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Na Educação Infantil se efetiva os primeiros aprendizados da criança, a escola torna- se um 

espaço social e privilegiado para a efetivação dos conhecimentos. Diante disso, torna-se 

relevante trabalhar valores com os menires de zero a seis anos,como meio de pensar sobre as 

ações consigo mesmo e na relação aluno/ aluno. Trabalhar valores desde a educação infantil se 

faz necessário para contribuição da construção de personalidade da criança e estes, se 

estenderão no decorrer da sua vida. A construção dos valores ocorre por meio das relações 

interpessoais no seu dia a dia, sendo a escola um lugar bastante propício. Portanto, o objetivo 

geral, foi oportunizar a criança, por meio das ações diárias, situações que o levem a refletirem 

sobre o sentido da obediência, respeito e companheirismo. E como específicos; possibilitar 

mudanças de atitudes em relação a condutas dos alunos em sala de aula partir da reflexão sobre 

valores, criando regras de convivência e dinâmicas que possibilitem a boa interação entre as 

crianças; reconhecer valores como obediência, respeito e amizade visando contribuir na 

formação do caráter da criança.O projeto de estágio supervisionado I foi desenvolvido no 

município de Cruz das Almas- BA, na escola, Prof.ª Natália Rosa Pedra Velame, em uma turma 

de Pré II no turno vespertino, tendo duração de 22 dias.Todas as atividades realizadas com a 

turma foram significantes, no seu desempenho, procuramos sempre trabalhar com auxilio da 

música dos jogos, ou seja, através da ludicidade. Os resultados obtidos foram significativos, de 

inicio percebemos que a turma era muito inquieta, não havia uma relação de respeito entre os 

colegas, à sala como em sua maioria agia de maneira agressiva, não sabendo pedir licença, por 

favor, e obrigado. Propomos trabalhar desde o primeiro dia, o respeito,companheirismo, 

amizade, e os combinados. Ao trabalhar valores em sala de aula, obtivemos êxito, sabendo que, 

a construção de valores é um processo contínuo no qual o sujeito desenvolverá por toda vida.
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