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10/06/21

DIFERENÇAS

Objetivos

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

(EI03EO05)  Demonstrar  valorização  das  características  de  seu  corpo  e
respeitar  as  características  dos  outros  (crianças  e  adultos)  com  os  quais
convive.

A professora começara explicando o conteúdo que ira abordar na aula e em
seguida disponibilizará a música “os meus amigos são diferentes” , falando do
que se trata e da importância de respeitar as diferenças pois são elas que nos
tornam únicos. Após colocar a música, fará alguns questionamentos.

Os meus amigos, são diferentes
Se olhar você vai ver
Que tenho amigos, de todos os tipos
E é assim que deve ser

O Marcelo tem a pele escura e o cabelo cacheado
A Fernanda é branquela de cabelo ondulado
Os dois são bons amigos, estão sempre lado a lado



O Takeshi tem o olhinho puxado, seu avô é dJapão
A Jasmini é da floresta e adora fazer festa
Chama todo mundo e começa a confusão

Meus amigos são diferentes
Se olhar você vai ver
Que tenho amigos de todos os tipos
E é assim que deve ser

O Pedro é baixinho e adora jogar bola
O André é engraçado, tem o corpo espichado
Sempre jogam juntos no recreio da escola
A Luana usa aparelho e não para de sorrir
A Camila usa óculos e adora o visual
Saem sempre juntas pra se divertir

Ninguém é igual, somos todos diferentes
O que importa mesmo é o que a gente sente

Os meus amigos são diferentes
Se olhar você vai ver
Que tenho amigos de todos os tipos
E é assim que deve ser

Diferentes, diferentes, é assim que deve ser
 

  Vocês já conheciam essa música?

  Ela fala sobre as nossas diferenças ou semelhanças?

  O que vocês aprenderam com ela? 

Em seguida,  a  professora fará uma breve explicação e pedirá para que

cada aluno vá até a cozinha de sua casa e pegue um pote. Ela fará com que

eles reflitam e questionará: Vocês perceberam que cada pote tem um formato,

cor? Assim somos nós. Cada pessoa vem de uma realidade, ou seja, somos

diferentes, temos crenças, gostos, estilos e pensamento diferentes. Devemos

ser  amados e  não desprezados por  sermos únicos.  Além de entender  que

todos temos a ensinar e a aprender. Ressaltando que o que vale é a amizade.

Num terceiro momento, irei  propor que os alunos façam um auto retrato de

como se enxergam e citem algumas de suas características que gostam.

17/06

CONHECENDO O ALFABETO

Educação infantil (Pré) 



Objetivos:

(EIO3EF09)  Levantar  hipóteses  em  relação  a  linguagem  escrita  realizando
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Materiais utilizados: rolo, e.v.a, papel colorido, canetinhas, tesoura e cola;

No dia 17 de Junho de 2021, ás 10h e 30min de uma quinta-feira será realizada
mais uma atividade com as crianças, onde irei apresentar o alfabeto. Através
da musiquinha infantil “Alfabita”. Num primeiro momento, será apresentado um
vídeo da musiquinha para  que possam conhecer  as letrinhas.  Tendo como
principal objetivo trabalhar as letras do alfabeto e identificar quais delas fazem
parte do nome de cada criança. Além de fazer com que elas se reconheçam
como um sujeito importante que possui um nome que é só seu. 

ALFABITA

Mundo Bita

Letra A pro Amanhã Amanhecer

B pra Balançar o Berço do Bebê

Cochilar em Casa Com a letra C

D pra Dividir Delícias com você

E na Escola a gente Escreve com a letra E

Com F Fazemos Feliz quem também nos Fizer

De Grão em Grão com letra G o Galo engordou

Com letra H um Hipopótamo Histérico

Imaginação se faz com letra I

J pro Jantar que Já Já vai sair

Letra K eu quero um suco de Kiwi

Um Lugar Legal com L Logo ali

Com M um Mundo Musical feito de Mágica

Nosso Novo Navio vai com N Navegar

O Ornitorrinco bota Ovo com a letra O

Com letra P Pipoca na Panela é bem melhor



Um Quilo de Queijo com a letra Q

Rápido com R o Rato vai Roer

S o Sapo Samba mesmo Sem Saber

Letra T Tem Trapalhada na TV

A União do Universo tem a letra U

Com V de Ventania Vamos Voando pro sul

Quem tem a senha da Wi-fi com W pra dizer

Com X tem Xícara de chá pro Xerife beber

Y Yakisoba pro Chinês

Letra Z a Zebra disse em português

Pra formar novas palavras incríveis

Basta misturar as letras outra vez

Em cartas, poesias, prosas, poemas de amor

Cada sentença dita tem seu devido valor

Então coloque agora na caixola o ABC

Pois nessa vida a gente não se cansa de aprender

Num segundo momento farei as seguintes perguntas:

 Vocês já conheciam essa musiquinha? 

 Qual assunto fala a musiquinha? 

 Vocês já conheciam as letras do alfabeto? 

 Alguém sabe qual é a primeira letra do seu nome?

 Vamos contar quantas letras tem o nome da professora?

Em seguida, irei propor duas atividades. Sendo a primeira, uma folhinha com a

inicial  do  nome  de  cada  criança  e  pedirei  que  observem  a  letrinha  e  me

respondam qual é. Por fim, terão de enfeita - lá com papel crepom. 

Na segunda atividade, desta vez mais complexa, com o material em mãos e

com ajuda das crianças irei formando os nomes. Ao formar cada nome, iremos

identificar  qual  a  letra  inicial,  qual  é  ultima  letra,  quantas  letras  possui,

associando-as também ao nome de outras pessoas como por exemplo, dos

pais e dos colegas. 



Resultado final: 

 

24/06 

FESTA JUNINA

Objetivos: 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, 

diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da 

comunidade.

No dia 24 de Junho de 2021, ás 10h e 30min de uma quinta-feira será

realizada mais uma atividade com as crianças, onde trabalharemos sobre festa

junina. Em comemoração a data de hoje, iremos conhecer como surgiu essa

festa bem como as suas características. Em outras palavras, vamos aprender

sobre as comidas típicas, as brincadeiras e musicas. Num primeiro momento,



será apresentado um vídeo para a turma que fala sobre o conteúdo. Depois de

olharmos o vídeo, farei as seguintes perguntas:

 Vocês já foram em festa Junina? 

 Quais as comidas típicas dessa festa? E as brincadeiras?

 Quem já dançou quadrilha? 

 Que dia comemoramos são João?

Num segundo momento,  darei  um desenho de uma fogueira  e  pedirei  que

pintem. Pedirei também que me dêem exemplos de elementos que não podem

faltar na festa junina. 

Por ultimo, pedirei que criem um desenho sobre a festa junina.

15/07/21

FIGURAS GEOMÉTRICAS

 

Objetivos  aprendizagem

 
Identificar  as  formas  geométricas,  classificando-as  em  circulo,  triângulo,
retângulo, quadrado.
Reconhecer as formas geométricas, comparando com objetos vistos no dia a
dia. 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças.

Recursos

    papel

   Figuras geométricas

Num primeiro momento, irei explicar a temática que será abordada na aula

e  mostrarei  fotos  das  figuras  geométricas,  explicando  o  que  cada  uma

representa.  Além  de  relacioná-las  com  objetos  do  nosso  cotidiano.

Disponibilizarei a letra da música “CASA” de Vinicius de Moraes e colocarei

o vídeo da mesma. Depois de assistirmos o vídeo e conversarmos, farei

algumas perguntas:



A CASA

Vinicius de Moraes

Era uma casa muito engraçada

Não tinha teto, não tinha nada

Ninguém podia entra nela não

Porque na casa não tinha chão

Ninguém podia dormir na rede

Porque na casa não tinha parede

Ninguém podia fazer pipi

Porque pinico não tinha ali

Mas era feita com muito esmero

Na Rua dos Bobos, número zero

Mas era feita com muito esmero

Na Rua dos Bobos, número zero

 Vocês já conheciam essa música?

 Do que a musica fala?

 Vocês sabem qual é o numero da casa de vocês? 

Na  primeira  atividade,  as  crianças  terão  que  relacionar  as  figuras

geométricas com objeto que estão presentes no nosso dia-a-dia e  citá-

los.Essa  atividade  é  interessante  pois  estimula  os  alunos  a  olharem  o

entorno  e  fazerem comparações entre  objetos  e  as  formas  geométricas

estudadas, buscando diferenças e semelhanças entre eles. 

Já na segunda atividade, em uma folha em branco e com a ajuda de

seus familiares terão de construir  a  sua casa com palitinhos.  Depois de

terminarem, irão apresentar para os demais. Então pedirei que observem as

casas  para  que  percebam  que  ao  construir  utilizaram  as  figuras

geométricas. Ressaltando que elas fazem parte do nosso dia e estão em

todos os lugares.



22/07/21

No  dia  22  de  julho  de  2021,  ás  10h  e  30min  de  uma  quinta-feira

trabalharemos sobre as olimpíadas, onde disponibilizarei um vídeo explicativo

sobre o assunto. Ressaltando que as olimpíadas são o maior evento esportivo

do mundo, em que atletas de mais de 200 países participam de disputas em

diferentes  modalidades  e  acontece de  quatro  em quatro  anos.  São dividas

entre olimpíadas de inverno e de verão. Nesse ano, as Olimpíadas acontecerão

em Tóquio. 

Farei algumas perguntas:

 Voces já ouviram falar sobre as olimpíadas?

 Voces sabiam que em cada olimpíada é escolhido um mascote? 

 Voces sabiam que o nosso país esta participando? E que temos bons 

ginastas nos representando?

Por ultimo, disponibilizarei a folhinha com o desenho do mascote das 

olimpíadas de 2021 e pedirei que pintem.

29/07/21

TRABALHANDO A QUANTIDADE



No dia 29 de julho de 2021, às 10h e 30 min de uma quinta-feira será

realizada  a  última  atividade  do  mês  com  as  crianças.  Desta  vez,  iremos

retomar  os  números de 1  a  10 já  trabalhados no inicio  do  ano  letivo  pela

professora titular. A atividade tem como objetivo principal fazer com que os

alunos aprendam a contar, trabalhando também a sequência numérica ou seja,

a ordem crescente e decrescente. 

Num  primeiro  momento,  falarei  o  que  será  trabalhado,  mostrando  o

material que produzi. Então Farei as seguintes perguntas?

                       

 Voces conhecem esses números?

 Qual número vem depois do 1?

 Qual o número vem antes do 10?

Faremos uma dinâmica com tampinhas  de garrafa,  onde  cada

criança terá que falar quantas tampinhas eu tenho na mão. 

Num segundo momento, entregarei uma folhinha com dois exercícios. 



05/08/21

MINHA FAMILIA É ASSIM...

         Recurso:  Vídeo

         Objetivos: Demonstrar  empatia  pelos  outros,  percebendo  que  as

pessoas  têm  diferentes  sentimentos,  necessidades  e  maneiras  de

pensar e agir.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e

respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais

convive.

         Público-Alvo: Educação infantil - PRÉ

No dia 5 de Agosto de 2021, numa quinta-feira, às 11 horas, foi realizada

mais uma atividade com as crianças do pré. Dessa vez, trabalhamos sobre as

diferenças. Tendo como objetivo principal mostrar que somos todos diferentes,

ou seja, cada pessoa tem seu jeito de falar, de agir, de pensar, de demonstrar

sentimentos, de se vestir  entre tantas outras coisas. Assim são as famílias,

formadas  por  seres  humanos  distintos.  Cada  uma  com  suas  regras  e

costumes.

Num primeiro  momento,  apresentamos  a  temática,  onde  colocamos  um

pequeno vídeo. Após visualizarem o vídeo, fizemos as seguintes perguntas:

  Como é a família de vocês?

  Quantas pessoas moram na sua casa?

  O que vocês mais gostam de fazer quando estão juntos?



  Citem uma característica ou uma qualidade de cada membro da sua

família.

Logo  em  seguida,  pedirei  que  realizassem  um  desenho,  nele  deve

aparecer  todos  que  fazem  parte  da  tua  família  e  pinte  conforme  as  suas

características. Depois de prontos, devem ser colocados no grupo.

12/08/21

CONHECENDO O MEU CORPO

               Recurso:  Vídeo

         Objetivos: (EF01CI02)  Localizar,  nomear  e  representar  graficamente

(por  meio  de  desenhos)  partes  do  corpo  humano  e  explicar  suas

funções.

         Público-Alvo: 1º ano

No  primeiro  momento,  foi  apresentado  um  vídeo  sobre  a  temática

escolhida,  este contém a explicação do conteúdo.  Tendo como principal

objetivo fazer com que os alunos conheçam cada parte do seu corpo e

quais as suas funções.

Após a explicação, pedi para que eles se olhassem no espelho da sua

casa e fizesse um auto-retrato de como se enxergam. 

 

19/08/21

  PARLENDAS

         Estratégia de ensino para trabalhar:

         Recurso:  Vídeo

      Objetivos: (EI03EF09)  Levantar  hipóteses  em  relação  à  linguagem

escrita,  realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita

espontânea.

         Público-Alvo: Educação Infantil – PRÉ



No dia 19 de Agosto de 2021, na quinta-feira, às 11 horas, foi realizada a

segunda atividade deste mês, onde trabalhamos as parlendas. Tendo como

finalidade  ajudar  as  crianças  a  desenvolver  certas  habilidades  como  por

exemplo: oralidade, escrita, memorização, comunicação, o relacionamento, a

interação e a relação de grupo bem como o raciocínio lógico. Sendo grandes

aliadas no aprendizado das crianças além de torna-lo prazeroso e divertido.

Num primeiro momento,  colocamos um vídeo com a explicação.  Após o

vídeo, pedimos que realizassem a seguintes atividades:

                        

  26/08/21 

VAMOS  CONHECER  O  SEMÁFARO  E  A  IMPORTANCIA  DE

RESPEITÁ-LO PARA UM TRANSITO SEGURO? 

         Recurso:  Vídeo

Objetivos:(EI03EF01)  Expressar  ideias,  desejos  e  sentimentos  sobre  suas

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,

desenhos e outras formas de expressão.

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a

seus interesses e necessidades em situações diversas

 

Público-Alvo: Educação Infantil – PRÉ



No dia 26 de agosto de 2021, na quinta-feira, às 11 horas, foi realizada

mais uma atividade com as crianças do pré, onde trabalhamos o semáforo, o

que é, qual a sua importância e quais cores que dele fazem parte. Tendo como

objetivo  principal fazer  com  que  as  crianças  reconheçam  e  diferenciem

as cores do semáforo associando as suas funções para um trânsito seguro.

A  aula  iniciou  com  uma  breve  explicação  minha  sobre  o  assunto

escolhido,  onde  perguntei  se  todos  tinham  conhecimento  do  que  iríamos

trabalhar. Foi colocado então o vídeo. Depois de assistirmos e conhecermos

um  pouco  mais  sobre  o  semáforo,  levei  o  desenho  de  um  semáforo.  As

crianças  devem  pintar  corretamente  e  colocar  ao  lado  o  que  cada  cor

representa.

 

02/09/2021

AS ESTAÇÕES DO ANO

•          Recurso:  Mídias digitais, vídeo, imagens, folha

•          Objetivos: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes

materiais,  resultantes  de  ações  sobre  eles,  em  experimentos  envolvendo

fenômenos naturais e artificiais. (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e

observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EI02ET03)

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais

nos  espaços  da  instituição  e  fora  dela.  (EI03ET03)  Identificar  e  selecionar

fontes  de  informações,  para  responder  a  questões  sobre  a  natureza,  seus

fenômenos, sua conservação.

•          Público-Alvo: Educação infantil – PRÉ

No dia 23 de setembro, ocorrerá mais uma atividade, na quinta-feira, as

11 horas. Desta vez, trabalharemos as estações do ano, quantas são e o que

as diferencia. Compreender os ciclos da natureza é necessário e pré-requisito

para despertar o senso de preservação da natureza e de responsabilidade com

ela. Além disso, para a criança, fornece noção de sequência e passagem de

tempo, e ajuda a identificar as estações do ano através de suas características

peculiares  (e  isto  é  importante  para  que  compreendam  qual  vestuário  e

alimentação  são  mais  adequados  para  cada  uma  das  estações)  um

conhecimento que lhe será sempre útil.



No  primeiro  momento,  será  apresentado  um  vídeo.  Em  seguida,

conversaremos  sobre  a  temática  escolhida  onde  eu  farei  as  seguintes

perguntas:

  Quais são as quatro estações do ano?

  Qual a estação que a gente se encontra?

  Qual a estação que vocês mais gostam? Por quê?

            Após conversamos, será disponibilizada a atividade, onde os alunos

terão de pintar o desenho que representa a estação que nos encontramos no

momento.

 

09/09/2021

VAMOS CONHECER AS PLANTAS?

 

•          Recurso:  Vídeo

•          Objetivos:  (EI03ET03) Identificar  e  selecionar  fontes de informações,

para  responder  a  questões  sobre  a  natureza,  seus  fenômenos,  sua

conservação

•          Público-Alvo: Educação infantil - PRÉ

No dia 09 de setembro será realizada a segunda atividade do mês com

as  crianças,  que  ocorrerá  na  quinta-feira,  ás  10h  e  30  min.  Nessa  aula

trabalharemos  sobre  as  plantas,  tendo  como  objetivo  fazer  com  que  os

alunos reconheçam e classifiquem os diferentes tipos de plantas bem como as

suas partes e funções. Além de aprenderem a cuidar das plantas e a preservar

a natureza.

Num primeiro momento, será apresentado um vídeo com o conteúdo, a

mesma fala sobre as plantas.

Em seguida, faremos uma roda de conversa, onde perguntarei:

 Quem gosta de plantas?

 Quem tem plantas em casa?



 Quais plantas vocês conhecem?

 Quais tipos de plantas vocês conhecem?

 Qual a utilidade das plantas em nossa vida?

Após,  pedirei  que  desenhem  a  planta  que  tem  em  casa,  como  por

exemplo, flores, arvores, horta, os alunos deverão ligar as partes da árvore

onde estas se localizam. 

  

16/09/2021

RECICLAGEM

•          Recurso: mídias digitais, vídeo, imagens, folha

•          Objetivos: (EI03ET03)  Identificar  e  selecionar  fontes  de  informações,

para  responder  a  questões  sobre  a  natureza,  seus  fenômenos,  sua

conservação.

No dia 16 de setembro ocorrerá mais uma aula, onde irei trabalhar sobre

reciclagem com o intuito de ensinar as crianças à importância da contribuição

de cada um na conservação do meio ambiente. Além de ajudá-los a identificar

os materiais recicláveis e a partir disso, separar corretamente o lixo. Através

desta atividade, podem perceber seu papel como agentes e transformadores

do meio e reconhecer os efeitos de suas atitudes no mundo em que vivem.

Num primeiro momento, será apresentado um vídeo, este permitirá que

conheçam  mais  sobre  o  assunto.  Em  seguida,  conversamos  e  farei  as

seguintes perguntas:

  O que é reciclagem? E por que ela é tão importante?

  Vocês separam corretamente o lixo?

  Quais atitudes nossas podem salvar o meio ambiente?

Num segundo momento, será postada a atividade, onde os alunos terão

de pintar as lixeiras corretamente, ligando as legendas nas mesmas.



30/09/2021

VESTUÁRIO

•          Recurso:  Vídeo

•          Objetivos: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes

materiais,  resultantes  de  ações  sobre  eles,  em  experimentos  envolvendo

fenômenos naturais e artificiais. (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e

observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EI02ET03)

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais

nos  espaços  da  instituição  e  fora  dela.  (EI03ET03)  Identificar  e  selecionar

fontes  de  informações,  para  responder  a  questões  sobre  a  natureza,  seus

fenômenos, sua conservação.

•          Público-Alvo: Educação infantil – PRÉ

No dia 30 de novembro ocorrerá a última atividade do mês, na quinta-

feira,  as 11 horas. Dando sequência ao assunto da semana passada, onde

falaremos sobre vestuário.  Tendo como principal  objetivo fazer com que as

crianças compreendam qual vestuário é mais adequado pra cada estação do

ano.

Num primeiro momento, será colocado o vídeo com a explicação. Após,

conversaremos e farei as seguintes perguntas:

         Qual as estações que usamos roupas mais leves?

         Quais as estações que usamos roupas mais pesadas?

Logo  em  seguida,  será  disponibilizada  a  atividade  do  dia,  onde  as

crianças terão de circular o desenho correto, respondendo a pergunta feita pela

professora.

 

 

 

 



07/10/2021

 BRINCADEIRAS DE CRIANÇA

•          Recurso:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos: Criar com o corpo formas

 (EIO3EFO9) Levantar hipóteses em relação a linguagem escrita,  realizando
registros de palavras ou textos, por meio da escrita espontânea.

(EIO3CGO1)  Criar  com  o  corpo  formas  diversificadas  de  expressão  de
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto
em brincadeiras, dança, teatro, música.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 07 de outubro de 2021, às 10:00 horas de uma quinta-feira, será

realizada a primeira atividade do mês com a turma da professora Rosa. Neste

dia, trabalharemos a seguinte temática “Brincadeiras de criança”.

Trazer essa temática é de extrema relevância, pois além de fazer parte

da realidade dos alunos,  o brincar é um direito e também a atividade mais

importante  da  infância.  Através  da  mesma,  as  crianças  se  desenvolvem

integralmente. Em outras palavras, o brincar proporciona diversas coisas boas:

estimula  o  conhecimento  do  próprio  corpo,  a  força,  a  elasticidade,  o

desempenho  físico,  o  que  promove  um  melhor  desenvolvimento  motor;

favorece o raciocínio, estimula a criatividade e a imaginação, facilita o convívio

social, ajudando a criança a entender as regras e os limites das relações.

Num primeiro momento, coloquei um vídeo e fiz uma breve explicação

sobre o conteúdo escolhido. Em  seguida, fiz algumas perguntas.

  Vocês conhecem essas brincadeiras?

  Quais as brincadeiras que vocês mais gostam?

  Quem brinca com vocês?

Qual é o lugar onde vocês mais brincam?

 



Por fim, foi disponibilizada no grupo da turma a atividade que contém

duas questões. Sendo a primeira, marcar com um X as brincadeiras que mais

gosta e a segunda, descrevê-las. 

14/10/2021

FORMAS GEOMÉTRICAS

•          Recursos:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos: (EIO3ETO5) Classificar objetos e figuras de acordo com suas

semelhanças e diferenças.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 14 de outubro de 2021, ás 10 horas de uma quinta-feira, será

postada mais uma atividade no grupo turma, onde eu trabalharei as figuras

geométricas.

Trabalhar  as  formas  geométricas  desde  cedo,  ainda  na  educação

infantil,  é  essencial  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  de  raciocínio

espacial. É fundamental, entretanto, que esse processo de ensino das formas

geométricas aconteça da maneira certa.

Essa atividade tem como principal  objetivo  fazer  com que os  alunos

conheçam  as formas  geométricas:  quadrado,  círculo,  retângulo  e  triângulo;

Aprendendo a identificar e a classificá-las  em objetos do dia-a-dia.

Num primeiro momento, coloquei um vídeo e fiz uma breve explicação

sobre as formas geométricas, comparando objetos que temos em casa.

Logo em seguida, disponibilizei a atividade no grupo. Com a ajuda dos

pais, as crianças devem construir uma casa com palitinhos utilizando o formato

das figuras. 

 

 

 

21/10/2021

VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?

•          Recurso:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.



•          Objetivos: (EIO3ETO6) Classificar objetos e figuras de acordo com suas

semelhanças e diferenças

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 21 de outubro, às 10 horas de uma quinta-feira, será realizada a

terceira atividade do mês com as crianças. Esta ficará disponibilizada no grupo

da turma. Neste dia, trabalharemos com a seguinte temática “os animais”. Essa

temática irá possibilitar que os alunos aprendam a classificar os animais de

acordo com suas semelhanças/características.

Num  primeiro  momento,  será  disponibilizado  um  vídeo  com  as

explicações.  Em seguida,  colocarei  a atividade.  As crianças devem ligar  os

animais as suas respectivas características. 

28/10/2021 

SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS

•          Recurso:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos: (EIO3ETO3) Identificar e selecionar fontes de informações
para  responder  a  questões  sobre  a  natureza,  seus  fenômenos  e  sua
conservação.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 28 de outubro de 2021, ás 10 horas de uma quinta-feira, será

realizada a última atividade do mês com as crianças, onde eu irei trabalhar a

seguinte temática “seres vivos e não vivos”. Tendo como objetivo fazer com

que os alunos compreendam as diferenças entre seres vivos e elementos não

vivos, diferenciando os seres vivos dos não vivos.

Num primeiro momento, será colocado um vídeo com a explicação do

conteúdo. Após, farei algumas perguntas e disponibilizarei a atividade do dia.

Nesta atividade, os alunos deverão colorir  as imagens que correspondam a

seres vivos. 

04/11/2021

 PLANTAS: SUAS PARTES E FUNÇÕES

•          Recursos:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos:



(EI03ET01)  Estabelecer  relações de  comparação  entre  objetos,  observando

suas propriedades.

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a

questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

 No  dia  04  de  novembro,  às  10:30  de  uma  quinta-feira  será

disponibilizada  a  primeira  atividade  do  mês.  Desta  vez,  abordaremos  o

seguinte  assunto  “as  plantas  e  suas  funções”.  Com o intuito  de  mostrar  a

importância da natureza e sua preservação. Além de classificá-las de acordo

com suas semelhanças.  Essa temática já foi  abordada antes.  Porém nessa

aula iremos aprender

Num primeiro momento, apresentaremos um vídeo e farei  uma breve

explicação do que será trabalhado no dia.  Após conversarmos,  pedirei  que

observem as plantas e suas partes e pintem de acordo com as cores que se

pede.

 

 

11/11/2021

PAISAGEM NATURAL E PAISAGEM MODIFICADA

Recursos:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos:

(EI03ET02)  Observar  e  descrever mudanças em diferentes  materiais,

resultantes  de  ações  sobre  eles,  em  experimentos  envolvendo fenômenos

naturais e artificiais.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

 No  dia  11  de  novembro,  às  10:30  de  uma  quinta-feira  será
disponibilizada mais uma atividade para a turma do pré. Neste dia, trabalharei
sobre  paisagem natural  e  modificada  com objetivo  de  ensinar  os  alunos  a
diferenciá-las através de suas características e elementos.

 Num primeiro momento, foi disponibilizado um vídeo com um conteúdo.

Após conversarmos, pedi que respondessem duas questões. Sendo a primeira,



observar a imagem e circular o que não é natural na paisagem, ou seja, o que

foi construído pelas pessoas. E a segunda, observar a outra imagem e colorir

apenas os elementos que são naturais. 

18/11/2021

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

•          Recursos:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos:

(EI03EO01)  Demonstrar  empatia  pelos  outros,  percebendo  que  as

pessoas têm diferentes sentimentos,  necessidades e maneiras de pensar  e

agir.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e

respeitar  as  características  dos  outros  (crianças  e  adultos)  com  os  quais

convive.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 18 de novembro,  às 10:30 de uma quinta-feira será realizada

mais uma atividade com a turma de educação infantil  (PRÉ) da professora

Rosa, ministrada por mim. Neste dia, farei  uma cotação de história do livro

“Menina Bonita do laço de fita" onde trabalharei sobre as diferenças.

Tendo como objetivo principal promover uma discussão sobre os valores

humanos, da beleza negra e da diversidade; levar a criança a perceber, que

suas heranças,  desde seu cabelo até a cor  de sua pele muitas vezes são

herdadas de seus familiares. Além de mostrar que todos somos diferentes, ou

seja, cada pessoa tem suas características, suas manias, crenças, qualidades,

maneiras de se vestir e agir.  Por isso, merecemos respeito.

 Num primeiro  momento,  será  enviado  um vídeo  com a  história  e  a

explicação da mesma. Pedirei  que reflitam e realizem a seguinte  atividade:

colorir o desenho da personagem principal da história, recortar e colar em uma

folha em branco. As crianças podem escolher quais cores usar, podendo pintar

com  cores  semelhantes  às  do  seu  próprio  cabelo,  tom  de  pele,  roupas  e

acessórios. 



25/11/2021

NATAL

Recursos:  mídias digitais, vídeo, imagens, folha.

•          Objetivos:

(EF01HI08)  Reconhecer  o  significado  das  comemorações  e  festas

escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar

ou da comunidade.

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

No dia 25 de novembro, ás 10:30 h de uma quinta-feira será realizada a

a  última  atividade  do  mês.  Desta  vez,  trabalharemos  o  natal,  esta  data

comemorativa  que  reúne  pessoas  no  mundo  inteiro,  onde  celebramos  o

nascimento de Jesus Cristo, entendido dentro do cristianismo como o filho de

Deus.  É  comum  que,  no  mês  que  antecede  o  Natal,  sejam

construídos presépios e que sejam colocadas decorações natalinas, tal como

a Árvore de Natal.

O Natal acontece dia 25 de dezembro, mas a maioria de nós comemora

desde o dia 24, onde preparamos a ceia.

 O Natal visa, sobretudo, a união familiar e o desejo de que todas as

famílias  tenham acesso a  direitos  básicos.  Qualidades como a  bondade,  o

amor, a caridade e o respeito são intensamente pregados durante essa época

do ano, por isso, é fundamental destacar que essa data vai muito além dos

interesses comerciais.

Num primeiro momento, apresentei um vídeo, este contém uma história

de  Natal.  Em seguida,  disponibilizei  uma atividade,  onde  os  alunos  devem

colorir e montar o papai Noel. 

Recursos:  mídias digitais, vídeo, folha, letra da música.

•          Objetivos:

(EI03EF01)  Expressar  ideias,  desejos  e  sentimentos  sobre  suas

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,

desenhos e outras formas de expressão.



(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e

respeitar  as  características  dos  outros  (crianças  e  adultos)  com  os  quais

convive

 

•          Público-Alvo: Educação infantil (PRÉ)

02/12/2021

“BATE O SINO PEQUENINO”

No dia 02 de dezembro de 2021, às 10 h e 30 min de uma quinta-feira,

será realizada a última atividade do ano com as crianças, onde trabalharemos

novamente  sobre  o  natal.  Desta  vez,  levarei  a  musiquinha  “Bate  o  sino

pequenino”.  Num primeiro  momento,  vou  pedir  que  me acompanhem e  se

souberem a letra que cantem comigo. 

Bate o sino pequenino

Sino de Belém

Já nasceu o Deus menino

Para o nosso bem

Paz na Terra pede o sino

Alegre a cantar

Abençoe Deus menino

Este nosso lar

Hoje a noite é bela

Juntos eu e ela

Vamos a capela

Felizes a rezar

Ao soar o sino

Sino pequenino

Vai o Deus menino

Nos abençoar



Bate o sino pequenino

Sino de Belém

Já nasceu o Deus menino

Para o nosso bem

Paz na Terra pede o sino

Alegre a cantar

Abençoe Deus menino

Este nosso lar

Bate o sino pequenino

Sino de Belém

Já nasceu o Deus menino

Para o nosso bem

Paz na Terra pede o sino

Alegre a cantar

Abençoe Deus menino

Este nosso lar

Depois de disponibilizar a folhinha com a letra da mesma farei algumas

perguntas:

 Vocês já conheciam essa musiquinha?

 Sobre o que a musiquinha fala?

 Vamos colorir um desenho para colocar no mural?

Num segundo  momento,  pedirei  que  pintem o  desenho  de  um sino.

Serão disponibilizadas duas atividades para trabalhar as vogais e consoantes. 

1° SEQUÊNCIA DIDÁTICA

“A CANOA VIROU”

Desta vez, será trabalhada a cantiga “a canoa virou" esta que remete a

infância. Com a finalidade de trabalhar a identidade da criança, possibilitando o

reconhecimento  de  si  mesma,  identificando  suas  características  e



potencialidades,  seus  limites  e  estimulando  atitudes  de  cuidados  com  seu

corpo, seu ambiente e seus pertences e a conquista de sua autonomia. Além

de ensiná-los a:

- Identificar sua pessoa e seu nome no grupo de convívio;

- Brincar com oportunidades de descobertas;

- Compreender a sua participação nos grupos de convívio, respeitando suas

regras básicas e a diversidade que os compõe;

Num primeiro momento, será disponibilizada a letra da música e então

colocarei um vídeo.

A canoa virou
Pois deixaram  ela virar
Foi por causa da menina
Que não soube remar

Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava a menina
Do fundo do mar

A canoa virou
Pois deixaram ela virar
Foi por causa da menina
Que não soube remar

Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava a menina
Do fundo do mar

Link do vídeo: 

https://youtu.be/MjltZ2okiJk

 Após, farei as seguintes perguntas: 

 Vocês já conheciam essa cantiga?

 Qual de vocês já brincou de roda utilizando essa cantiga? 

 Vamos cantar novamente? 



Num segundo  momento,  explicarei  para  as  crianças  o  motivo  de  ter

escolhido essa temática e por que ela é tão importante. Permitindo que tirem

suas dúvidas e comentem o que acharam da cantiga. 

Em  seguida,  disponibilizarei  três  atividades  e  farei  a  explicação  das

mesmas.

Sendo elas:

1. ESSE TEXTO É UMA CANTIGA POPULAR BASTANTE CONHECIDA.

O QUE ACONTECE DE IMPORTANTE NA HISTORINHA QUE ELA

CONTA?

MARQUE A RESPOSTA DEPOIS COPIE.

A) A CANOA BOIOU.

B) A MENINA NADOU.

C) A CANOA VIROU.

2. LEIA O VERSO DA CANTIGA:

“SE EU FOSSE UM PEIXINHO

E SOUBESSE NADAR”

VOCÊ JÁ PENSOU EM SER UM PEIXINHO? SE VOCÊ PUDESSE SER UM

BICHINHO, QUAL SERIA? E O QUE GOSTARIA DE FAZER? DESENHE EM

UMA FOLHA. 

3. PREENCHA OS ESPAÇOS COM O SEU NOME. 

A CANOA VIROU
POIS DEIXARAM ELA VIRAR
FOI POR CAUSA DA __________
QUE NÃO SOUBE REMAR

SE EU FOSSE UM PEIXINHO
E SOUBESSE NADAR
EU TIRAVA A ___________
DO FUNDO DO MAR



4. Utilize os materiais que tiver em casa e crie seu peixinho, decorando 
com as cores da sua preferência. 

2022

2°SEQUÊNCIA DIDÁTICA

PRIMEIRO DIA DE AULA (ACOLHIDA)

Educação Infantil (Pré) 

Objetivos: 

(EIO3EO01)  Demonstrar  empatia  pelos outros,  percebendo que as pessoas

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 



(EIO3EO05)  Demonstrar  valorização  das  características  de  seu  corpo  e

respeitar  as  características  dos  outros  (crianças  e  adultos)  com  os  quais

convive. 

Materiais utilizados: Livro de historinha Infantil, folha, têmpera, balões, mural

ATIVIDADE 1-Roda de apresentação

Num primeiro  momento,  farei  uma breve apresentação e  pedirei  que

façam uma roda  para  que  possamos nos  conhecer,  onde  cada aluno será

convidado a falar seu nome, idade, a cor que mais gosta, as suas brincadeiras

preferidas e qual é a sua expectativa para o primeiro dia de aula. 

ATIVIDADE 2

Em seguida, contarei a história do “Elmer, o elefante xadrez" de David

Mckee.  Tudo o que Elmer queria era ser como os demais elefantes, mas ele

nasceu xadrez e todo colorido. Sentindo-se excluído do grupo, o animalzinho

decide se pintar de cinza, para ficar igual aos outros de sua manada. Ao longo

da  narrativa,  o  personagem  aprende  sobre  aceitar  a  si  mesmo  e  sobre  a

grandiosidade de ser diferente. Uma valiosa lição sobre pertencimento e sobre

o valor de se reconhecer no mundo. ❤

ATIVIDADE 3 – Interpretação da história

#Após, farei as seguintes perguntas:

 Vocês já conheciam essa história? 

 Do que a história trata? 

 O que podemos aprender com essa história? 

 Qual parte vocês mais gostaram?

#Num segundo momento, irei propor que todos participem de uma dinâmica

para melhor entender a história. Nesta dinâmica, será dado um balão pra cada

aluno. Os balões terão cores, tamanhos e formatos diferentes. 

Vou pedir que todos observem os balões e reflitam como seria se todos

fossem  iguais.  Por  fim,  explicarei  que  assim  como  os  balões  têm  cores,

tamanhos  e  formas  diferentes,  nós  seres  humanos  somos  diferentes.  Em



outras  palavras,  cada  pessoa  tem  suas  características,  um  jeito  de  se

expressar, de falar, de andar, de se vestir, sua religião, time e faz parte de uma

determinada realidade que nem sempre é a mesma que a nossa,  porém é

importante que respeitemos e acolhemos uns aos outros.  Afinal,  que graça

teria se todos fossemos iguais? Como nos identificaríamos? 

Depois  de  conversarmos,  darei  um  tempinho  para  que  troquem  os

balões e brinquem livremente. 

ATIVIDADE 4

Disponibilizarei uma folha em branco e têmpera. Nesta folha, deverão

fazer um auto retrato ou seja, desenhar como se enxergam, esse material será

exposto num mural na sala de aula.

ATIVIDADE 5

Será mostrada uma caixinha que contém o nome de todos alunos e

pedirei pra que cada um, escolha um papelzinho. 

 Não vale pegar o papelzinho com o próprio nome e nem contar para os

demais quem tirou. 

A  brincadeira  funciona  assim:  o  primeiro  aluno  será  chamado e  não

poderá falar o nome de quem tirou apenas as características físicas, a cor da

roupa que está usando, se é menino ou menina. Enquanto os outros terão de

adivinhar e assim por diante. Além de trabalhar as letrinhas iniciais e finais do

nome de cada um. 

ATIVIDADE 6

Encerramento

Brincadeira

Elefante colorido

Modo de jogar

As crianças ficam em roda e uma delas fala:  – Elefante colorido! Os

outros perguntam: – De que cor ele é? A criança deverá escolher uma cor e as



outras deverão tocar em algo que tenha esta cor.  Se não achar esta cor o

elefantinho irá pegá-lo.

Variações: poderá trabalhar com a negação, ou seja, não pode pegar objeto

com a cor escolhida.

No final será entregue uma lembrancinha para as crianças de álcool gel e

bombons. 

3°SEQUÊNCIA DIDÁTICA

“LIVRO DA FAMÍLIA” 

Autor: Todd Parr

Objetivos:

(EI03ET06)  Relatar  fatos  importantes  sobre  seu  nascimento  e
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.

Recursos: livro de historinha, música, folha, tinta guache; 

Público alvo: Educação Infantil (PRÉ) 

Neste dia, a aula iniciará com a leitura de um livrinho infantil. O objetivo

desta  aula  é  propiciar  à  criança  a  reflexão  de  sua  estrutura familiar e  o

conhecimento  da  estrutura  de  outras famílias,  e  o  relacionamento  entre  as

pessoas  de  sua família e  com  as  demais  pessoas  que  a  rodeiam,

oportunizando  atividades  que  despertem  o  respeito  e  o  interesse

pelos diferentes grupos familiares.

Num segundo momento, farei as seguintes perguntas:

 Vocês já conheciam essa história? 

 Do que a história trata? 

 Como é  a  família  de  vocês?  E  quantas  pessoas  tem na  família  de

vocês?

 Por  que  é  tão  importante  valorizar  as  pessoas  pelo  que  elas  são  e

respeitá-las? 

Após,  explicarei  que  as  famílias  são  formadas  por  pessoas

diferentes, algumas são grandes e outras pequenas, mas independente das

suas características todas são especiais. 



Disponibilizarei  uma folhinha  contendo  a  letra  da  música  “Família

diferente” e convidarei  as crianças para que cantem comigo e reflitam a

letra  da música. Ressaltando mais uma vez que família é quem nos dá

amor, quem nos protege, cuida e zela pela gente. 

FAMÍLIA DIFERENTE

Na escola, meus colegas têm famílias diferentes

Umas bem pequenas e outras com bastante gente

É assim você pode perceber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

O Renato mora só com sua mãe e seu irmão

A Maria é criada com o vovô e com a vovó

O José mora com o seu padrasto e sua mãe

E a Júlia tem família com papai e com mamãe

É assim, você perceber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

A família da Andréia é o titio e a titia

Os seus primos são criados como sendo seus irmãos

E o Túlio tem em casa quatro irmãos, avós e pais

E a Jaque, no orfanato tem irmãos que são demais

É assim, você pode perceber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber



Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

É assim como elas devem ser

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Êhêhêh, dar e receber

Toda família deve ter amor pra dar e receber

Tia Ceceu

Por fim, será distribuído uma folha de ofício em branco e tinta guache e

com a minha ajuda, faremos a pintura das mãos de cada criança. Vou pedir

que desenhem em cada dedo da mão um familiar que more na mesma casa.

Trabalhando  artes  e  também  matemática.  Onde  iremos  contar  quantas

pessoas  fazem  parte  da  família  da  criança.  Além  de  observar  suas

características físicas.

4°SEQUÊNCIA DIDÁTICA

ARROIO GRANDE

Objetivos:

 Despertar nas crianças o interesse pela cultura e o desejo de participar

dela. Refletir sobre a historicidade como processo que se renova a cada

dia.

(EF03HI02)  Selecionar,  por  meio da consulta  de fontes de diferentes

naturezas, e registrar acontecimentos ao longo do tempo na cidade ou

região que vive. 

(EF01HI08) Reconhecer  o  significado  das  comemorações  e  festas

escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito

familiar ou da comunidade.

Público alvo: Pré



Recursos: Vídeo, música, folha;

Será realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente

João Goulart,  na  turma do pré,  uma aula  ministrada por  mim onde iremos

desenvolver atividades sobre a cidade de Arroio Grande, conhecida também

como a cidade simpatia.  O tema foi  escolhido pela supervisora Marlete em

comemoração ao aniversário da mesma que acontecerá dia 24 de março e

completará 149 anos. Tendo como objetivo mostrar as riquezas da nossa terra,

seus pontos turísticos bem como, o lugar que vivemos e a população que nela

habita.

 1° Momento 

Depois de contar um pouco da história do município, ressaltando que é a

terra de Mauá e de muitos artistas, darei alguns nomes como exemplos e farei

as seguintes perguntas:

 Vocês  sabem  que  dia  comemoramos  o  aniversário  de  Arroio

Grande? E quantos anos está fazendo? 

 O que vocês mais gostam em Arroio Grande? 

 Vocês conhecem os pontos turísticos da nossa cidade? Se sim,

quais? 

 Vocês  sabiam  que  a  nossa  cidade  tem  um  hino?  Vocês

conhecem? 

 2° Momento

Colocarei um vídeo para que possam conhecer mais sobre a cidade.

Neste vídeo, podemos visualizar a localização, os pontos turísticos e históricos,

e lugares importantes. 

 3° Momento

Disponibilizarei em uma folha de ofício a letra do hino de Arroio Grande

e colocarei para tocar. Pedindo que as crianças cantem comigo. 

Meu querido Arroio Grande
És o berço do grande Mauá



Tudo em ti é doçura e se expande
Que sorrisos que vida nos dá.

Terra de amor, terra de luz,
Tens campinas e bosques de lindo verdor
Da terra que encanta e seduz.

Outros nobres conterrâneos
Nosso orgulho aqui vem exaltar.
Corações infantis espontâneos
Estão prontos a sempre te amar.

Terra de amor, terra de luz,
Tens campinas e bosque de lindo verdor
Da terra que encanta e seduz

 4° Momento 

Em seguida, explicarei as atividades. Sendo a primeira, um desenho da

locomotiva que se encontra na entrada do município onde as crianças terão de

colorir.  Os  trabalhos serão recortados pelas  crianças e iremos produzir  um

cartaz em homenagem a esta data tão importante para nós arroiograndenses. 

 5° Momento 

Vou entregar  uma folhinha com o desenho de um bolo e com papel

crepom iremos enfeitá-lo.  Após  o  termino  da  atividade,  levarei  um bolo  de

verdade e iremos cantar os parabéns.

 6° Momento 



Por último, vamos jogar o jogo da memória. O jogo contém 20 peças,

sendo 10 fotos dos pontos turísticos e 10 com o nome dos pontos turísticos.

Cada criança terá uma oportunidade de achar  o par.  Quem acertar  poderá

jogar  novamente.  Como  as  crianças  não  sabem  ler,  iremos  ajuda-los,

intermediando a brincadeira. 

REFLEXÕES DAS PRÁTICAS

JUNHO/ 2021

Durante o mês de junho foram desenvolvidas as primeiras atividades na

Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart através do

ensino remoto, com a turma do pré, da professora Rosa que ocorreram uma

vez por semana, toda quinta-feira, nos dias 10, 17 e 24. As atividades e os

vídeos com a explicação das mesmas foram disponibilizados no grupo.



A professora titular muito atenciosa, me ajudando e dando dicas para

que fizéssemos um belo trabalho. Em relação aos pais, muito participativos e

sempre auxiliando as crianças para que realizassem as atividades.

Escolhi atividades simples, de acordo com o que tinham aprendido até o

momento.  Procurei  trazer  novas  temáticas,  atividades  lúdicas  como  por

exemplo,  jogos,  vídeos,  músicas,  brincadeiras,  mas  sempre  despertando  o

interesse deles pelas letras e etc...

 

JULHO/ 2021

            No mês de julho foram desenvolvidas atividades nos dias 15, 22 e 29

ainda de forma remota. Consegui notar uma grande diferença, pois os alunos

estão mais participativos.

            Os pais tem nos auxiliado, ajudando os filhos a realizarem as atividades

propostas. Os mesmos tem acesso ao grupo da turma, onde podem visualizar

o conteúdo e as explicações além de tirar suas dúvidas e conversar sobre a

dificuldade dos filhos bem como seu avanço, podendo participar das decisões e

conversas sugeridas pela professora.    

            Com o  auxilio  da  professora  titular  estou dando sequência  ao  meu

trabalho,  este  de  acordo  com  a  BNCC  e  seus  objetivos.  Procuro  trazer

atividades divertidas e diferenciadas através de uma metodologia bem pensada

e  que  atenda  as  especificidades  de  cada  um. As  crianças  que  antes  só

contavam até  o número cinco,  agora  sabem contar  até  o  10.  Trabalhamos

também o alfabeto e os sons das palavras.

                 

A pandemia reforça a importância da família neste contexto que deve se

fazer presente e participar das decisões/ações da escola.

AGOSTO/ 2021



      No mês de Agosto foram realizadas as atividades nos dias 5, 12, 19 e 26,

toda quinta-feira, estas ficam disponíveis no grupo da turma da mesma maneira

que as explicações dos conteúdos.

      O ensino hibrido foi aprovado e a escola já esta funcionando para aqueles

cujo os pais permitiram o retorno, para os demais que optaram por continuar de

forma remota,  estão enviando as atividades pela plataforma ou diretamente

pelo WhatsApp.

      Neste mês trabalhamos com atividades relacionadas as diferenças com o

objetivo de mostrar que cada família tem suas regras, costumes sendo formada

por  diferentes  pessoas  além  de  trabalharmos  o  corpo  humano,

parlendas, trânsito e números de 1 ao 10. Com a ajuda da professora titular

que vem me auxiliando desde o primeiro momento, dando dicas e autonomia

para  que  eu  proponha  novas  temáticas.  Quanto  aos  pais,  sempre

participativos,  colaborando  conosco  e  ajudando  os  filhos  na  execução  das

tarefas.

SETEMBRO/ 2021

O presente relatório tem como principal objetivo descrever as atividades

propostas no mês de setembro bem como, as metodologias utilizadas. Além de

avaliar o andamento da turma.

As atividades ocorreram nos dias 02, 09, 16, 23 e 30, toda quinta-feira.

As mesmas foram disponibilizadas no WhatsApp da turma, onde os pais  e

alunos tem acesso e podem tirar suas dúvidas.

Com o retorno presencial,  algumas crianças não têm participado das

atividades. Já as demais que optaram pelo ensino remoto continuam a realizá-

las.

Neste mês trabalhamos com diferentes temáticas como por exemplo, os

animais domésticos e selvagens, as plantas e suas funções, a importância da

reciclagem, as estações do ano e quais as comidas e vestuário adequado pra

cada uma delas. Falamos sobre as datas 7 e 20 de setembro, sendo a primeira

o dia em que comemoramos a independência do Brasil. E a segunda, o dia do

gaúcho. 

A  mesma  recorda  o  inicio  da  revolução  farroupilha  ou  guerra  dos

farrapos como também é conhecida. Para finalizar, recordamos os números de



0 a 10 e o alfabeto, retomando conteúdos importantes já trabalhados. Através

de tarefas com numerais, quantidades e de sílabas. 

 

 OUTUBRO/2021

No mês de outubro foram realizadas quatro atividades com a turma do

pré,  sendo elas  semanais.  Foram aplicadas nos dias 07,  14,  21 e 28,  nas

quintas-feiras,  às  10  horas.  As  mesmas  são  disponibilizadas  no  grupo  do

Whatzapp, assim como as explicações dos conteúdos.

Procurei  trabalhar  com  temáticas  diferenciadas,  levando  até  eles

conteúdos  relacionados  a  infância  e  seu  cotidiano.  Na  primeira  semana,

trabalhamos as brincadeiras e pedi que descrevessem com a ajuda dos pais

suas  brincadeiras  preferidas  e  algumas  de  suas  lembranças.  Na  segunda

semana, trabalhamos as formas geométricas, comparando-as com objetos que

temos em casa.

Na terceira semana, trabalhamos os seres vivos e não vivos, onde os

classificamos de acordo com suas semelhanças e  diferenças.  Já  na ultima

semana, trabalhamos os animais e suas características. Além de reforçarmos

os conteúdos de matemática e de português.

A professora titular tem me auxiliado nas escolhas das atividades, se

fazendo presente e dando suas sugestões.

A maioria dos alunos realizam as atividades, me dando retorno. Apenas

dois deles enviam as respostas diretamente pra mim. Os demais enviam para a

professora Rosa.

 

NOVEMBRO/ 2021

O presente relatório tem como principal objetivo descrever as atividades

realizadas  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Presidente  João

Goulart,  na  turma da  Professora  Rosa  (PRÉ),  situada  na  cidade  de  Arroio



Grande,  no  mês  de  novembro  bem  como,  as  dificuldades  encontradas,  a

interação e o andamento da turma.

Neste mês foram desenvolvidas quatro atividades, sendo elas semanais.

As mesmas ocorreram nos dias 04, 11, 18 e 25, às 10:00 horas da manhã, nas

quintas-feiras. Desta vez, trabalhamos com conteúdos relacionados a natureza,

as diferenças e ao Natal. Reforçando também os conteúdos de português e

matemática já trabalhados pela professora titular.

Na primeira semana, foi  desenvolvida uma atividade sobre as plantas

com o intuito de ensina-los sobre suas funções. Além de ensina-los a preservar

a natureza, aprendendo a cultivar e a cuidar das plantas.

Na segunda semana, trabalhamos com a temática paisagens naturais e

modificadas aprendendo a diferenciá-las.

Já  na  terceira  semana,  disponibilizei  um vídeo  onde  fiz  a  leitura  da

história  “Menina  bonita  do  laço  de  fita".  Neste  dia,  trabalhamos  sobre  a

diversidade,  com  objetivo  de  ensinar  nossas  crianças  a  respeitarem  as

diferenças, lembrando que são elas que nos tornam únicas.

Na última semana, trabalhamos sobre o Natal que acontece dia 25 de

dezembro.  Tendo  como  finalidade  fazer  com  que  os  alunos  conheçam o

significado e a origem desta data bem como seu verdadeiro sentido. Além de

aprenderem os símbolos do Natal, trabalhando a criatividade e a socialização.

Estimulando  o  respeito  às  crenças,  símbolos  e  sentimentos  individuais  e  a

religiosidade de cada um.

O material é disponibilizado no grupo do WhatsApp da turma, onde os

pais e alunos tem acesso. Portanto, é ali que interagimos, tomamos decisões e

tiramos dúvidas.

 As crianças realizam as atividades com a ajuda dos responsáveis, dando

o retorno para mim ou para a professora Rosa. É muito gratificante perceber o

avanço de cada criança e colocar em prática tudo o que aprendi ao longo da

minha trajetória enquanto pibidiana e estudante de pedagogia, proporcionando

aos alunos uma aprendizagem significativa.

DEZEMBRO/ 2021



Ao longo  do  mês  de  dezembro  foi  realizada  na  turma de  Educação

Infantil (Pré) apenas uma atividade no dia 02 sobre o Natal devido as crianças

terem  entrado  de  férias  no  início  do  mês.  Neste  dia,  foi  apresentada  a

musiquinha “bate o sino pequenino" após pedi que colorissem o desenho de

um sino. Trabalhamos também dois exercícios sobre as vogais e consoantes.

Na semana seguinte, na sexta-feira ocorreu a festinha de encerramento, onde

cada um levou um prato de doces ou salgados e comemoramos o termino do

ano letivo. Sabemos que vão deixar saudades, mas o momento é de alegria

pois a primeira fase foi concluída com sucesso. Por último, nos despedimos

das crianças e fizemos os agradecimentos. Foram entregues as lembrancinhas

que preparei  com todo carinho. No dia 15 aconteceu a formatura, às 18:00

horas na escola.

Estar na sala de aula e fazer parte de uma etapa tão importante na vida

escolar das crianças é gratificante. Neste período, pude conhecer e interagir

com  todos  os  alunos  e  ver  de  perto  o  seu  progresso.  Além  de  transmitir

conhecimento e proporcionar  a eles uma aprendizagem significativa através

das  atividades  e  jogos  que  propus  nos  sete  meses  de  estágio.  Os  temas

estudados  nos  componentes  curriculares  da  Pedagogia  e  ao  longo  dos  18

meses de PIBID serviram como referência, enriquecendo ainda mais a minha

prática. 

 

 JANEIRO/ 2022

Ao longo do mês de janeiro foram realizadas duas reuniões gerais na

quarta-feira, ás 16h00min horas, sendo a primeira dia 19, onde os pibidianos

apresentaram as sequências didáticas sobre o Natal. E a segunda, dia 26 onde

apresentaram as sequências didáticas de acolhida que devem ser colocadas

em prática na primeira semana de aula do mês seguinte na turma escolhida.

Nas reuniões com a supervisora, que também aconteceram na quarta-feira, ás

14h e 30mn, estudamos sobre como os planejamentos devem ser executados,

ou  seja,  neste  material  deve  conter  informações  como,  por  exemplo:  os

recursos utilizados, a metodologia, o público alvo, duração e os objetivos de



acordo  com a  BNCC.  Além de  estudarmos  sobre  o  que  é  uma sequência

didática.

Este  ano  irei  trabalhar  na  turma  do  Pré,  uma  vez  por  semana,  nas

terças-feiras, no turno da tarde. Desta vez, presencialmente o que me dará a

oportunidade  de  estar  mais  perto  das  crianças  e  interagir  com  cada  uma

delas. Assim,  suas  dúvidas  serão  sanadas  de  imediato,  além  da  troca  de

conhecimento.

FEVEREIRO/ 2022

No mês de fevereiro tivemos o primeiro contato com a professora titular,

onde tivemos a oportunidade de nos apresentar e conversar sobre a prática

que daria início no dia 22.

Irei trabalhar na E.M.E.F Presidente João Goulart durante o período de

um  mês,  no  pré  da  professora  Rosa,  no  turno  da  tarde.   Nesta  primeira

semana, será apenas de observação e anotações. Já na segunda semana,

iremos  realizar  uma  atividade  com  as  crianças.  Para  este  dia,  escolhi  a

temática  “diferenças”  com  o  objetivo  de  trabalhar  a  diversidade  a  fim  de

valorizar as diferenças e estimular o respeito mútuo.  Num primeiro momento,

contarei  uma  historinha  e  farei  uma  dinâmica  para  que  melhor  possam

entendê-la. Após, farei algumas perguntas e então disponibilizarei uma folha

para que façam um auto-retrato (com têmpera). 

Para  encerrar  a  aula,  farei  uma  brincadeira  bem  divertida  para  que

possamos nos conhecer melhor.

Ao fazer a observação, pude notar que uma das crianças nunca esteve

numa sala de aula e tem dificuldade em realizar as atividades propostas pela

professora titular e em se relacionar com os demais. Pude também conhecer

os  pais  que  me  pareceram  bem  compreensivos.  As  crianças  também  me

receberam bem.  Depois  de  fazer  algumas anotações,  ajudei  as  crianças  a

desenvolver  a  atividade  proposta  e  por  fim,  brincamos.  Esse  contato  me

permitiu conhecê-las, ao todo, são 10 alunos, sendo 5 meninas e 5 meninos. 

Essa experiência me dará a oportunidade de articular teoria e prática,

além de proporcionar as crianças, uma aprendizagem significativa. Através de

uma metodologia bem pensada que atenda as especificidades de cada um.



MARÇO/ 2022

No mês de março dei início a minha prática de forma presencial, no dia

08, às 13:00 horas, de uma terça-feira onde desenvolvi a sequência didática de

acolhida que tem como tema central trabalhar as diferenças. Com o objetivo de

mostrar de que todos somos únicos e que merecemos respeito. 

Num primeiro  momento  me  apresentei  e  pedi  que  fizessem mesmo.

Após, conversamos sobre o que seria trabalhado na aula e dei continuação ao

conteúdo. Contando a historinha do elefante Elmer. Depois de fazer algumas

perguntas, disponibilizei uma folhinha com a letra da música “Diferenças" do

patati patata e coloquei pra tocar. 

Pedi que me levantassem, formassem uma roda e me acompanhassem.

Por  último,  realizei  as  atividades.  Dando  o  auxílio  necessário  para  que

conseguissem  terminar.  Pude  perceber  que  ficaram  animados  ao  ouvir  a

história  e  a  dançar  a  musiquinha.  Depois  de  terminada  as  atividades,

guardamos os materiais e fomos brincar na pracinha. 

No dia 22, me dirigi até a escola com o objetivo de desenvolver mais

uma  sequência  didática,  porém  eles  iriam  para  um  piquenique  no  Parque

Guilhermino Dutra mais conhecido como prado, onde passariam a tarde. Fui

convidada para o passeio. Devido ao passeio, não pude realizar as atividades. 

No dia 15 não pude estar presente e por isso escolhi a quarta-feira da

semana  seguinte  para  recuperar.  Então,  no  dia  23  desenvolvi  mais  uma

sequência didática com as crianças. Desta vez, trabalhando sobre o município

de Arroio  grande.  Com a finalidade de fazer  com que conheçam sua terra

Natal, os pontos turísticos e históricos e os nossos artistas. Além de destacar

que no dia 24 de março comemoramos o aniversário da cidade que completará

149 anos. Trazendo um vídeo explicativo que fala da história de Arroio Grande.

Disponibilizei também uma folha com a letra do hino oficial da mesma,

pedindo que os alunos escutassem com a atenção. Depois de conversarmos e

de fazer algumas perguntas, entreguei as atividades. Sendo a primeira, colorir

o desenho da locomotiva e juntos produzirmos um cartaz com a finalidade de

homenagem a nossa cidade.  Na segunda atividade, usamos papeis crepom



para enfeitar o desenho de um bolo de aniversário. Por fim, fizemos uma pausa

para a merenda e então levei um bolo de verdade e cantamos os parabéns. 

Foi um dia de muitas emoções e de um sentimento de dever cumprido

pois colocar em prática tudo o que aprendi até aqui e receber um resultado

positivo  das  crianças  é  incrível.  Só  tenho  a  agradecer  pela  oportunidade

oferecida e por poder transmitir conhecimento. Aprendi muito com cada criança

e vou guardar essa experiência por toda a vida. 
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