PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 11

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a identificar
animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-los para a biblioteca da casinha.

2° momento: : Vou explicar como vai funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles
escolherem uma peça e procurar a outra igual, depois que as duas iguais forem
encontradas vou perguntar qual o nome daquele animal e qual o som que ele faz.
3° momento: Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e
pedir para eles repetirem.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 12

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade sensorial e a coordenação motora fina.
Objetivos específicos: Estimular a curiosidade e os movimentos.

Atividades propostas: Colocar palitos de picolé dentro de um cofre.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou dar para cada um deles alguns palitos.

2° momento: : Vou explicar como vai funcionar a brincadeira. Pedindo para que eles
coloquem os palitos dentro do cofre pelo buraco onde vai as moedas.

3° momento: Então vamos começar a atividade um de cada vez vai enfiando os
palitos pelo pequeno buraco.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 13

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho.
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a criatividade e a atenção.
Objetivos específicos: Estimular a criatividade lúdica de cada criança.

Atividades propostas: Brincadeiras de faz de conta.
Desenvolvimento:

1º Momento: utilizando brinquedos disponíveis na sala de aula ( bonecas, panelinhas,
cavalos de madeira, etc.) vamos começar a brincadeira.
2° momento: : Vou explicar como vai funcionar a brincadeira. então vamos começar a
encenar diferentes papéis, criando assim uma situação imaginária.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 14

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II

Turno: Manhã

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora e o relacionamento social.
Objetivos específicos: Estimular novos movimentos e aperfeiçoar os que já sabe
fazer.
Atividades propostas: Atravessar o túnel, pegar a bola ( de vários tamanhos).
Desenvolvimento:

1º Momento: Chamar um por vez e mostrar o túnel, caminhando por fora dele, do
início até o fim.
2° momento: Colocar brinquedos dentro dele e pedir para a criança pegar.

3° momento: Incentivá-la a atravessar o túnel.

4° momento: Chutar uma bola e pedir para que a criança me devolva com os pés ou
com as mãos.
5° momento: Pedir para ela passar a bola por baixo das próprias pernas.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 15

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora e a localização espaçotemporal.
Objetivos específicos: Estimular novos movimentos e aperfeiçoar os que já sabem
fazer.
Atividades propostas: Seguir sombras, brincar na pracinha.
Desenvolvimento:

1º Momento: levá-los para o pátio e separá-los em pares.

2° momento: Explicar que um deles deve seguir o outro e pisar na sombra do colega.

3° momento: Levá-los até a pracinha para que os bebês que ainda não caminham
possam interagir também.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 18

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: manhã

Data: 14/07/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver o vocabulário.
Objetivos específicos: Estimular a memória e a audição.
Atividades propostas: Hora do conto.
Desenvolvimento:

1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha.

2° momento: Apresentar para eles o livrinho com a história "Chapeuzinho Vermelho"
e os fantoches ( personagens da história).

3° momento: Contar a história, mostrando para eles as letras e as frases, apontando
para onde eu estiver lendo.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 19

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Data: 16/07/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver o vocabulário.
Objetivos específicos: Estimular a memória e a audição.
Atividades propostas: Hora do conto.
Desenvolvimento:

1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha.

2° momento: Apresentar para eles o livrinho com a história "Chapeuzinho Vermelho"
e os fantoches ( personagens da história).

3° momento: Contar a história, mostrando para eles as letras e as frases, apontando
para onde eu estiver lendo.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 20

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Manhã

Data: 21/07/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolvimento da identidade.
Objetivos específicos: Estimular a observação e familiarizar-se com o corpo, gestos
e expressões.
Atividades propostas: Identidade, frente ao espelho.
Desenvolvimento:

1º Momento: Levar eles em frente ao espelho.

2° momento: Incentivar eles a observar a própria imagem .

3° momento: Pedir para que toquem diferentes partes do corpo e imitem gestos dos
colegas.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 21

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Manhã

Data: 21/07/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolvimento da identidade.
Objetivos específicos: Estimular a observação e familiarizar-se com o corpo, gestos
e expressões.
Atividades propostas: Identidade, frente ao espelho.
Desenvolvimento:

1º Momento: Levar eles em frente ao espelho.

2° momento: Incentivar eles a observar a própria imagem .

3° momento: Pedir para que toquem diferentes partes do corpo e imitem gestos dos
colegas.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 27/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de
cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a
identificar animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória dos animais.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Vou explicar como vai
funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles escolherem uma peça e procurar a
outra igual, depois que as duas iguais forem encontradas vou perguntar qual o
nome daquele animal e qual o som que ele faz.
Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e pedir para
eles repetirem.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 27/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de
cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a
identificar animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória dos animais.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Vou explicar como vai
funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles escolherem uma peça e procurar a
outra igual, depois que as duas iguais forem encontradas vou perguntar qual o
nome daquele animal e qual o som que ele faz.
Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e pedir para
eles repetirem.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 27/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de
cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a
identificar animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória dos animais.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Vou explicar como vai
funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles escolherem uma peça e procurar a
outra igual, depois que as duas iguais forem encontradas vou perguntar qual o
nome daquele animal e qual o som que ele faz.
Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e pedir para
eles repetirem.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: manhã

Data: 01/09/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora ampla.
Objetivos específicos: Estimular os movimentos de cada criança.
Atividades propostas: Passa passa.
Desenvolvimento:
1º Momento: Usando papel pardo e moldes de mãos e pés vou fazer um
passa passa, como se fosse uma trilha para que cada um, um de cada vez
possa passar pela trilha. Usando só as mãos, na trilha das mãos, ou só os pés,
ou usando os dois ao mesmo tempo.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 03/09/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora ampla.
Objetivos específicos: Estimular os movimentos de cada criança.
Atividades propostas: Passa passa.
Desenvolvimento:
1º Momento: Usando papel pardo e moldes de mãos e pés vou fazer um
passa passa, como se fosse uma trilha para que cada um, um de cada vez
possa passar pela trilha. Usando só as mãos, na trilha das mãos, ou só os pés,
ou usando os dois ao mesmo tempo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(17/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico

1° momento: Confecção do painel das estações
Objetivo Específico:



Conhecer as quatro estações do ano.
Produzir um painel com quatro divisões, uma para cada estação.
Atividade:
Nessa atividade o professor irá organizar em uma mesa, no refeitório, todos
os materiais a serem utilizados na confecção do painel (que será feito em
uma cartolina) com quatro divisões em cada divisão será feita uma árvore
com diversos materiais, cada árvore vai representar uma estação. Então vai
levar um aluno por vez até a mesa e apresentará a atividade proposta. Cada
uma das crianças vai fazer uma parte da atividade até completar as quatro
estações, durante a atividade o professor irá explicar o porque da atividade e
também o que são as quatro estações. No término da atividade o painel será
levado para a sala e então, com o painel pronto o professor vai poder, com o
auxilio das imagens criadas por eles, ensinar como as árvores ficam em cada
estação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(17/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico

1° momento: Confecção do painel das estações
Objetivo Específico:



Conhecer as quatro estações do ano.
Produzir um painel com quatro divisões, uma para cada estação.
Atividade:
Nessa atividade o professor irá organizar em uma mesa, no refeitório, todos
os materiais a serem utilizados na confecção do painel (que será feito em
uma cartolina) com quatro divisões em cada divisão será feita uma árvore
com diversos materiais, cada árvore vai representar uma estação. Então vai
levar um aluno por vez até a mesa e apresentará a atividade proposta. Cada
uma das crianças vai fazer uma parte da atividade até completar as quatro
estações, durante a atividade o professor irá explicar o porque da atividade e
também o que são as quatro estações. No término da atividade o painel será
levado para a sala e então, com o painel pronto o professor vai poder, com o
auxilio das imagens criadas por eles, ensinar como as árvores ficam em cada
estação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(22/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico

1° momento: Confecção do painel da primavera
Objetivo Específico:



Conhecer as características da primavera;
Produzir um painel com a frase "Bem Vinda Primavera" e com um vaso de
flores (o carimbo das mãos das crianças será usado como flores).
Atividade:
Nessa atividade o professor irá organizar em uma mesa, no refeitório, com
todos os materiais a serem utilizados na confecção do painel que será feito
em uma cartolina e outros diversos materiais. Mas antes de irmos para o
refeitório, com a ajuda dos outros professores as crianças irão fazer em folhas
individual o carimbo de suas mãos que será usado como as flores do vaso,
então enquanto os carimbos secam o professor vai levar um aluno por vez até
a mesa e apresentará a atividade proposta. Cada uma das crianças vai fazer
uma parte da atividade até completar o painel, durante a atividade o professor
irá explicar o porque da atividade e também quais são as características da
primavera. No término da atividade o painel será levado para a sala e então,
com o painel pronto o professor vai poder, com o auxilio da imagem criada
por eles, ensinar os alunos algumas características da primavera.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(24/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico

1° momento: Confecção do painel da primavera
Objetivo Específico:



Conhecer as características da primavera;
Produzir um painel com a frase "Bem Vinda Primavera" e com um vaso de
flores (o carimbo das mãos das crianças será usado como flores).
Atividade:
Nessa atividade o professor irá organizar em uma mesa, no refeitório, com
todos os materiais a serem utilizados na confecção do painel que será feito
em uma cartolina e outros diversos materiais. Mas antes de irmos para o
refeitório, com a ajuda dos outros professores as crianças irão fazer em folhas
individual o carimbo de suas mãos que será usado como as flores do vaso,
então enquanto os carimbos secam o professor vai levar um aluno por vez até
a mesa e apresentará a atividade proposta. Cada uma das crianças vai fazer
uma parte da atividade até completar o painel, durante a atividade o professor
irá explicar o porque da atividade e também quais são as características da
primavera. No término da atividade o painel será levado para a sala e então,
com o painel pronto o professor vai poder, com o auxilio da imagem criada
por eles, ensinar os alunos algumas características da primavera.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(24/09/15)
Nome do bolsista:
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I/Creche II
Turno: Manhã/Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico

1° momento: Visitação ao espaço organizado como “canto do gaúcho”
Objetivos Específicos:


Visitar o canto do gaúcho;



Reconhecer os objetos de uso do gaúcho;



Pronunciar palavras novas referente ao tema.

Atividade:
Nesse dia acontecerá na escola uma atividade integrada entre os turnos em
comemoração ao Dia do Gaúcho que ocorreu no dia 20 de Setembro. Os alunos irão
participar dois a dois das atividades propostas pela escola da seguinte maneira. A
professora irá organizar duplas com as crianças e as levará para conhecer o espaço
que estará decorado com motivos gauchescos. Irá mostrar as crianças cada um dos
objetos dizendo-lhes o nome e incentivando-os a repetir. Contará aos alunos que
cada objeto representa a cultura do gaúcho.

2° momento: Audição de música instrumental gauchesca.
Objetivo Específico:



Dançar ao som da música “O Pezinho”.

Atividade:
A professora colocará um cd com diversas músicas instrumentais gauchescas. Fará
com que as crianças ouçam e façam movimentos suaves ao som da música. Logo
em seguida colocará a música do Pezinho e convidará individualmente as crianças
para realizarem movimentos conforme a música.

3º momento: Participação de momento educativo junto a apresentação
artística de dança gauchesca.
Objetivo Específico:


Observar uma apresentação artística e cultural de dança tradicionalista
gaúcha.

Atividade:
As crianças serão levadas até o refeitório, onde estará acontecendo uma
apresentação gauchesca onde poderão participar e visualizar os movimentos
feitos pelos dançarinos, proporcionado assim o conhecimento da cultura
gauchesca através da dança.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: manhã

Data: 18/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver o vocabulário.
Objetivos específicos: Estimular a memória e a audição.
Atividades propostas: Hora do conto.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Os menos vou pegar no
colo e sentá-lo entre as minhas pernas. Os maiores preferem sentar-se nas
cadeirinhas ( e também prestam mais atenção quando estão nelas).
Após estar sentados vou iniciar a história mostrando primeiro a capa do livro e
comentando sobre as figuras ali ilustradas. Então vou começar a história,
sempre apontando para a frase do livro que eu estiver lendo, para que eles
possam entender, a longo prazo, que tudo o que é falado pode também ser
escrito.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 20/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver o vocabulário.
Objetivos específicos: Estimular a memória e a audição.
Atividades propostas: Hora do conto.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Os menos vou pegar no
colo e sentá-lo entre as minhas pernas. Os maiores preferem sentar-se nas
cadeirinhas ( e também prestam mais atenção quando estão nelas).
Após estar sentados vou iniciar a história mostrando primeiro a capa do livro e
comentando sobre as figuras ali ilustradas. Então vou começar a história,
sempre apontando para a frase do livro que eu estiver lendo, para que eles
possam entender, a longo prazo, que tudo o que é falado pode também ser
escrito.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 15 (08/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Trabalhando com as cores
Vou chamar um por vez e sentar junto com ele, após vou explicar como vai funcionar
a atividade. Vai ter uma caixa com cada um dos lados pintados com cores diferentes
e vários prendedores de roupas pintados de ambas as cores.
Objetivo Específico: Apresentar as cores para eles e fazer com que cada um
encaixe os prendedores do lado certo, o amarelo no lado amarelo, etc. Também vou
tentar fazer com que eles repitam comigo o nome de cada cor.
2° momento: Hora do conto
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros selecionados
para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que acharem mais
interessante e vou contar para cada um individualmente a historinha escolhida.
Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um a
desenvolver a imaginação e emoções.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 15 (10/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Trabalhando com as cores
Vou chamar um por vez e sentar junto com ele, após vou explicar como vai funcionar
a atividade. Vai ter uma caixa com cada um dos lados pintados com cores diferentes
e vários prendedores de roupas pintados de ambas as cores.
Objetivo Específico: Apresentar as cores para eles e fazer com que cada um
encaixe os prendedores do lado certo, o amarelo no lado amarelo, etc. Também vou
tentar fazer com que eles repitam comigo o nome de cada cor.
2° momento: Hora do conto
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros selecionados
para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que acharem mais
interessante e vou contar para cada um individualmente a historinha escolhida.
Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um a
desenvolver a imaginação e emoções.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 16 (08/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Trabalhando com as cores
Vou chamar um por vez e sentar junto com ele, após vou explicar como vai
funcionar a atividade. Vai ter uma caixa com cada um dos lados pintados com
cores diferentes e vários prendedores de roupas pintados de ambas as cores.
Objetivo Específico: Apresentar as cores para eles e fazer com que cada um
encaixe os prendedores do lado certo, o amarelo no lado amarelo, etc.
Também vou tentar fazer com que eles repitam comigo o nome de cada cor.
2° momento: Hora do conto
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros
selecionados para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que
acharem mais interessante e vou contar para cada um individualmente a
historinha escolhida.
Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um
a desenvolver a imaginação e emoções.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 15 (10/09/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Trabalhando com as cores
Vou chamar um por vez e sentar junto com ele, após vou explicar como vai
funcionar a atividade. Vai ter uma caixa com cada um dos lados pintados com
cores diferentes e vários prendedores de roupas pintados de ambas as cores.
Objetivo Específico: Apresentar as cores para eles e fazer com que cada um
encaixe os prendedores do lado certo, o amarelo no lado amarelo, etc.
Também vou tentar fazer com que eles repitam comigo o nome de cada cor.
2° momento: Hora do conto
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros
selecionados para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que
acharem mais interessante e vou contar para cada um individualmente a
historinha escolhida.
Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um
a desenvolver a imaginação e emoções.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 10

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a identificar
animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-los para a biblioteca da casinha.

2° momento: : Vou explicar como vai funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles
escolherem uma peça e procurar a outra igual, depois que as duas iguais forem
encontradas vou perguntar qual o nome daquele animal e qual o som que ele faz.
3° momento: Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e
pedir para eles repetirem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(20/10/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Circuito de rolos de papel na parede
Objetivo Específico:


Colocar uma bolinha em um circuito que estará na parede;
Atividade 1:
Nessa atividade o professor irá fazer um circuito na parede com rolos de
papel higiênico e papel toalha, que terá início na altura das crianças e irá até
o chão, as crianças vão ter em mãos algumas bolinhas de ping-pong que
serão usadas nessa atividade. Com a supervisão da professora as crianças
então vão ser incentivadas a colocar essas bolinhas uma por vez no início e
pegar elas no chão quando caírem.
Atividade 2: Hora do conto

Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um a
desenvolver a imaginação e emoções.
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros selecionados
para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que acharem mais
interessante e vou contar para cada um individualmente a historinha escolhida.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nº
(20/10/15)
Nome do bolsista: Suélen Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
1° momento: Circuito de rolos de papel na parede
Objetivo Específico:


Colocar uma bolinha em um circuito que estará na parede;
Atividade 1:
Nessa atividade o professor irá fazer um circuito na parede com rolos de
papel higiênico e papel toalha, que terá início na altura das crianças e irá até
o chão, as crianças vão ter em mãos algumas bolinhas de ping-pong que
serão usadas nessa atividade. Com a supervisão da professora as crianças
então vão ser incentivadas a colocar essas bolinhas uma por vez no início e
pegar elas no chão quando caírem.
Atividade 2: Hora do conto

Objetivo Específico: Incentivar a formação do hábito de leitura, levar cada um a
desenvolver a imaginação e emoções.
Nesse momento vou entregar para as crianças uma caixa de livros selecionados
para a idade deles e pedir para que eles escolham ao livro que acharem mais
interessante e vou contar para cada um individualmente a historinha escolhida.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Observação da 1ª semana:
Na minha primeira semana de observação, percebi o quão difícil seria trabalhar
o Letramento com crianças tão pequenas, pelo fato de eles não prenderem a
atenção por muito tempo em alguma coisa. Eles se disperçam muito rápido,
também descobri em uma conversa com minha titular que o uso de fantoches
com eles (que seria no primeiro momento a minha alternativa para a contação
de histórias) seria bem complicado por eles serem ainda bebês e a maioria ter
medo de fantoches. Na verdade tenho que tomar muito cuidado com os
materiais que vou utilizar, porque eles tem medo de mais coisas que eu podia
imaginar e, também, porque tudo o que eles pegam vai direto pra boca, então
não vou poder usar coisas que eles possam comer ou engolir. Mas o que me
deixou muito feliz é o fato de que apesar de eles serem tão pequenos são
muito espertos e curiosos, nos meus planos vou começar explorando isso, a
curiosidade de cada um.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Observação da 2ª semana:
A segunda semana de observação também foi muito produtiva, mas também
serviu pra me deixar com um pouco de medo, principalmente quando conheci
os dois alunos menores que ainda nem caminham, vai ser bem difícil trabalhar
com essa turma, até porque eu esperava receber um retorno deles, mas vai ser
um pouco complicado eles me darem um retorno, já que apenas uma das
crianças sabe falar. Mas com a pouca experiência que tenho, tenho certeza
que eles vão me dar um retorno sim, não com a fala, mas de outra maneira. Na
próxima semana já vou vir com os planos prontos para a sala de aula, decidi
que vai ser melhor trabalhar com eles individualmente, já que tenho como
recurso para isso a Biblioteca da Casinha. Também decidi que vou começar
fazendo meus planos para trabalhar com eles a coordenação motora primeiro,
ao invés de já começar o Letramento, já que eles são bastante pequenos e
como eu pude observar a maior dificuldade deles é com a coordenação motora
fina. E então aos poucos eu vou introduzindo o letramento, até porque eu não
quero assustar nem inibir eles.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 02

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora e o relacionamento social.
Objetivos específicos: Estimular novos movimentos e aperfeiçoar os que já sabe
fazer.
Atividades propostas: Atravessar o túnel, pegar a bola ( de vários tamanhos).
Desenvolvimento:

1º Momento: Chamar um por vez e mostrar o túnel, caminhando por fora dele, do
início até o fim.
2° momento: Colocar brinquedos dentro dele e pedir para a criança pegar.

3° momento: Incentivá-la a atravessar o túnel.

4° momento: Chutar uma bola e pedir para que a criança me devolva com os pés ou
com as mãos.
5° momento: Pedir para ela passar a bola por baixo das próprias pernas.

Reflexão:
No desenvolvimento do segundo plano eu usei o túnel, muitos adoraram,
passaram diversas vezes dentro dele, mas duas das crianças ficaram com
medo de passar. Deu pra explorar muitos movimentos das crianças e eles
também se divertiram. Na parte das bolas eles se gostaram bastante, todos
participaram e teve uma menininha, a que mais participou, que adora desafios
então ela é sempre a primeira voluntária pra começar as atividades.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 03

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Estimular a linguagem levando-os a identificar as partes de seus
corpos.
Objetivos específicos: Conhecer suas partes do corpo, desenvolver a linguagem
oral.
Atividades propostas: Brincadeira do "Onde está?". Com a criança no colo ou bem
próxima a mim, vou fazer perguntas sobre onde estão as partes do corpo dela. Com
os mais pequenos eu vou fazer a pergunta e respondê-la tocando na parte do corpo
da criança. Com os maiores vou estimular a apontar onde estão as partes do corpo.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-lo para a biblioteca da casinha
para trabalhar com eles individualmente.
2° momento: De mãos dadas iremos caminhando até a biblioteca.

3° momento: Vou colocar o tapete e as almofadas no chão e começar a brincadeira
perguntando para eles o nome de cada parte do corpo.

Reflexão
Nessa atividade eu levei um aluno por vez na biblioteca da casinha, todos participaram
e com todos foi um experiência diferente. Apesar de eles serem ainda tão pequenos
eles conseguem entender o que eu peço pra eles fazer e conseguem interagir comigo.
Trabalhar as partes do corpo com eles foi bem divertido já que a atividade pra eles
teve um ar de adivinhação, porque algumas partes do corpo eles não sabem o nome,
mas quando eles não sabiam eu tocava ou apontava e eles ficavam bem felizes por
terem aprendido algo novo.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 04

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a identificar
animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-lo para a biblioteca da casinha.

2° momento: Vou colocar o tapete e as almofadas no chão e mostrar o jogo para eles.

3° momento: Vou explicar como vai funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles
escolherem uma peça e procurar a outra igual, depois que as duas iguais forem
encontradas vou perguntar qual o nome daquele animal e qual o som que ele faz.

4° momento: Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e
pedir para eles repetirem.

Reflexão

No jogo da memória eles disputaram pra ver quem iria participar primeiro, porque eu
mostrei o jogo na sala antes de levar um por vez para a biblioteca da cainha. Eles se
divertiram bastante procurando os pares dos animais e imitando o som que cada
animal emite. E para as crianças mais velhas eu também pedia que me dissessem o
nome dos animais. Todos participaram e eu tive a oportunidade de explorar a
oralidade de cada um mesmo dos mais pequenos que ainda não falam, mas se
esforçaram para imitar o som do animal.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: tarde

Data: 27/08/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade cognitiva e a linguagem oral de
cada um.
Objetivos específicos: Estimular a oralidade e a memória levando-os a
identificar animais e os sons que eles emitem.
Atividades propostas: Jogo da memória dos animais.
Desenvolvimento:
1º Momento: Levar um de cada vez para a biblioteca da casinha. Estender o
tapete no chão e convidá-los a sentar-se junto comigo. Vou explicar como vai
funcionar a brincadeira. Vou dizer para eles escolherem uma peça e procurar a
outra igual, depois que as duas iguais forem encontradas vou perguntar qual o
nome daquele animal e qual o som que ele faz.
Se eles não souberem vou falar o nome ou imitar o som do animal e pedir para
eles repetirem.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho

N°

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: manhã

Data: 01/09/15

Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora ampla.
Objetivos específicos: Estimular os movimentos de cada criança.
Atividades propostas: Passa passa.
Desenvolvimento:
1º Momento: Usando papel pardo e moldes de mãos e pés vou fazer um
passa passa, como se fosse uma trilha para que cada um, um de cada vez
possa passar pela trilha. Usando só as mãos, na trilha das mãos, ou só os pés,
ou usando os dois ao mesmo tempo.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 05

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora, composição e decomposição.
Objetivos específicos: Identificar as formas e as cores.
Atividades propostas: Boneco geométrico e bate bola.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-los para a biblioteca da casinha.

2° momento: Apresentar para eles as atividades propostas.

3° momento: Criar na prancha um boneco de cores diferentes.

4° momento: Bater com o martelo no bate bola, fazendo com que as bolas
atravessem de um lado para o outro.

Reflexão

Nessa atividade eu pude explorar bastante a coordenação motora fina de cada um
porque eles adoraram os brinquedos e como consequência disso todos participaram.
Algo muito interessante que eu percebi foi o grande interesse e envolvimento da aluna
Isadora principalmente nas atividades que envolvam o raciocínio como o boneco
geométrico, ela consegui montar e desmontar ele sozinha, várias vezes. já as outras
crianças tiveram um pouco de dificuldade para brincar com o boneco e preferiram o
bate bola.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 06

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a noção de tamanho e peso. Aprender a contar de um a
cinco.
Objetivos específicos: Identificar o grande e pequeno, o leve e pesado.
Atividades propostas: Caixas de diversos tamanhos e mãos indicando os números
de um à cinco.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-los para a biblioteca da casinha.

2° momento: Apresentar para eles as atividades propostas.

3° momento: Colocar uma caixa dentro da outra e explicar a diferença do grande e
pequeno, leve e pesado.

4° momento: Mostrar as mãozinhas e a diferença de cada uma, no caso a do número
1 tem um dedo levantado, a do 2 tem dois dedos levantados, etc.

Reflexão

Nessa atividade a aluna Isadora me surpreendeu mais uma vez, ela foi a única que conseguiu
realizar a atividade da maneira que eu mostrei que deveria ser feita. Mas apesar disso todas as
crianças de alguma forma realizaram a atividade e aprenderam alguma coisa, como a aluna
Lívia que já conhecia alguns números e depois da atividade ela conseguiu chegar na sala de
aula e contar de um a cinco contando nos dedinhos e mostrando para a professora titular o
que eles tinham aprendido.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 07

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Debora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a coordenação motora.
Objetivos específicos: Desenvolver atividades corporais variadas.
Atividades propostas: Desafios corporais.
Desenvolvimento:

1º Momento: Montar na sala a toca, o túnel e os obstáculos.

2° momento: Apresentar para eles os brinquedos.

3° momento: Incentivá-los a passar no túnel, entrar na toca e atravessar os
obstáculos.

Reflexão:

Nesse dia eu usei os outros obstáculos, além do túnel porque da última vez que tinha usado
apenas o túnel algumas crianças ficaram com medo e não quiseram passar por ele. Mas dessa
vez todos participaram e também se divertiram e dessa vez uma das crianças que teve medo
de passar no túnel conseguiu brincar nele também.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 08

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a noção de tamanho e peso. Aprender a contar de um a
cinco.
Objetivos específicos: Identificar o grande e pequeno, o leve e pesado.
Atividades propostas: Caixas de diversos tamanhos e mãos indicando os números
de um à cinco.
Desenvolvimento:

1º Momento: Vou chamar um aluno por vez e levá-los para a biblioteca da casinha.

2° momento: Apresentar para eles as atividades propostas.

3° momento: Colocar uma caixa dentro da outra e explicar a diferença do grande e
pequeno, leve e pesado.

4° momento: Mostrar as mãozinhas e a diferença de cada uma, no caso a do número
1 tem um dedo levantado, a do 2 tem dois dedos levantados, etc.

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano de trabalho
N° 09

Nome do bolsista: Suélen B. Calixto
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I

Turno: Tarde

Professora Supervisora: Débora Portilho
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade sensorial e a coordenação motora fina.
Objetivos específicos: Estimular a curiosidade e os movimentos.
Atividades propostas: Mãos sensoriais, feitas com luvas de látex cheias de arroz,
feijão, farinha, etc. Transferir vários cotonetes de um recipiente para outro.
Desenvolvimento:

1º Momento: Entregar para ele mãos sensoriais feitas com luvas.

2° momento: Deixar que eles usem a curiosidade para explorar as diferentes texturas.

3° momento: Apresentar para os bebês dois recipientes, um cheio de cotonetes e o
outro vazio.
4° momento: Estimulá-los a transferir os cotonetes para o recipiente vazio e
novamente para o outro recipiente.

