabulário relacionado a jogos e brincadeiras como: jogar, apostar, pique-

esconde, cirandar, rodar.   

Jogaremos vários jogos e brincadeiras populares brasileiras como: a 

serpente, corre-cotia, além de cantigas de roda, onde eles irão memorizar e 

repetir. Se eles sabem as brincadeiras brasileiras eles sabem sobre eles.  

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA OMEGA 

Esta é uma unidade bastante relacionada à EF, pois proporemos vários 

jogos, jogos brasileiros também, pensamos em trazer bolinha de gude, 

amarelinha, peteca, corre-cotia, serpente. 



 Focaremos também nas regras dos jogos. 

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA SIGMA 

 Alem disso, relacionado ao PE, trabalharemos com movimentos de 

ginástica. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 É muito importante no inicio do ano eles se acostumarem com rotinas e 

regras. 

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA OMEGA 

Em relação aos pais virem ensinar brincadeiras para as crianças, 

podemos pensar nos pais também virem ensinar jogos nas aulas de EF, pois o 

ano passado nós tivemos alguns pais ensinando jogos de tabuleiro. 

 

ALVARO 

 Quando enviarmos a carta para os pais, podemos dar mais opções para 

eles. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Nós fizemos isso anteriormente para que os pais pudessem vir em 

algum momento do dia e podemos então ver se eles também podem vir nas 

aulas de PE onde eles têm mais espaço e podem usar a quadra, bolas,  

  

ALVARO 

 Seria interessante se vocês professores de Educação Física e 

Português pudessem sentar e organizar o planejamento cronológico das 

atividades para evitar repetições. Às vezes você pode acabar propondo um 

jogo que eles já jogaram em outra aula. 

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

 Quero fazer uma pergunta importante: 

É claro que quando as crianças jogam juntos deve haver regras, mas... 

Iremos somente tocar na questão das regras ou vamos trabalhar com as 



regras, uma vez que no ano seguinte eles têm uma unidade sobre regras e 

rotinas?  

 

COORDENADOR DO PYP 

O foco aqui é “podemos jogar”, mas as regras sempre estão presentes 

nos jogos, mas não precisam ser o foco. O fato de haver uma unidade o ano 

que vem sobre regras não significa que não iremos trabalhar com as regras. 

Agora é difícil entender como podemos jogar sem regras. Regras é um 

conceito que precisam saber. 

 

 O porquê que há regras... 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Temos que discutir isso. No momento que começamos a brincar, vemos 

que ou seguimos as regras, ou o jogo acaba. 

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

 Em português, às vezes, eu não estou dizendo que não há regras, mas 

eu vou focar no modo que eles falam, jogando, interagindo. Para você não dar 

a mesma coisa que ela. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Vocês não devem ter a mesma atividade ou a mesma música, mas o 

mesmo conceito; é algo que temos que conversar diariamente, sobre regras. 

Não é porque ela está focando no conceito de regras, que você não vai falar 

sobre as regras.  

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Talvez você queira dizer que na sua aula você não fará que eles criam as suas 

próprias regras, você terá regras estruturadas, mas como estaremos focando  

no porque há regras, você pode perguntar em sua aula, por que vocês acham 

que temos essa regra? Poderia ser um tipo de conexão. 

 



COORDENADOR DE ARTE 

Gostaria de comentar um projeto que já foi o inicio desta unidade em 

anos anteriores, que era sobre as brincadeiras que as chds brincaram nas 

férias. Isso pode gerar varias atividades. Porque elas adoram fazer desenho 

sobre o que brincaram com seus pais e suas mães durante as férias.  Começar 

com isso. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Aqui nós temos as atitudes:  

Cooperação: 

Está claro porque estamos incluindo cooperação nesta unidade? 

 

 ALVARO 

Eu entendo que cooperação deve ser desenvolvida e, portanto tem que 

estar aí. Somente temos que estar conscientes que cooperação significa 

operar juntos, mas devemos lembrar que nesta idade as crianças trabalham 

muito mais individualmente, ainda que estejam em grupo. É difícil para eles 

trabalharem juntos, pode ser um objetivo a longo prazo. Acho que não 

devemos esperar que as crianças cooperem umas com as outras nesta idade, 

devemos sim estimular mas cuidar para não criar uma expectativa alta em 

relação a algo que não é da natureza infantil nesta idade. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Mas se eles estão brincando sozinhos, o que fazemos? Simplesmente 

deixamos que brinquem sozinhos ou podemos guiá-los e faze-los refletir sobre 

cooperar? Quando elas sentam juntam e fazem silêncio para ver uma 

apresentação eles estão cooperando. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Tem que ser algo apropriado à idade. Eles estão numa fase egocêntrica. Eles 

não entendem o porquê de cooperar, mas quando eles vêem que alguém não 

está cooperando eles podem saber que não é isso que eles querem... mas o 

objetivo é que eles percebam... 

 

COORDENADOR DO PYP 



 Quando eles estão numa assembly, eles cooperam, eles sabem que 

para que um objetivo seja atingido, eles escutam por um momento ... 

 

COORDENADOR DE ARTE 

Talvez eles não estejam tão conscientes. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 Não, não estão. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Mas nós temos que fazê-los tomar consciência. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Eles vão praticar. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

É um gol para ser defendido no Reception. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Integridade 

Porque estamos incluindo integridade nessa unidade? 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Acho que quando brincamos e seguimos as regras sendo justos 

demonstramos integridade 

 

COORDENADOR DO PYP 

Nós buscamos desenvolver essa atitude gradualmente, quando seguimos as 

regras estamos sendo íntegros. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Tolerância  

 

RISOS GENERALIZADOS !!! 

 



COORDENADOR DO PYP 

Se um aluno quer brincar com ou usar o lápis, você... Estas são as 

atitudes que todos nós vamos trabalhar na unidade. 

 

E os conceitos são amizade... porque? 

 

COORDENADOR DE ARTE 

Confiança, acreditar no outro, jogar com justiça 

 

ALVARO 

Acho que nesta idade, amizade vem com a capacidade de brincar 

juntos. Quando eles percebem que podem brincar juntos, parece que a 

amizade começa... Se eles não se brincam, não compartilham, não aparece a 

amizade. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Mesmo quando as crianças não falam a mesma língua, elas podem 

tornar-se melhores amigas, brincando juntas, elas se comunicam brincando. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Fazendo as coisas juntas. 

 

INCOMPREENSÍVEL... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Equidade 

 

COORDENADOR DE ARTE 

É entender que todos têm uma opinião e que elas podem ser diferentes.  

 

ALVARO 

Equidade é o reconhecimento do direito de cada um...inclusive de ser 

diferente. 

 

COORDENADOR DO PYP 



Temos os mesmos direitos. Eu tenho o direito de usar o livro. Você pode usar, 

mas eu também quero usar. Nós deveríamos conseguir compartilhar. 

E o último é confiança 

 

COORDENADOR DE ARTE 

Você deve confiar naqueles que estão brincando com você e que seguem as 

regras... 

 

ALVARO 

Para as crianças, elas podem ter uma noção completamente diferente 

da que nós temos sobre confiança. Elas confiam independentemente de seguir 

as regras. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Elas gostam de você, elas confiam em você 

 

COORDENADOR DO PYP 

Se elas sentem uma conexão com você, elas confiam. 

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

Mas eles começam a aprender também. Você ouve dizer: “eu não quero 

brincar com você, pois você sempre faz isso...”. Mas eu acho que no começo 

... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Uma coisa muito importante é saber que se você quer ter a confiança do 

outro, você deve se comportar de um determinado modo. Porque eles não 

confiam em você? Porque eles não querem brincar com você? Porque toda 

vez que você joga, você segura a bola, guarda para você e não compartilha a 

bola. Nós não queremos que no final da unidade, se defina o que é confiança, 

nós estamos conscientes disso e queremos ajudá-las e perceber que eles 

confiam. 

 

ALVARO 



É por isso que no inicio, damos uma bola para cada aluno em EF. É 

importante que primeiramente eles tenham um contato com o material, pois 

antes de compartilhar, eles têm que explorar o objeto. Há uma transição entre 

explorar e compartilhar um objeto. É importante termos a consciência da 

importância das crianças conhecerem, explorarem um objeto, pois tudo que 

elas querem é ficar com ele, concretamente. Apesar de que normalmente 

todas querem ficar com a bola ao mesmo tempo.  

 

PROFESSORA RECEPTION SIGMA 

 É, você tem a bola, eu a quero... 

 

ALVARO 

Depois irão compartilhar. As crianças irão brincar com a bola e depois 

de um tempo deixá-la.   

 

COORDENADOR DO PYP 

Alguma pergunta? 

 

ALVARO 

Quando você fala em conceito, você quer dizer o entendimento do que 

seja isso. Talvez você espera que eles entendam o significado de confiar, você 

não espera que eles confiem... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Acho que nessa idade eles podem começar a refletir sobre por que eles 

não confiam em mim, se eu quero que eles confiem em mim, eu preciso me 

comportar de uma determinada maneira.  

 

Então terminamos a reunião. 

 

 

 

 

 


