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Introdução: O projeto integrador realizado pelo primeiro período do curso de
Pedagogia tem como finalidade reconhecer a escola como espaço social histórico e
cultural construído pelos sujeitos socioculturais, desenvolver uma análise crítica do
fenômeno educativo e do processo pedagógico, a partir das principais teorias
sociológicas e identificar e analisar as funções do pedagogo na escola, estabelecendo
relações entre o passado e o futuro. Objetivo: Objetiva-se apresentar um relato de
atividades realizadas no cotidiano de uma escola da rede pública de educação básica,
mais precisamente na educação infantil no município de Ipatinga, por meio do Projeto
Integrador do primeiro período do Curso de Pedagogia do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais. Metodologia: O projeto contou com a participação de quatro
(4) professoras e uma (1) gestora.
Foram desenvolvidas atividades de observação, entrevista, aplicação de questionários e
registros de observação das atividades cotidianas da escola, em um período de quinze
(15) dias alternados, perfazendo um total de quarenta (40) horas. Foram utilizados
como instrumentos os registros diários das observações do grupo e aplicação de
questionários para os professores e gestores da escola. Os questionários tinham como
propósito identificar o perfil dos profissionais, a visão que tinham da escola, de sua
própria profissão e do sistema educacional brasileiro. Resultados: Os dados revelaram
que 100% dos profissionais entrevistados são do gênero feminino. As professoras
afirmaram que mudariam no sistema educacional brasileiro, maior reconhecimento
financeiro para a profissão, uma maior valorização do profissional, mais recursos para
trabalharem e menos burocracia. Os dados afirmaram que 100% das professoras
gostam da profissão e que se sentem realizadas em ajudar e ensinar as crianças. As
professoras declararam participar do processo de formação continuada, através de
cursos ou de forma autônoma. Em relação às estratégias utilizadas para ajudar os (as)
alunos (as) a superarem suas dificuldades, cada uma respondeu com suas
particularidades, uma afirmou que utiliza jogos, brincadeiras e histórias, outra diz que
realiza atendimento individual e fortalecimento da auto-estima. Já outra professora
mais jovem afirmou apenas aumentar o número de atividades.
Com base nas entrevistas realizadas com a Coordenadora da escola e os dados
coletados, pode-se afirmar que a comunidade participa da vida escolar através de
reuniões, eventos, colegiados, e no dia a dia em contato com a equipe diretiva e
professores, além dos projetos interdisciplinares. Conclusão: A experiência trouxe para
o grupo de graduandos em Pedagogia, oportunidades de vivenciar o cotidiano de uma
escola  como um espaço social, histórico e cultural construído pelos sujeitos
socioculturais; desenvolvendo análise crítica do fenômeno educativo e do processo
pedagógico, identificando e analisando as funções do pedagogo.
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