Nome do bolsista: Priscila Barcellos Sabetta
Escola em que atua: EMEI Sementinha
Turma: Creche I

Turno: Manhã

Professora Supervisora: Milena
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Fio Condutor
Faz de conta
Subtema(s):
Branca de Neve
Planejamento das atividades

Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Despertar o interesse dos alunos pela sacola mágica.
- Contar a história de forma lúdica.
- Ampliar o vocabulário das crianças, trabalhando os fonemas das palavras.
- Incentivar as crianças a participarem das atividades.
- Mostrar aos alunos que utilizamos letras para escrever.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora irá levar o livro da história “Branca de neve” –
Maurício de Souza, na sacola da leitura, junto com os fantoches dos
personagens. Iniciará a atividade fazendo um mistério sobre o que há dentro da
sacola, falando aos alunos: “Hoje eu trouxe para vocês algo muito legal, acho
que vão gostar”, “Mas o que será que temos aqui dentro?”. Olhando dentro da
sacola e fazendo cara de espanto, para que os alunos se interessem.
2° momento: A professora irá mostrar aos alunos o livro que há dentro da
sacola mágica dizendo “Olha que legal esse livro colorido e cheio de imagens,
vamos ler a história que ele conta?”. Após irá contar a história utilizando o livro
e retirando da sacola os personagens, conforme vão aparecendo. Também terá
na sacola uma maçã que será retirada ao contar a história.

3° momento: Após a contação de história, a professora irá apresentar aos
alunos todos os sete anões, falando seus nomes para que os alunos repitam e
ampliem seu vocabulário reproduzindo os sons dos fonemas. Também irá
apresentá-los utilizando os gestos de cada um como, por exemplo, o zangado,
a professora fará cara de braba junto com os alunos e o soneca a professora
irá se espreguiçar e bocejar junto com os alunos.
4° momento: A professora irá convidar os alunos para comer maçã picada,
abordando a questão da importância das frutas. Após irá mostrar aos alunos os
números de 1 até cinco, contendo o símbolo + a quantidade em palitoches em
formato de maçãs. Para que a professora conte junto com os alunos.
5° momento: A professora levará os personagens em papel pardo para que
junto com os alunos possam identificar cada personagem dizendo: “Onde está
a branca de neve? então vamos por o nome dela do lado da personagem”.
Mostrando aos alunos que utilizamos letras para escrever os nomes dos
personagens.
OBSERVAÇÃO:
Quando estava planejando pensava que conseguiria desenvolver todas
as atividades postas no planejamento, pensava que como no ano passado
seriam uma ou duas crianças com menos de um ano. Mas quando entrei na
sala havia somente um aluno com um ano e dois meses, que é o mais velho da
turma. A mais nova da turma tem quatro meses. Fiquei um pouco assustada,
mas resolvi tentar para ver no que iria dar. Sentei com eles para lhes contar a
história da Branca de Neve e os Sete Anões, pois nesse ano trabalharei com
subprojetos de histórias infantis narrativas literárias, abordando todas as áreas
do desenvolvimento dos bebês, de acordo com sua idade.
A reação deles me surpreendeu, quando sentei no tapete para contar a
história eles sentaram comigo, os menores estavam dormindo, pois como são
muito pequenos a rotina deles geralmente é tomar o leite na chegada e dormir
até umas 11hrs da manhã. Quando os maiores sentaram para ouvir a história,
mostravam-me os personagens enquanto eu falava seus nomes e
conversavam comigo, em uma língua que não da para entender, mas é muito
bom ver que eles também participam do jeito deles. Filmei toda a contação
apesar de ter que dividir este planejamento em duas aulas, entre trocas de
fraldas e choros. Foi muito produtivo e a cada dia tenho a certeza de que quero
mesmo é me especializar em trabalhar com bebês especialmente.
Como esperado essa seria minha segunda aula, portanto o segundo
planejamento mas como tive que dividi-lo em dois dias para que todos
participassem sem se sentirem chateados, pois para eles a história é comprida
e se eu contasse-a em um dia eles não prestariam atenção, pois são poucos os
minutos que eles permanecem sentados e focados na história. Outro fator
perturbador é a falta de estagiárias na escola, pois com a redução dos

professores sempre fica faltando um professor e uma recreacionista está de
licença maternidade, o que torna mais difícil desenvolver as atividades e negar
ajuda a professora sempre que necessário. Mas aproveito o tempo “disponível”
para interagir com os alunos brincando, na troca de fraldas e na hora do lanche
e do almoço que acaba por tomar grande parte do tempo.
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Subtema(s):
Branca de Neve
Planejamento das atividades

Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Instigar os alunos a identificarem os personagens da história.
- Pintar a casa dos anões junto com os alunos.
- Envolver a escrita no cotidiano das crianças.
- Fazer ginástica junto com as crianças.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora irá utilizar o papel pardo onde estão os personagens
colados da história contada na aula passada para perguntar aos alunos sobre a
história como “Quem era a branca de neve?, Quantos anões há ajudaram?,
Quem era a mulher que deu a fruta envenenada a branca de neve?, Que fruta
era?”. Enquanto a professora pergunta os alunos deverão identificar os
personagens que estão colados no papel pardo. Também irá contar junto com
os alunos quantos anões ajudaram a moça.
2° momento: A professora irá levar em papel pardo a casa dos sete anões e
colocará na parede para que possa colorir junto com os alunos, utilizando tinta
guache caseira e esponja.

3° momento: Após as atividades a professora irá perguntar aos alunos os
nomes dos objetos contidos em sala como porta, mesa, cadeira, armário entre
outros. Enquanto a professora pronuncia o nome para que os alunos repitam
irá colar o nome em cada objeto, utilizando letras bastão. Para que os alunos
reconheçam que utilizamos letras para escrever os nomes dos objetos.
4° momento: A professora convidará os alunos para fazerem ginástica em sala.
Utilizando os berços como barra e dizendo: “agacha, levanta” para que os
alunos façam a atividade com a professora. Após irá convidá-los para deitar no
chão e levantar as pernas para cima dizendo: “em cima, em baixo”. Após irá
convidar os alunos para rolar no chão de um lado para o outro. Por último irá
colocar cada aluno em cima de uma bola grande para que estiquem braços e
pernas.
Como sempre digo é muito agradável trabalhar com os bebês, pois a
cada dia eles manifestam ações diferentes como dividir os brinquedos, o
carinho com os colegas, na hora de comer mostrando cada vez mais
autonomia em suas rotinas. Como já havia dito a falta de estagiárias é um
problema, pois a professora não permanece tempo integral na sala e não
posso esperar que ela retorne para “tirar fotos e fazer vídeos” então acabo
desenvolvendo as atividades sozinha, não que seja culpa da professora pois
ela está a todo tempo ajudando ou na cozinha, ou ficando com outras turmas e
para mim fica difícil desenvolver as atividades e fazer registros. Nessa terceira
aula consegui desenvolver somente o primeiro e segundo momento, pois os
alunos ficam agitados e o tempo de atenção com os bebês é curto. Enquanto
eu mostrava os personagens e colava-os no papel pardo eles observavam
tudo, quando eu perguntava quem é a branca de neve? Eles logo apontavam o
dedo mostrando-me onde estava o desenho da moça da história. No momento
dos anões eles não apontaram, pois são muito parecidos então acabamos
imitando os gestos de cada anão, percebi que gostaram muito.
Na quarta aula convidei os alunos para que me ajudassem a por o nome
dos objetos nos objetos, falando “essa é a porta, vamos por o nome dela aqui?”
e eles acabavam me ajudando e apontando alguns brinquedos que eu não
havia levado nome, então acabei escrevendo com letra bastão também e com
a ajuda das crianças colocamos os nomes nos brinquedos. O momento da
ginástica eles adoraram, participaram com entusiasmo tentando imitar meus
gestos. Vou procurar repetir esta atividade várias vezes e como muitos estão
se ensaiando para caminhar fiz massagem nos braços e pernas esticando-od e
encolhendo-os eles gostaram muito.

Nome do bolsista: Priscila Barcellos Sabetta
Escola em que atua: EMEI Sementinha
Turma: Creche I

Turno: Manhã

Professora Supervisora: Milena
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Fio Condutor
Faz de conta
Subtema(s):
Branca de Neve
Planejamento das atividades
Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Interagir com os alunos na hora da história.
- Mostrar a eles que devemos lavar as frutas antes de comê-las.
- Dançar junto com as crianças.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora irá mostrar aos alunos uma televisão confeccionada
com papelão e e.v.a., que terá a história da maçã e da minhoca que se
alimenta dela. Também aborda a questão dos componentes familiares, pois a
minhoca apresenta sua família.
2° momento: A professora irá mostrar um vídeo sobre como a minhoca teaser
chega até a fruta e se alimenta dela. Mostrando que devemos observar a fruta
e lavar bem antes de ingeri-la.
3° momento: A professora levará aos alunos imagens pequenas de cada
personagem da história “Branca de neve” para que as crianças observem e
pronunciem os nomes.
4° momento: A professora irá convidar os alunos para olharem o vídeo e
cantarem a música dos sete anões e dançando juntos. Será feito um círculo
com os alunos após todos terem visto o vídeo, juntos em sala irão cantar e
dançar em círculo de mãos dadas.

Observação:
Os alunos adoraram a televisão confeccionada com Eva, enquanto eu ia
contando a história eles participavam apontando o dedo aos personagens que
gostavam e observando todos os detalhes, quietos, sem que eu interrompesse
algo, quietos simplesmente porque queriam ouvir a história até o fim. Após a
história os convidei para comer uma maça pois estava passando a hora do
lanche e todos comeram, teve um que pedia mais, comeu uns quatro pedaços
e havia tomado leite quando chegou, penso que ele gostou da fruta. Vejo aí a
importância de acostumar as crianças inserindo alimentos saudáveis em seus
cotidianos para que se torne um habito para eles.
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Chapeuzinho Vermelho
Planejamento das atividades

Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivo específico:
- Ouvir a história.
- Interagir com a professora.
- utilizar as capas.
- Dançar e cantar a música com a professora.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora irá contar aos alunos a história da chapeuzinho
vermelho utilizando um livro com dedoches dos personagens. Os alunos serão
convidados a sentarem em círculo no tapete para ouvirem a história, enquanto
a professora conta ela irá mostrar o livro e utilizar os dedoches procurando
envolver as crianças na história.

2° momento: A professora irá confeccionar em sala capas da chapeuzinho
vermelho com TNT, para que os alunos utilizem em sala as capas. Após a
confecção a professora também colocará uma capa e convidara os alunos a
porem as suas também. Após a professora irá cantar a música “Vamos brincar

no bosque enquanto seu lobo não vem, seu lobo está? Não é o ... (nome de
cada aluno por vez). A professora irá cantar a música convidando os alunos
para cantarem em roda dançando para que todos participem.
Observação:
Como sempre na hora da contação sento do tapete com o livro, não
preciso nem chamá-los, eles vem andando e engatinhando ate o tapete para
ouvir as histórias. Ainda vou filmar esse momento, porque é muito engraçado
parece que estou oferecendo guloseimas. Eles gostaram muito da história e
ainda mais dos dedoches no livro, esperaram sentadinhos sua vez para pegar
o livro.
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Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Ouvir a história.
- Interagir com a professora.
- Procurar as cores nos livros.
- ajudar a professora a confeccionar a flor.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora irá utilizar o livro “Conhecendo as cores com Ninho –
Peter Curry” em que neste livro o cachorro apresenta as cores. Os alunos
serão convidados a sentarem em roda para que a professora possa contar a
história e eles possam interagir com ela e observar o livro.
2° momento: A professora irá mostrar o livro e perguntar aos alunos onde estão
estas mesmas cores no livro da chapeuzinho? Os alunos irão observar os dois
livros e procurar as cores apontando com o dedo.
3° momento: A professora fará com eles uma flor utilizando cartoplex colorido e
o molde das mãos dos alunos. Após as flores estarem prontas a professora irá
mostrar e falar as cores existentes em cada flor.

Observação:
Hoje foi outro dia interessante, pois os alunos perceberam que eu iria
contar a história sobre as cores e foram chegando e sentando ao meu redor.
Utilizei bolinhas das mesmas cores citadas no livro, pois tendo algo concreto
para abordar as cores fica melhor para mostrar aos bebês porque eles podem
manuseá-las. O Muriel, Miguel e Ângelo participaram das atividades, a Luiza
Valentina dormiu logo que tomou o leite.
Logo que cheguei dei alguns livros para que os alunos manuseassem,
consegui filmar o Muriel manuseando e contando a história (do jeito dele),
enquanto contava folheava o livro, manifestando seu comportamento leitor.
Enquanto eu mostrava as cores no livro e mostrava a bolinha a eles da
mesma cor, Muriel pegou a bolinha vermelha (a cor que eu estava mostrando
no momento) e me mostrou associando a cor ao objeto.
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Subtema(s):
Dia das mães
Planejamento das atividades

Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Sentar junto com a professora enquanto ela conta a história.
- Prestar atenção na história.
- Mostrar onde se encontram os personagens.
- Ajudar a professora a fazer o cartaz tirando o molde das mãos.
- Amassar com as mãos o papel crepom.
- Colocar purpurina nas flores com as pontas dos dedos.

Desenvolvimento:
1° momento: A professora levará para os alunos a história “Choco encontra
uma mamãe”. Esta história será contada com a utilização de um varal em sala.
Enquanto a professora conta a história vai mostrando as imagens e colocandoas no varal para que os alunos possam observar as imagens já vistas enquanto
a professora interage com os mesmo, perguntando quem é o choco? Cadê a
ursa? O elefante? A Morsa? Entre outros personagens presentes na mesma.

2° momento: Após a contação da história a professora fará com os alunos um
cartaz com flores utilizando e.v.a e como molde de vaso a mão de cada aluno,
as flores também serão feitas por eles utilizando papel crepom que eles irão
amassar e colar na ponta da planta. Após os alunos colocarão purpurina com
os dedos em cima do cartaz, especificamente das plantas.
Observação:
Resolvi iniciar as atividades fazendo o trabalho para o dia das mães,
pois teria que realizá-lo com um aluno de cada vez para que eu conseguisse
tirar o molde de suas mãozinhas e incentivá-los a amassar o papel celofane.
Na hora de tirar o molde eles ficaram quietinhos, Muriel e Luiz Gustavo
adoraram ver sua mãozinha depois de cortada.
Não deu tempo de contar a história pois Muriel estava diferente hoje,
chorou muito na porta da sala, não queria colo e nem que falassem com ele,
achei essa atitude estranha pois nunca vi ele assim, por mais que esteja
sempre na dele, ele interage com os colegas e conosco na sala. Na hora do
almoço ele me dizia “sai, sai” e chorou muito bravo, não queria que eu desse
comida para o colega também, somente para ele. A titular me disse que há
alguns dias ele esta assim, chorando e bravo.
Depois que ele chorou e não quis almoçar comigo de modo algum a
titular sentou no chão em frente dele e disse “Deu Muriel, é hora de almoçar,
tem que comer a comida”, em um piscar de olhos ele parou e chorar e comeu

toda comida com ela, até fiquei pensando que era algo comigo, mas penso que
ele deve sentir falta da professora dele, de uma atenção especial somente para
ele, pois diferente do ano passado que ele era um dos poucos bebês na sala,
esse ano a maioria tem menos de um ano e é preciso compartilhar bem mais a
atenção entre todos.

Nome do bolsista: Priscila Barcellos Sabetta
Escola em que atua: EMEI Sementinha
Turma: Creche I

Turno: Manhã

Professora Supervisora: Milena
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Fio Condutor
Músicas
Subtema(s):
História infantil
Planejamento das atividades

Objetivo Geral:
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Objetivos específicos:
- Ouvir a história.
- Participar da história.
- Desenvolver a linguagem oral.
- Colorir a sua máscara.

Desenvolvimento:
1° momento: As bolsistas do pibid da escola sementinha irão juntas, dramatizar
a história dos três porquinhos para que todos alunos da escola assistam. Serão
postas as casinhas dos porquinhos e todas utilizarão máscaras.
2° momento: A professora dará uma máscara de lobo para cada criança, para
que os bebês pintem em sala e a professora possa montar a máscara.

Observações:
Achei que a peça não estaria tão boa quanto ficou, pois as crianças
participaram a todo momento e adoraram. Podíamos ver todos bem atentos
durante a dramatização. O que mais me surpreendeu foi que ao invés de as

crianças ficarem na volta dos três porquinhos, elas só queriam saber do lobo
mau e ficaram sentados ao meu redor após a peça. Perguntando se eu tinha
sido o lobo mau, isso que tirei a máscara na frente deles. Mas aí podemos
perceber o enquanto por detrás das histórias contadas e dramatizadas.
Após a história cada turma retornou a sua sala. Eu havia levado
máscaras para que os alunos pintassem, mas eles não queriam saber de pintar
e sim de brincar então acabei não desenvolvendo a atividade.

