
 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

                                                          Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 01-06-2015 
 

Subtema(s): “Construindo a história” 
 

Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
 •Construir um texto coletivo a partir de imagens 
 
Objetivos específicos: 

•Estimular a participação na construção da história. 
• Reflexão sobre a importância e os cuidados com o meio ambiente. 

 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita 
• Natureza e sociedade 
 
Desenvolvimento: 
1º Momento: A professora organizará a turma onde explicará a atividade proposta para a aula 
 
2º Momento: A turma ajudará a professora a construir a história da Viagem da sementinha, 
observando as imagens respeitando a ordem. 
 
3º Momento: A professora fará uma reflexão com os alunos a partir do tema trabalhado na 
escola que é a semana do meio ambiente, questionando por que a sementinha virou uma linda 
árvore. 
 
Recursos Utilizados:  
      • Imagens impressas, cola e caneta. 
 
Referências: http://pt.slideshare.net/Aldalu/aviagemdasementinha-
100322144518phpapp01?related=1  
 
 
Reflexões:  
Na aula proposta no plano, as imagens que levei para a turma, chamaram muita a atenção dos 
alunos, quando propus que construíssemos a história, pois as imagens não continham 

http://pt.slideshare.net/Aldalu/aviagemdasementinha-100322144518phpapp01?related=1
http://pt.slideshare.net/Aldalu/aviagemdasementinha-100322144518phpapp01?related=1


nenhuma escrita como de costume, os alunos  prontamente se dispuseram a ajudar, conforme 
a ordem das imagens, ia solicitando para que os alunos fossem relatando a história da viagem 
da sementinha para que eu pudesse escrever no cartaz, onde estávamos construindo o texto 
coletivo. Alguns alunos participaram mais na construção da história relatando e os outros 
queriam colar as imagens no papel, dessa forma fui organizando a atividade fazendo com que 
cada aluno por vez fosse colando as imagens e assim procurava instigar e questionar o mesmo 
sobre a imagem e o que ela estava dizendo. Os alunos que ainda não dominam a fala, pouco 
participaram da atividade de forma oral, porem consegui manter a atenção deles durante a 
sua duração. Procurei levar essa história para poder tratar também do tema trabalhando na 
escola nessa semana, que se tratava da semana do meio ambiente. Questionei aos alunos, se 
na terra onde a sementinha foi enterrada tivesse lixo jogado, se a sementinha iria crescer com 
a mesma alegria? Os alunos responderam que não, somente cresceria saudável se a terra 
estivesse limpinha, sem a presença do lixo. Os mesmos afirmavam que não se pode jogar lixo 
no chão, somente no lixo. 
Fiquei satisfeita com a participação da turma, apesar do texto ter ficado extremamente 
simples, mais com coerência levando em conta a faixa etária da turma.  

 
 

 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

 

Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 27-03-2015 
 
 

Subtema(s): “Ouvindo a história” 
 

Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
 •Concentração na história 
 
Objetivos específicos: 

•Ouvir a história com atenção 
•Trabalhar a percepção auditiva 



 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita 
•Música  
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento: A professora organizará a sala com um tapete onde as 
crianças deitarão para ouvir a história 
 
2º Momento: A turma ouvirá a história do Chapeuzinho Vermelho em um 
cd somente com áudio 
 
3º Momento: Após a história, a professora convidará a turma para cantar 
a música do Seu Lobato onde os mesmos deverão imitar os sons dos 
animais presentes na música. 
 
Recursos Utilizados:  
      •   Cd de história 

 Notebook 
 
 
Referências:  
 
Anexos:  
 
Reflexões:  
Na aula do dia 27 de março estavam presentes todos os alunos da turma, 
a proposta de ouvir a história somente com áudio envolveu os alunos por 
alguns minutos, contando que o cd tinha 8 minutos de história as crianças 
escutaram com atenção todo o tempo. 
Alguns alunos que ingressaram na turma esse ano tiveram mais 
dificuldade de concentração e se distraiam com facilidade. 
Na atividade com música, tive a participação de todos os alunos, cantando 
a musica junto comigo e reproduzindo os sons dos animais presentes na 
música, sugeriram também outras musicas que estavam presentes sons de 
animais. 
 



 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

 

Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 08-05-2015 
 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “Pra mamãe” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  

• Reconhecer o gênero literário que é a música. 
 

Objetivos específicos:   
• Cantar a música junto com a professora 
• Reconhecer que a música é composta de letras 
 
 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita; 
• Música 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento: A professora fará uma roda de conversa onde ira apresentar 
as atividades planejadas para a aula. 
 



2º Momento: No segundo momento  a professora colocara a música toda 
mãe é feita de rosas, e as crianças deverão cantar juntamente com a 
professora. 
 
 
3º Momento:No terceiro momento a professora fará perguntas para os 
alunos, como por exemplo, o nome da mãe dos mesmos, e o que 
gostariam de dar de presente à elas de dia das mães. 
 
4º Momento: A professora apresentará aos alunos a letra da música 
cantada por eles, onde com a ajuda da mesma deverão elaborar um cartaz 
em homenagem as mães, decorando-o com flores confeccionadas com 
forminhas de papel próprias para doces. 
 
Recursos Utilizados:  
      •   Musica impressa 

 Forminhas de papel 

 Cola 

 Vídeo 
 
 
Referências: https://www.youtube.com/watch?v=v0rX7souIRI   
 
 
Anexos:  
 
Reflexões:  
 Nas atividades propostas para a aula do dia 08-05, as crianças mostraram-se 
envolvidas, inicialmente pelo vídeo com a música a ser trabalhada e logo após com a 
confecção do cartaz e com a conversa dos supostos presentes que dariam as suas mães. 
Quando perguntados o que gostariam de dar para a mamãe, as respostas foram diversas 
como por exemplo, flores, corações e carros. 
Quando partimos para a confecção do cartaz fui perguntada pela aluna Emily o que era 
aquilo que eu estava colando, respondi que era a letra da música que tínhamos acabado 
de cantar. Todos participaram colando as flores que fizemos com as forminhas de papel. 
Ainda sinto dificuldade de concentração de alguns alunos que geralmente se dispersam 
da atividade, pegando brinquedos na prateleira ou correndo pela sala. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v0rX7souIRI


Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 22-05-2015 

 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): Escovando os dentes 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  
• Relacionar o livro e a literatura infantil ao tema trabalhado na escola, que se refere a 
higiene. 
Objetivos específicos:  
• Escutar a história com atenção 
• Trabalhar a coordenação motora através da atividade de ligar 
• Reconhecer os recursos utilizados para realizar a higiene bucal  
Áreas trabalhadas: 

 Linguagem oral  

 Higiene  
Desenvolvimento: 
1º Momento:  
A professora fará uma roda onde organizará os alunos e explicará a proposta para as 
atividades do dia. 
2º Momento:  
A turma deverá escutar com atenção a história  do livro Aprende a escovar os dentes. 
3º Momento:  
A professora fará uma atividade individualmente onde os alunos deverão ligar na folha 
o caminho correto para ter dentes saudáveis, se é o caminho onde há muitos doces ou 
o caminho onde há escova, pasta e demais objetos de higiene bucal. 
 4º Momento: A professora disponibilizará aos alunos diferentes imagens de objetos 
variados, onde os mesmos deverão identificar os produtos que se relacionam a higiene 
bucal. 
Recursos Utilizados:  

• Livro de história, imagens impressas. 
 
 
Referências:  
Anexos: Atividade 2: 



Atividade 3: 
 

 
Reflexões: 
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Área Letramento e Educação Infantil 



Data: 10-07-2015 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “Fui ao mercado” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  
•Refletir sobre o uso das letras nas palavras presentes na música 
 
Objetivos específicos:  
• Movimento corporal no ritmo da música. 
• Cantar a música proposta como forma de estimular a linguagem oral. 
• Ouvir com atenção a música. 
• Identificar e reconstruir as palavras presentes na música. 
 
Áreas trabalhadas: 
      • Música 

• Linguagem oral e escrita 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento: A professora fará uma roda onde organizará os alunos e explicará a proposta 
para as atividades do dia. 
2º Momento: Juntamente com a professora , a  turma vai ouvir e cantar a música “fui ao 
mercado”, realizando os movimentos destacados na música 
3ºmomento: A professora convidará aos alunos para procurar a palavra mercado, presente na 
letra da música, ajudando-os se necessário. 
4ºmomento: A professora levará algumas palavras presentes na música, onde os alunos 
deverão identificar as letras presentes na palavra e coloca-las no lugar correspondente. 
 
Recursos Utilizados:  
• Música 
• Palavras impressas, juntamente com as imagens e o alfabeto com prendedor. 
• Letra da música impressa 
 
 
Referências: 
https://www.youtube.com/watch?v=brhadFS7QmY&list=PLvqQCCmSIr8UAHruI3vojsVoDhVg8j
l29  
 
Anexos:  
Reflexões: 
As atividades propostas para o dia de aula referente ao planejamento acima foram bem 
satisfatórias. Os alunos participaram de todos os momentos mostrando interesse nas 
atividades. 
No primeiro  e segundo momento, quando propus uma roda para que cantássemos a musica 
que daria inicio a nossa atividade, a turma prontamente se dispôs a realizar a ação. 
Seguindo com o planejamento, em roda, sentados no chão expliquei aos alunos que gostaria 
de saber onde estava a palavra MERCADO, na letra impressa da música que cantamos 
interiormente, nessa atividade os alunos tiveram dificuldade, apontavam qualquer palavra que 
estivesse no texto, foi quando ajudei-los mostrando uma das vezes em que a palavra aparecia, 

https://www.youtube.com/watch?v=brhadFS7QmY&list=PLvqQCCmSIr8UAHruI3vojsVoDhVg8jl29
https://www.youtube.com/watch?v=brhadFS7QmY&list=PLvqQCCmSIr8UAHruI3vojsVoDhVg8jl29


onde os alunos puderam identificar as demais que apareciam no texto mais facilmente. A  
atividade seguinte, preferi realizar individualmente por se tratar de uma atividade mais 
complexa, onde os alunos deveriam observar com atenção cada palavra para poder identificar 
as letras, fiquei muito impressionada com a facilidade que a turma teve em realizar tal tarefa, 
mesmo os mais pequenos conseguiram identificar todas as letras presentes nas palavras 
relacionadas com a música trabalhada. 
A partir desse planejamento me senti mais encorajada de inserir mais a fundo as letras em 
planejamentos futuros. 
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Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
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Professora Supervisora: Milena Rocha 
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Data: 15-05-2015 
 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “O grande cão-curso” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  

•Promover o contato com o livro e com a história 
 
Objetivos específicos:   
• Ouvir a história com atenção 
• Organizar-se para a atividade 
• Reconhecer e trabalhar as rimas da história 
• Organizar a história confirme ordem numérica  
 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita; 
 
Desenvolvimento: 
1º Momento: A professora organizará a turma e apresentará a atividade 
2º Momento: A professora fará o momento da leitura, onde contará a história “O grande 
cão-curso”. 
3º Momento: Após a leitura a professora convidará aos alunos para montar a história 
contada em um cartaz, organizando as partes da história pela ordem numérica presente 
no verso da imagem. 



4º Momento: A professora fará uma roda de conversa perguntando aos alunos: 
Quem tem cachorro de estimação?  
Qual o nome dele? 
Logo após, juntamente com a professora os alunos farão uma lista com os nomes dos 
cachorrinhos da turma. 
5º momento: Os alunos pintarão máscaras de cachorros para um desfile na sala de aula. 
 
Recursos Utilizados:  
      •  História impressa, mascaras para pintar, cola e lápis de cor 
 
Referências:  
 
Anexos:  
 
 
 

  
 
Reflexões:  
Não consegui prender a atenção de alguns alunos na hora da história, talvez por ser uma 
história longa e com bastante texto. Quando propus que colássemos a história contada 
em um papel, toda a turma ajudou, mais os mesmos não lembravam da ordem dos fatos, 
notei assim que não haviam prestado atenção na história, portanto não sabiam a ordem 
dos fatos.  
No quarto momento, quando questionei a turma se os mesmos tinham cachorrinhos em 
casa, todos os alunos responderam dizendo que sim, então propus que realizássemos 
uma lista com o nome dos cachorrinhos de cada um, incluindo o da professora. Todos 
os alunos responderam o nome do seu bichinho, porem ainda sinto dificuldade de 
entender alguns alunos que ainda não dominam a fala, nessa questão obtive ajuda da 
professora titular da turma que esclareceu algumas duvidas. 
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Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data:  
 
 

Subtema(s): “A história e a música” 
 

Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
•Estimular a concentração no texto apresentado 
 
Objetivos específicos:  
• Compreender o texto e reconhecer o personagem principal 
• Recontar a história aproximando-a da real 
• Ouvir a história com atenção 
• Relacionar o personagem principal da história com as canções cantadas na escola. 
 
Áreas trabalhadas: 
•  Linguagem  oral e escrita 
• Música 
 
Desenvolvimento: 
1º Momento:  
A professora organizará a turma para o momento da leitura e apresentará as 
atividades propostas para o dia 
 
2º Momento:  
A professora contará a história do livro “Sapo comilão” , de Stela Barbieri e Fernando 
Vilela 
 
3º Momento:  
Após a leitura a professora pedirá aos alunos que recontem a história aos colegas 
 
4º Momento: Logo após a professora questionará aos alunos quem é o principal 
personagem da história, e com a resposta dos mesmos pedirá aos alunos que lembrem 
e reflitam sobre as músicas cantadas na escola que falam no personagem, o sapo. 
 
5º Momento: A professora entregará aos alunos lembrancinhas do personagem do 
livro e permitirá que os mesmos brinquem com as lembrancinhas livremente. 
 
Recursos Utilizados: 
• Livro de história 



•Lembrancinha confeccionada com E.V.A 
Referências:  http://www.ideiacriativa.org/2013/09/lembrancinha-sapinho-com-
bexiga.html  

Anexos:  
 
Reflexões: 
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Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
• Questionar e instigar as crianças a conhecerem o próprio rosto e descobrir para que 
serve cada órgão.  
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Participar da atividade proposta para a aula respondendo os questionamentos. 

 Refletir sobre as perguntas e responder com a sua opinião. 
 

A professora organizará a turma para a atividade proposta para a aula. Em uma roda 
de conversa os alunos serão questionados sobre os órgãos que temos no nosso rosto e 
para que serve cada um. A professora perguntará: O que temos no nosso rosto? 
Esperando a resposta dos alunos como, olhos, nariz ,boca, etc. Conforme vão surgindo 
as respostas a professora questionará para que servem cada um, instigando as crianças 
a descobrir os sentidos como olfato, audição, paladar. 

http://www.ideiacriativa.org/2013/09/lembrancinha-sapinho-com-bexiga.html
http://www.ideiacriativa.org/2013/09/lembrancinha-sapinho-com-bexiga.html


Após esse momento a professora disponibilizará para os alunos espelho para que os 
mesmos possam observar o próprio rosto e o dos colegas. 
 
2º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Relatar os detalhes observados nas imagens da história 

 Seguir a ordem das imagens para a montagem do texto 
 

3º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Observar e identificar no desenho o órgão do rosto que está faltando. 

 Desenhar o órgão que falta para completar o rostinho da criança. 
A professora levará para a sala de aula desenhos de crianças onde no desenho 
faltaram alguns dos órgãos do rosto, então com um aluno por vez a professora 
explicará a atividade e pedirá para cada aluno completar o rostinho do desenho, 
após esse momento a professora deixará o aluno pintar o desenho da forma que 
quiser. 

 
4º Momento: 
Objetivos específicos: 

 Organizar-se para o momento da leitura 

 Ouvir a história com atenção  
 

 Logo após a professora realizará o momento da leitura com um livro escolhido 
aleatoriamente na biblioteca da escola, organizando os alunos de uma forma que 
fiquem confortáveis para aproveitar o momento. Logo após a professora deixará os 
alunos à vontade para que possam recontar a história para os colegas ou explorar as 
imagens do livro 
 
Recursos Utilizados: 

 Livro de história 

 Imagens impressas 

 Caneta 

 Giz de cera 

 Espelho 
Referências:   
 
Anexos:  



 
 
Reflexões: 
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Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
• Construir uma releitura de uma obra consagrada 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Participar da atividade proposta para a aula prestando atenção  

 Expressar-se quando sentir vontade de comentar sobre o assunto 
  

A professora organizará a turma para a atividade proposta para a aula. Em uma roda 
de conversa a professora explicará a atividade, que consiste em observar e contemplar 
uma obra de arte famosa, no caso o quadro Paisagem com o touro de Tarsila do 
Amaral. A professora explicará que se trata de uma obra de arte famosa, de uma 
renomada artista brasileira, a mesma levará a biografia da pintora e lerá para a turma, 
com uma foto da mesma, explicando quem foi a artista e em que época viveu. 
 
 



2º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Relatar os detalhes observados na imagem do quadro famoso. 

 Participação nos questionamentos realizados pela professora 
   
Analisando a imagem do quadro, a professora questionará aos alunos o que eles vêm 
na imagem, questionará sobre as cores presentes na obra e se acham o quadro bonito 
ou feio?. Após a análise da imagem do quadro,a professora dividirá a turma em dois 
grupos, onde a proposta será que os mesmos façam uma releitura da obra analisada 
do jeito que acharem melhor. Usando tintas como recurso, a professora deixará livre 
para que os alunos escolham se desejam pintar com pincel ou usando os dedos, em 
uma cartolina os mesmos realizarão a atividade com a ajuda da professora. 

 
 

 
3º Momento:  

Objetivos específicos: 

 Organizar-se para o momento da leitura 

 Ouvir a história com atenção  
 
 

 Logo após a professora realizará o momento da leitura com um livro escolhido 
aleatoriamente na biblioteca da escola, organizando os alunos de uma forma que 
fiquem confortáveis para aproveitar o momento. Logo após a professora deixará os 
alunos à vontade para que possam recontar a história para os colegas ou explorar as 
imagens do livro 

 
 
Recursos Utilizados: 

 Livro de história 

 Imagens impressas 

 Cartolina 

 Tintas de diferentes cores 

 Pinceis 
 

Referências:  http://pt.slideshare.net/cespiritosanto/tarsila-do-amaral-slide-21997046  
http://www.robertomarinho.com.br/vida/arte-e-cultura/obras-de-arte/tarsila-do-
amaral.htm  
 
Anexos:  

http://pt.slideshare.net/cespiritosanto/tarsila-do-amaral-slide-21997046
http://www.robertomarinho.com.br/vida/arte-e-cultura/obras-de-arte/tarsila-do-amaral.htm
http://www.robertomarinho.com.br/vida/arte-e-cultura/obras-de-arte/tarsila-do-amaral.htm
http://www.robertomarinho.com.br/vida/arte-e-cultura/obras-de-arte/tarsila-do-amaral.htm


 
 
 
 
 
 
 
Reflexões: 
O planejamento ocorreu como o esperado. Os alunos se envolveram com a história da 
pintora Tarsila do Amaral, a aluna Alice tentava
“Camila”, mostrou um esforço muito grande para pronunciar o nome da artista.
Quanto a exploração da obra de arte, levei duas obras impressas, os alunos exploraram 
as imagens destacando figuras presentes nas obras da artis
boi, a ponte e as pessoas que a atravessavam. Após a observação dos quadros sugeri 
que pintássemos um quadro igual ao de Tarsila, prontamente a turma correspondeu. 
Estavam presentes quatro alunos, coloquei
disponibilizei uma cartolina branca e tinta de cores variadas juntamente com pincéis.
A todo o momento os alunos diziam que a pintura feita por eles estava parecida com a 
obra da pintora, que eu havia colado na parede para que pudesse haver uma mel
visualização. A miscigenação das cores foi reparada pelo aluno Dérick, que notou que 
misturando algumas cores , surgiam outras diferentes. Segundo o 
1998,p.86).  
 

 

Quanto a atividade de leitura, não consegui realizar, pois a professora titular teve 
que sair da aula por um momento e pediu que eu levasse as crianças para a sala 
da creche I, estando assim algumas professoras responsáveis pela turma.

 

O planejamento ocorreu como o esperado. Os alunos se envolveram com a história da 
pintora Tarsila do Amaral, a aluna Alice tentava falar o nome da pintora e falava: 
“Camila”, mostrou um esforço muito grande para pronunciar o nome da artista.
Quanto a exploração da obra de arte, levei duas obras impressas, os alunos exploraram 
as imagens destacando figuras presentes nas obras da artista, como por exemplo, o 
boi, a ponte e as pessoas que a atravessavam. Após a observação dos quadros sugeri 
que pintássemos um quadro igual ao de Tarsila, prontamente a turma correspondeu. 
Estavam presentes quatro alunos, coloquei-os sentados em volta de um
disponibilizei uma cartolina branca e tinta de cores variadas juntamente com pincéis.
A todo o momento os alunos diziam que a pintura feita por eles estava parecida com a 
obra da pintora, que eu havia colado na parede para que pudesse haver uma mel
visualização. A miscigenação das cores foi reparada pelo aluno Dérick, que notou que 
misturando algumas cores , surgiam outras diferentes. Segundo o RCNEI vol III ( Brasil, 

 
As atividades em artes plásticas que envolvem 
os mais diferentes tipos de materiais
indicam às crianças as possibilidades de 
transformação, de re-utilização e de construção 
de novos elementos, formas, texturas etc. A 
relação que a criança pequena estabelece com 
os diferentes materiais se dá, no início, por meio 
da exploração sensorial e da sua utilização
em diversas brincadeiras. Representações 
bidimensionais e construção de objetos
tridimensionais nascem do contato com novos 
materiais, no fluir da imaginação e no contato
com as obras de arte. 

leitura, não consegui realizar, pois a professora titular teve 
que sair da aula por um momento e pediu que eu levasse as crianças para a sala 
da creche I, estando assim algumas professoras responsáveis pela turma.

O planejamento ocorreu como o esperado. Os alunos se envolveram com a história da 
falar o nome da pintora e falava: 

“Camila”, mostrou um esforço muito grande para pronunciar o nome da artista. 
Quanto a exploração da obra de arte, levei duas obras impressas, os alunos exploraram 

ta, como por exemplo, o 
boi, a ponte e as pessoas que a atravessavam. Após a observação dos quadros sugeri 
que pintássemos um quadro igual ao de Tarsila, prontamente a turma correspondeu. 

os sentados em volta de uma mesa, 
disponibilizei uma cartolina branca e tinta de cores variadas juntamente com pincéis. 
A todo o momento os alunos diziam que a pintura feita por eles estava parecida com a 
obra da pintora, que eu havia colado na parede para que pudesse haver uma melhor 
visualização. A miscigenação das cores foi reparada pelo aluno Dérick, que notou que 

RCNEI vol III ( Brasil, 

As atividades em artes plásticas que envolvem 
tipos de materiais 

indicam às crianças as possibilidades de 
utilização e de construção 

novos elementos, formas, texturas etc. A 
iança pequena estabelece com 

diferentes materiais se dá, no início, por meio 
exploração sensorial e da sua utilização 

em diversas brincadeiras. Representações 
bidimensionais e construção de objetos 
tridimensionais nascem do contato com novos 
materiais, no fluir da imaginação e no contato 

leitura, não consegui realizar, pois a professora titular teve 
que sair da aula por um momento e pediu que eu levasse as crianças para a sala 
da creche I, estando assim algumas professoras responsáveis pela turma. 



Fiquei satisfeita com o andamento da intervenção, as crianças corresponderam às 
minhas expectativas colaborando com a atividade propostas. 
 
 
 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

 

Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 30/09/2015 
 
 

Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
• Explorar o portador textual, descobrindo sua funcionalidade e usando-o como base 
para a atividade. 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Participar da atividade proposta para a aula respondendo os questionamentos. 

 Observar com atenção o portador e suas características. 
 

A professora organizará a turma para a atividade proposta para a aula. A mesma 
mostrará as crianças uma receita escrita em uma cartolina, e fará um questionamento 
sobre o que estaria escrito ali, de acordo com as respostas das crianças a professora irá 
explicando do que se trata o texto, explorando a receita e destacando algumas 
características da estrutura do texto. 
 
2º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Participar do preparo da receita de acordo com o texto. 

 Brincar com a massa de modelar de forma livre. 
 
Após a análise do texto, a professora convidará aos alunos para realizar a receita 
descrita na cartolina, que se trata de uma receita de massa de modelar caseira. 
Disponibilizando os ingredientes, em suas embalagens originais para facilitar sua 
identificação por parte das crianças, a professora irá ler a receita aos alunos para que 
os mesmos possam escolher os ingredientes e selecionar as medidas descritas no 
texto. 



 
3º Momento:  
Objetivos específicos: 

 Ouvir a história com atenção  

 Organizar-se de forma confortável para o momento da leitura. 
 

 
 Logo após a professora realizará o momento da leitura com um livro escolhido 
aleatoriamente na biblioteca da escola, organizando os alunos de uma forma que 
fiquem confortáveis para aproveitar o momento. Logo após a professora deixará os 
alunos à vontade para que possam recontar a história para os colegas ou explorar as 
imagens do livro 
 
Recursos Utilizados: 

 Livro de história 

 Cartolina 

 Recipientes  

 Ingredientes  
 

Referências:  http://www.mundinhodacrianca.net/2012/01/3-receitas-de-massinha-
de-modelar.html  
 
Anexos:  
 
 
Reflexões: 
 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

 

Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “Quem é quem?” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  

http://www.mundinhodacrianca.net/2012/01/3-receitas-de-massinha-de-modelar.html
http://www.mundinhodacrianca.net/2012/01/3-receitas-de-massinha-de-modelar.html


•Promover o contato com o livro e com a história 

 Trabalhar os nomes dos personagens. 
 
Objetivos específicos:   
• Ouvir a história com atenção 
• Trabalhar os nomes próprios dos personagens 
• Observar as letras iniciais dos nomes e comparar com os nomes dos 
alunos da turma 
 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita; 
• Nome 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento: A professora fará uma roda de conversa onde ira apresentar 
as atividades planejadas para a aula. 
 
2º Momento: Será apresentada a história do livro “Chapeuzinho 
Vermelho”  
 
 
3º Momento: A professora mostrará aos alunos os nomes de cada 
personagem escritos com letra bastão juntamente com a figura dos 
mesmos. 
 
4º Momento: Serão apresentados os nomes dos alunos da turma escritos 
em letra bastão, logo após será feita a observação das letras de cada 
nome e a comparação com os nomes dos personagens. 
 
Recursos Utilizados:  
      •   Livro de história 

 Figuras impressas 
 
 
Referências:  
 
Anexos:  
 
Reflexões:  
 



PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

                                                          Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data:  
 

Subtema(s): “Uma zebra fora do padrão” 
 

Planejamento de atividades 
 
Objetivo Geral:  
 •Construir junto com a professora um caderno de listas, seguindo o modelo do livro. 
 
Objetivos específicos: 

•Estimular a participação na construção do livro, e a interação com os colegas. 
• Reflexão sobre o uso do portador de texto: a lista. 

 
Áreas trabalhadas: 
• Linguagem oral e escrita 
 
Desenvolvimento: 
1º Momento: A professora organizará a turma onde explicará a atividade proposta 
para a aula 
 
2º Momento: A professora fará a leitura do livro “Uma zebra fora do padrão” de Paula 
Browne. 
 
3º Momento: A turma ajudará a professora a preencher o caderno de listas, onde a 
mesma irá escrever o que os alunos sugerirem. 
 
4º Momento: A professora disponibilizara a cada aluno mini listas iguais as do livro 
onde os mesmos deverão preenchê-las desenhando o que a lista pede. 
 
Recursos Utilizados:  
      • Imagens impressas, lápis de cor, caneta. 
 
Referências:  
 
Reflexões:  
O presente planejamento era referente ao dia 13 do mês de agosto, porem como no 
dia chovia muito estavam presentes somente dois alunos da turma creche II, por esse 
motivo as professoras da escola decidiram juntar todas as turmas em uma sala, pois 
em todas elas havia apenas alguns alunos. Então optei por não aplicar o plano, 



utilizando-me da manhã para observar os alunos e reparar no desenvolvimento de 
cada um, levando em conta que os alunos presentes no dia, eram os menores da 
turma que estão em pleno desenvolvimento da fala. 
Optei então por aplicar o plano na semana seguinte, e assim o fiz. 
Com a maioria dos alunos presentes, pude aplicar o plano com êxito. 
No primeiro momento, na hora da leitura, todos os alunos com exceção do menino 
Enzo, concentraram-se na leitura e quando questionei onde estaria o titulo do livro, 
com precisão os mesmos apontaram no lugar certo. 
Na atividade que consistia em preencher o caderno de listas todos os alunos prestaram 
atenção porem somente alguns participaram respondendo os questionamentos. 
Quando pedi que cada um fizesse seu próprio caderno de listas, deixei os alunos livres 
para que se expressassem, os alunos Dérick e Emilly desenharam vários círculos e 
diziam que era a lista de coisas redondas, igual a do livro que eu havia lido 
anteriormente. 
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Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 26-06-2015 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “Formiga amiga” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  
•Estimular o gosto pelos livros através da leitura 
 
Objetivos específicos:  
• Ouvir com atenção a história contada pela professora 
• Colorir a imagem da formiga relacionada com o texto 
• Construir uma lista de alimentos preferidos da formiga 
 
Áreas trabalhadas: 
      • Linguagem oral e escrita 

 Motricidade  
 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
A professora fará uma roda onde organizará os alunos e explicará a proposta para as 
atividades do dia. 
 



2º Momento: A professora fará a leitura do livro “Formiga amiga” de Bartolomeu Campos de 
Queirós, onde os alunos deverão ouvir a história com atenção. 
 
3º Momento: A professora convidará aos alunos para construir uma lista de alimentos que a 
formiga da história gosta, onde a professora realizará perguntas aos alunos estimulando-os a 
refletir quais os alimentos preferidos pela personagem e porque ela gosta dos mesmos. A 
professora perguntará: Será que a formiga gosta de salgados? Ou ela só come doce? Quais os 
alimentos que a formiga come na história contada? 
 
4ºMomento: A professora disponibilizará aos alunos imagens impressas da personagem do 
livro, onde os mesmos deverão colorir. 
 
5ºMomento: A professora confeccionará com ajuda dos alunos um cartaz contendo a lista dos 
alimentos já realizada anteriormente e as imagens que a turma coloriu, realizando assim um 
registro da história apresentada na aula. 
 
Recursos Utilizados:  
• Livro de história, papel pardo, imagens impressas, giz de cera, cola  e caneta. 
 
 
Referências:  
Anexos:  

    
 
Reflexões:  
Na hora da leitura realizada no dia citado acima, consegui uma boa concentração dos 
alunos, onde todos estavam sentados em roda a minha volta enquanto lia a história do 
livro, quando virava o livro em direção aos alunos para que os mesmos pudessem 
visualizar as imagens, a turma procurava onde aparecia a imagem da formiguinha, a 
principal personagem da história. Logo após a leitura expliquei aos alunos que 
faríamos uma lista dos alimentos preferidos de Dulce, a formiguinha, trabalhando 
assim o gênero textual enumerativo , todos os alunos participaram indicando algum 
alimento preferido da personagem, demonstrando a atenção que tiveram na hora da 
história, onde os mesmos lembraram dos alimentos que apareciam no livro, alguns 
alunos acrescentaram alimentos que não haviam sido citados na história e quando 
questionei porque a formiga gosta desses alimentos, os alunos responderam que era 
porque o alimento era doce. 
Na confecção do cartaz todos os alunos participaram, onde cada um colou a imagem 
que havia colorido anteriormente.   
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Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
 
 

Fio Condutor: Música 
Subtema(s): “Brincando de faz de conta” 

 
Planejamento de atividades 

 
Objetivo Geral:  
•Estimular o lúdico de forma divertida 
 
Objetivos específicos:  
• Descobertas: tato, movimentos, formas, pessoas, texturas, reprodução 
de sons, andar, comunicação, etc.  
• Estimular a fantasia através de brincadeiras de faz de conta 
• Ouvir com atenção a música 
 
Áreas trabalhadas: 
      • Música 

  
 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
A professora fará uma roda onde organizará os alunos e explicará a 
proposta para as atividades do dia. 
 
2º Momento:  
A turma vai cantar a música “motorista olha o poste” realizando 
movimentos corporais no ritmo da música 
 



3º Momento:  
A professora convidará aos alunos para brincar de faz de conta, simulando 
um ônibus,com os alunos sentados no chão, com os passageiros, 
motorista cobrados tal como um ônibus de verdade. Estimulando a 
vivência do cotidiano da sociedade. 
 
Recursos Utilizados:  
• Música 
 
 
Referências:  
 
Anexos:  
Na aula proposta para o referido dia, tudo ocorreu como o esperado, os 
alunos corresponderam a proposta apresentada. Os mesmos já conheciam 
a musica da atividade e quando reproduzi no notebook, cantaram juntos. 
Quando propus que brincássemos  de faz de conta, a turma mostrou-se 
tímida no inicio, mais logo me surpreendi com a participação dos alunos, 
onde os mesmos trocavam de posições no ônibus “imaginário”, revezando 
o motorista, o cobrador e os passageiros. Os alunos ficavam propondo 
destinos diferentes onde iríamos viajar no ônibus, alguns como, praias, 
praças,  parques entre outros. Os alunos simulavam atividades diferentes 
relacionadas aos destinos que viajávamos, como por exemplo, um banho 
de praia, ou brincar na pracinha. Essa aula foi uma das que mais obtive 
resultados e participação dos alunos, que se envolveram com a atividade 
respondendo aos objetivos esperados da aula.  
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Plano de trabalho 
 
Nome do bolsista: Janaina de Moura Teixeira 
Escola em que atua: EMEI Sementinha 
Turma: creche 2                                       Turno: manhã 
Professora Supervisora: Milena Rocha 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura Pinho 
Data: 17-07 
 

Subtema(s): “Filhotes” 
Planejamento de atividades 

Objetivo Geral: 
•Estimular a concentração no texto apresentado e desenvolver as atividades baseadas na 
leitura do livro. 
 
Objetivos específicos:  



• Fazer a colagem de sagu nas imagens do filhote de panda 
• Ouvir a história com atenção 
• Fazer a colagem de cada letra correspondente ao seu nome 
 
Áreas trabalhadas: 
      • Linguagem oral e escrita 
      • Motricidade fina 
 
Desenvolvimento: 
 
1º Momento:  
A professora organizará a turma para o momento da leitura e apresentará a atividade 
 
2º Momento:  
A professora contará a história do Teddy, um filhote de panda, no qual a história conta como 
vivem esses animais. Onde os alunos deverão ouvir com atenção. 
 
3º Momento:  
Após a leitura a professora convidará cada aluno individualmente para realizar a colagem de 
sagu nas partes brancas do panda. 
 
4º Momento: 
Após esse momento os alunos deverão identificar as letras do seu nome escrito por extenso  e 
logo após em um alfabeto móvel que a professora disponibilizará, em seguida farão a colagem 
das mesmas abaixo do seu nome já impresso na folhinha. 
 
Recursos Utilizados:  
• Livro de história  
•Folhas impressas 
•Sagu 
•Cola 
 
Referências:  
 
Anexos:  
Reflexões: 
 
No planejamento acima, aplicado dia 17 de Julho de 2015, tive um grande êxito no meu ponto 
de vista, considero que foi o que mais obtive resultados esperados de todos os planejamentos 
já aplicados com a turma. No dia estavam presentes três alunos da turma, onde contribuiu 
para uma maior concentração nas atividades propostas.  
No primeiro e segundo  momento, logo que mostrei o livro que usaríamos no momento da 
leitura a aluna Emilly reconheceu o animalzinho de que se tratava a história, me surpreendeu 
por não ser um animal tão conhecido e do cotidiano dos alunos, quando mostrei a capa do 
livro a menina disse: “Um panda”, e eu disse que sim, era um panda e perguntei onde ela havia 
visto um igual, e ela me respondeu que era de um desenho que ela costumava ver na 
televisão. Dando continuidade as atividades, os alunos ouviram a história com atenção, 
sabendo destacar o enredo da história quando solicitei que relessem a história, um fato que 
me chamou a atenção foi que enquanto a aluna Emilly recontava a história passando o dedo 
onde estavam as letras no livro, me perguntava o que dizia ali, onde a mesma passava o 
dedinho, então eu lia pra ela a palavra e ela repetia adaptando-a a história que contava aos 
demais colegas. 



Na atividade seguinte auxiliei na colagem do sagu na folha impressa com a imagem do panda, 
onde cada aluno tinha sua folha identificada com seu nome, somente a aluna Alice 
demonstrou dificuldades de coordenação motora para realizar a atividade mais com auxilio 
conseguiu terminar a colagem.  
No próximo momento que julgo um dos mais importantes do planejamento, distribui em cima 
da mesa os nomes de todos os alunos da turma, onde solicitei que cada aluno, individualmente 
procurasse seu nome e colasse em baixo do nome impresso na folhinha com a imagem do 
panda, todos os alunos identificaram sem muita dificuldade, o que me surpreendeu por se 
tratar de alunos pequenos de uma turma de creche II. Após os alunos colarem o seu nome que 
identificaram dentre os demais, pedi que procurassem cada letra correspondente ao seu 
nome, onde eu havia recortado todas as letras correspondentes aos nomes dos alunos da 
turma e disponibilizado em cima da mesa, os alunos Emilly e João Vicente realizaram atividade 
com muito êxito, procurando sem dificuldade todas as letras dos seus nomes e colando em 
baixo do seu nome impresso. Quando encontravam uma letra que não era do seus nomes, 
questionavam de que nome era aquela letra, pois não a conheciam, então expliquei que eram 
as letras correspondentes aos nomes dos demais colegas que não estavam presentes naquele 
dia. Somente a aluna Alice, teve dificuldade em encontrar as letras, onde não precisei interferir 
por a aluna Emilly me solicitou se podia ajudar a colega, onde respondi que sim, onde as duas 
realizaram a atividade em dupla.  
Com esse planejamento percebi que os alunos já sabem o que são as letras e para que servem, 
podendo assim notar resultados dos trabalhos realizados pelo pibid. 

 




