
 
PIBID PEDAGOGIA - Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira  
Escola que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II  
Turno: Tarde  

Professora supervisora: Jane Urtassun  
Professora coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura  

 
REGISTROS DE OBSERVAÇÕES PRÉ II 

 

O período de observação aconteceu entre o dia dezessete de março de dois             

mil e dezessete à trinta e um de março de dois mil e dezessete. Nesse período                

procurei observar aspectos gerais da turma, visando planejar aulas que propiciem o            

avanço dos alunos em seus conhecimentos. 

A professora titular da turma tem dezessete anos de experiência docente e            

possui formação em Pedagogia. Em um momento de conversa, relatou-me que não            

segue nenhuma linha teórica e descreve suas aulas como “tradicionais”. Pude           

perceber durante as observações que a turma não segue uma rotina. Segundo a             

professora, ela faz avaliações diariamente dos alunos, observando se os alunos           

conseguem alcançar os objetivos das atividades propostas e avançam no processo           

de ensino e aprendizagem. 

A interação entre alunos e professora é muito interessante, pois ela conhece             

com detalhes a características de cada uma das crianças. Além disso, costuma            

chamar os alunos por apelidos carinhosos, por conta disso aparenta que tenham            

uma relação de muito afeto. Os alunos costumam chamar a professora de “sora” e a               

tratam com muito respeito. 

 Os responsáveis pelos alunos matriculados na nesta turma, em todos os           

casos, são as mães e/ou pais. Todos os educandos tem as residências localizadas             

nos bairros do entorno da escola, como: Carvalho, Lucas e Vila Branca. De acordo              

com a análise das anamneses, as famílias dos alunos desta turma pertencem à             



classe média baixa e baixa. A profissão dos responsáveis variam entre: dona de             

casa, agente de saúde, diarista, auxiliar de serviços gerais, cabeleireiro, cuidador,           

carroceiro, pedreiro, entre outras. 

 A coordenadora e a professora relataram não constatar indícios de violência e            

maus tratos em nenhum dos alunos, tampouco de trabalho infantil. Em se tratando             

de indícios sobre a saúde, uma aluna possui convulsões, os demais não            

demonstram nenhum indício negativo. 

 No período de observação, haviam oito alunos matriculados. A maior parte           

dos alunos participa das atividades propostas pela professora. Os momentos livres,           

geralmente, são muito barulhentos. Os alunos não costumam separar as          

brincadeiras por gênero: as meninas brincam junto aos meninos, sem nenhum           

problema. Em contraponto, os alunos costumam brigar muito nesses momentos, se           

desentendem por brinquedos e por fazerem brincadeiras violentas. 

Referente às atividades propostas, grande parte dos alunos gosta de          

participar. Principalmente às que envolvem desenho e pintura. Acredito que, devo           

planejar atividades dirigidas, para evitar os momentos de conflito. Por fim, pretendo            

inserir outros recursos metodológicos, para enriquecer minha prática e o processo           

de ensino e aprendizagem. 

  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira, Tatiane conceição  
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura. 

Jaguarão 11 de Abril de 2017 
 

PLANO DE AULA Nº 01 
 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

CHAMADA 

HIGIENE 

LANCHE 

HORA DO CONTO 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Realizar as atividades propostas de forma organizada, cooperativa e         

respeitosa, estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com             

os colegas e promover a criatividade do educandos. Proporcionar às crianças um            

momento de descontração, aproveitando a temática da páscoa para despertar nas           



crianças a imaginação e a curiosidade dos mesmos sobre o coelho da páscoa. 

1º Momento: Recepção/ chamada. 

Objetivo específico:  

● Reconhecer o nome.. 

Os alunos serão recepcionados pela bolsista e organizados nas mesas          

sentados em grupos de 3 alunos por mesa. Depois disso, a bolsista disponibilizará             

fichas com os nomes dos alunos, cada grupo receberá fichas com o nome de todos               

os colegas da turma. Com isto, cada aluno deverá encontrar a ficha com o seu               

nome. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

Atividade nº 3 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            



aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Hora do conto. 

Objetivos específicos:  

● Manusear livros. 

● Ler imagens. 

● Ouvir a leitura feita pela bolsista. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em círculo, sentados ao chão.              

Em seguida mostrará a capa do livro “O coelhinho que não era de páscoa” e               

perguntará: “O que será que conta essa história?” e “O coelho está feliz ou triste?”.               

Depois disso, dirá o título da história e iniciará a leitura. Após a leitura a bolsista fará                 

as seguintes perguntas: “O que Vivinho aprendia na escola?”, “Qual a profissão dos             

pais do Vivinho?”, “O que Vivinho gostaria de ser?” e “Precisamos ser todos iguais?”. 

5° Momento: Atividade. 

Objetivo específico:  

● Participar da atividade lúdica proposta. 

● Contar os ovos de páscoa encontrados por cada colega. 

A bolsista irá esconder ovinhos feitos de papel em vários lugares do pátio.             

Depois da leitura da história, a bolsista convidará os alunos para se deslocarem até              

o pátio da escola para fazer a caça aos ovos. As crianças terão que procurar os ovos                 

pelo pátio. Nesta fase da atividade trabalharão individualmente. Por fim, junto a            

bolsista os alunos terão que realizar a contagem dos ovos encontrados. O registro             

da atividade vai ser feito em cartaz pela bolsista, ao final da atividade os alunos               

terão que comparar os resultados e dizer quem encontrou mais e menos ovos.. 

 

6º Momento: Higiene. 

.Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 



● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Atividade. 

 



Objetivo específico:  

● Manipular diferentes materiais.  

● Utilizar a imaginação. 

Atividade nº 9: 

Os alunos irão montar o rosto do coelho em um prato com pedaços de frutas,               

depois poderão degustar o prato. Para isto, a bolsista disponibilizará pratos plásticos            

e frutas de diferentes formatos. Em um primeiro momento, a bolsista perguntará aos             

alunos a características de um coelho. Depois das respostas dos alunos, a bolsista             

disponibilizará as frutas cortadas para que os alunos formem o rosto do coelho.             

Quando terminarem a atividade, poderão degustar as frutas. 

 

Recursos:  

● Livro “O coelhinho que não era de páscoa”, de Ruth Rocha. 

● Ovinhos feitos de papel. 

● Pratos plásticos. 

● Frutas diversas.  



Reflexão nº 01 

A atividade ocorreu no dia 11 de abril de 2017 na turma Pré II Tarde. Os                

alunos ficaram bem inquietos no momento da roda de leitura, comportamento           

diferente que tem quando é a professora titular está ministrando a aula. Gostaram             

muito de participar da atividade “caça aos ovos”, repetimos ela inúmeras vezes.            

Cada uma das vezes um dos alunos era o “coelhinho” e escondia os ovos para que                

os colegas procurassem. 

Na atividade com as frutas, todos ficaram muito felizes com o resultado.            

Alguns “ficaram com pena” de comer as frutas, para não desfazer o rosto do coelho.               

Porém todos provaram todas as frutas, até as que não gostavam. 

Em geral, a aula transcorreu de forma tranquila. Acredito que, seja preciso            

inserir alguns recursos na leitura de histórias, para que esta se torne mais             

interessante e para que criem um significado para a leitura. Segundo Rau (2011, p.              

253): 

O papel do adulto é fundamental na formação da criança, pois           
sabemos que é um adulto leitor que mostra às crianças o           
significado da escrita que está nos livros infantis. O pensamento          
nessa fase da vida da criança está mais organizado, por isso o            
professor deve aproveitar todas as oportunidade para ampliar o         
interesse pela leitura e escrita. 

 

Referências: 

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação Infantil: práticas pedagógicas de          
ensino aprendizagem. Curitiba. Ibpex. 2011. 

 

 

 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Creche II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura. 

Jaguarão 20 de Abril de 2017 
 

PLANO DE AULA Nº 02 
 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

HORA DO CONTO 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  

● Familiarizar-se com a leitura de livros. 



 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

irão fazer a leitura de livros em roda junto aos colegas. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

Atividade nº 3 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Hora do conto. 

Objetivo específico:  

● Ouvir a leitura de histórias. 

● Compreender a importância do nome e sobrenome. 



Atividade nº4: 

A bolsista convidará os alunos para sentarem em roda para ouvirem a leitura             

da história “Rosita Maria Antonia Martins da Silva”, de Ana Terra. Antes do início da               

leitura a bolsista fará alguns questionamento às crianças, como: “Quem sabe o seu             

sobrenome?”, “O que é sobrenome?”, “Para o que serve o sobrenome?”.  

5° Momento: Chamada. 

Objetivo específico:  

● Reconhecer o seu nome escrito, sabendo identificá-lo em diversas situações          

cotidianas. 

A bolsista apresentará aos alunos a chamada da turma. Os alunos deverão            

identificar em qual flor está o seu nome e sobrenome. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               



manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

9º Momento: Atividade 

Objetivo específico:  

● Desenvolver produção artística à partir do recorte do nome. 

● Explorar a produção artística de forma lúdica. 

Atividade nº 8 

Com auxílio da bolsista os alunos irão confeccionar o “monstrinho do nome”.            

Em uma folha de papel sulfite a bolsista escreverá o nome do aluno. Em seguida, o                

aluno deverá recortar em volta do nome, conforme ficou a forma da folha, ilustrará o               

monstrinho do lado inverso da onde está escrito o nome. O monstrinho será colado              

em um palito de picolé. Por fim, os alunos poderão utilizar os palitoches em              

brincadeiras até o final da aula. 

 

 

Recursos/ Metodologia: 

● Livro ““Rosita Maria Antonia Martins da Silva”, de Ana Terra. 



● Chamada confeccionada com E.V.A., prendedores e caixa de papelão. 

● Papel sulfite. 

● Canetas hidrográficas. 

● Tesoura. 

● Giz de cera. 

● Cola quente. 

● Palito de picolé. 

 

 

  



Reflexão nº 2 

A aula foi realizada no dia 20 de abril de 2017. Os alunos ficaram inquietos               

durante toda a aula. Tive dificuldade em manter o planejamento, pois eles não             

quiseram realizar nenhuma das atividades propostas. Acredito que seja necessária a           

criação de uma estratégia junto a professora titular para que os alunos se adaptem à               

rotina de atividades da escola e adquiram postura colaborativa durante as aulas.  

Durante a roda de leitura os alunos se distraem facilmente e não conseguem             

fazer a interpretação da história. Para as próximas aulas procurarei desenvolver           

recursos que auxiliem nas leituras, faça com que se interessem mais.  

A atividade principal que envolvia a construção de um palitoche foi a que mais              

aceitaram. Os alunos que estavam presentes no dia já reconhecem o nome escrito,             

inclusive em letra cursiva, pois a professora titular da manhã faz atividades que             

envolvem a letra cursiva.  

Durante a roda de conversa sobre a história do nosso nome, os alunos que              

estavam presentes sabiam quem escolheu o nome e o motivo. Conforme o RCNEI             

(1988, p. 38): 

Mas o nome traz mais do que uma grafia específica,          
ele traz também uma história, um significado. Fazer        
uma pesquisa para descobrir a história do nome de         
cada elemento do grupo (por que os familiares        
escolheram esse nome) pode ser uma interessante       
atividade, inclusive com o envolvimento da família. 
 

Referências: 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Esporto. Secretaria da Educação          
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil/Ministério da         
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:          
MEC/SEF,1998.1v.:Il. 
 

 

 

 

 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira, Tatiane conceição  
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura. 

Jaguarão 25 de Abril de 2017 
 

PLANO DE AULA Nº 03 
 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

CHAMADA 

HIGIENE 

LANCHE 

HORA DO CONTO 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
Objetivo geral: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos 

 

1º Momento: Chamada/ Recepção 

Objetivo específico:  

● Identificar o  nome. 



Atividade nº 1: 

Enquanto as crianças são recepcionadas pelas bolsistas, os mesmos serão          

convidados a sentarem em seus lugares para uma conversa para saber como foi o              

seu dia anterior o que fizeram em casa, em seguida as bolsistas disponibilizaram             

uma caixa para que as crianças encontrar o seu nome. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

  

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

Atividade nº 3 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Hora do conto. 



Objetivos específicos:  

● Ouvir a leitura de histórias. 

Atividade nº4: 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em círculo sentados ao chão.              

Depois, apresentará a capa do livro e dirá o título da história e perguntará: “Quais               

de vocês ainda usa chupeta?” e “Sobre o que é essa história?”. Depois das              

respostas dos alunos, a bolsista realizará a leitura da história. 

5°Momento: Atividade. 

Objetivo específico:  

● Compreender que não há necessidade do uso da chupeta na escola. 

● Trabalhar coletivamente. 

A bolsista questionará os alunos realizando um diálogo para ver o que eles             

têm a falar do uso da chupeta, em seguida as mesma irão propor a construção de                

um boneco que ficará responsável de cuidar a chupeta durante a aula e devolver a               

mesma no final da aula. O boneco será construído coletivamente com meia calça. 

6º Momento: Higiene. 

.Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 



● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. .  

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Brincadeira livre. 

Objetivos específicos: 

● Escolher um brinquedo. 

● Brincar de forma organizada dentro da sala de aula. 

As crianças poderão brincar livremente em sala, interagindo com os demais           

colegas.  

 

 

Recursos: 

● Meia calça. 

● Botões. 

● Retalhos de tecido. 

● Cola quente. 

● Recipiente plástico. 



● Livro “Balde das chupetas”, de Hetzel e Massarani. 

 

 

  



Reflexão nº 3 

 

O planejamento foi aplicado no dia 25 de abril de 2017. Os alunos cada vez               

mais se mostram mais desobedientes às combinações feitas e desinteressados às           

atividades propostas. Os alunos tem dificuldade em se relacionarem se que haja            

desentendimentos e discussões. Os alunos não respeitam a autoridade das          

professoras e questionam qualquer recomendação que estas façam. Continuo         

acreditando que é preciso um trabalho conjunto com a professora titular para que             

seja construído junto à turma um “código de convivência”. Conforme o RCNEI             

(BRASIL, 1998, p. 43): 
A ação do professor de educação infantil, como mediador das          
relações entre as crianças e os diversos universos sociais nos          
quais elas interagem, possibilita a criação de condições para que          
elas possam, gradativamente, desenvolver capacidades ligadas      
à tomada de decisões, à construção de regras, à cooperação, à           
solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si mesmo e ao outro,           
assim como desenvolver sentimentos de justiça e ações de         
cuidado para consigo e para com os outros. (BRASIL, 1998, p.           
43) 
 

Desta vez os alunos se mostraram interessados na história lida, pois todos            

que estavam presentes fazem o uso da chupeta - alguns apenas no meio familiar,              

outros até mesmo no contexto escolar. Os alunos acompanharam a leitura da            

história, respondendo os questionamentos feitos e fazendo intervenções pertinentes         

ao contexto da história. 

Durante a confecção do boneco os alunos mostraram-se interessados na          

atividade. Houve demora para que entrassem num consenso à respeito do nome do             

boneco, porém decidiram que os dois nomes mais votados seriam o que batizariam             

o boneco “Pedro Juliano”. Os dois alunos que fazem o uso da chupeta durante a               

aula, em um primeiro momento mostraram resistência a ideia de não fazer uso da              

chupeta no período da aula. Depois, aceitaram, mas durante a aula perguntavam            

onde a chupeta estava e pediam para não esquecer de devolvê-la.  

 

 

Referências: 



Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de educação Fundamental.           

Referencial curricular nacional para educação infantil/Ministério da Educação o do          

Desporto, secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.         

Volume: 2. 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira, Tatiane conceição  
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Turma: Pré II 
Turno: Tarde 
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Jaguarão 02 de maio de 2017 
 

PLANO DE AULA Nº 04 
 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

CHAMADA 

HIGIENE 

LANCHE 

HORA DO CONTO 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
Objetivo geral: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos 

 

1º Momento: Chamada/ Recepção 

Objetivo específico:  

● Identificar o  nome. 



Atividade nº 1: 

Enquanto as crianças são recepcionadas pelas bolsistas, os mesmos serão          

convidados a sentarem em seus lugares para uma conversa para saber como foi o              

seu dia anterior o que fizeram em casa, em seguida as bolsistas disponibilizaram             

uma caixa para que as crianças encontrar o seu nome. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

  

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Hora do conto. 

Objetivos específicos:  



● Ouvir a leitura de histórias. 

Atividade nº4: 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila e se desloquem até o                

“clube da leitura”. Chegando lá, a bolsista solicitará que os alunos sentem sobre o              

tatame. A professora irá ler o título da história e peguntará aos alunos: “Vocês              

conhecem a história do João e o pé de feijão?”, “Essa história é igual a história que                 

vocês conhecem?”, “Por que o pé de feijão era malvado?”. Depois das respostas, a              

bolsista fará a leitura do livro “João e o pé de feijão malvado”, de Gemma Cary e                 

Kelly Caswell. No fim da história a professora pedirá que os alunos resumam a              

história contada oralmente. 

5°Momento: Atividade. 

Objetivo específico:  

● Produzir texto coletivamente. 

● Compreender a importância a utilização de acordos dentro da escola. 

● Incentivar os alunos a seguirem os combinados construídos coletivamente 

A bolsista questionará os alunos realizando um diálogo para ver o que eles             

têm a falar sobre o comportamento da turma e as posturas que devem ser              

adquiridas dentro da escola, em seguida as mesma irão propor a construção de um              

varal com as atitudes que devemos ou não devemos ter dentro da sala de aula. O                

varal ficará exposto na sala de aula para ser usado na rotina da turma. 

6º Momento: Higiene. 

.Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 



 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. .  

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

 9º Momento: Brincadeira livre. 

Objetivos específicos: 

● Escolher um brinquedo. 

● Brincar de forma organizada dentro da sala de aula. 

As crianças poderão brincar livremente em sala, interagindo com os demais           

colegas.  

 

Recursos: 

● Barbante. 

● Cola branca. 



● Folhas coloridas. 

● Papel sulfite. 

● Tesoura. 

● Lápis de cor. 

● Canetas hidrográficas. 

● Livro “João e o pé de feijão malvado”, de Gemma Cary e Kelly Caswell. 
 
  



Reflexão nº 4 
 

O planejamento foi aplicado no dia 02 de maio de 2017, com a turma do nível                

Pré II. Ao se deslocarem para o “Clube da Leitura”, os alunos fizeram muitos elogios               

àquele novo espaço da escola. Os alunos mostraram-se mais interessados ao ouvir            

a leitura da história.  

Percebi que quanto a produção artística alguns alunos ainda não desenham           

de forma nítida. A maioria desenha apenas riscos e não sabem explicar o que              

desenhou. Da mesma forma, alguns alunos não seguem as orientações para o            

desenho, por exemplo: nesta aula pedi para que desenhassem as combinações da            

turma e os alunos pediram para desenhar coisas fora deste contexto.  

Nesse sentido, acredito que devo procurar outras práticas que incentivem o           

fazer artístico. O RCNEI afirma: "é no fazer artístico e no contato com os objetos de                

arte que parte significativa do conhecimento em artes visuais acontece" (Brasil,           

1998, p.91).  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial         

Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília: MEC/SER 1998.3 v. 
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PLANO DE AULA Nº 05 
  

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

CHAMADA 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE CONVERSA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 

  

1º Momento: Chamada/ Recepção 

Objetivo específico:  

● Identificar o  nome. 

Atividade nº 1: 



Enquanto as crianças são recepcionadas pelas bolsistas, os mesmos serão          

convidados a sentarem em seus lugares para uma conversa para saber como foi o              

seu dia anterior o que fizeram em casa, em seguida as bolsistas disponibilizaram             

uma caixa para que as crianças encontrar o seu nome. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

  

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4°Momento: Roda de conversa. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer as combinações feitas na aula anterior. 

● Construir o varal das regras. 



Em uma roda de conversa relembrará o que foi trabalhado na aula anterior.             

Pedirá que os alunos recontem a história “João e o pé de feijão malvado” e citem as                 

combinações construídas coletivamente na aula anterior.  

5°Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Identificar os números de 1 a 10. 

● Contar. 

Antes de iniciar o jogo, a bolsista perguntará aos alunos: “Quem conhece o             

jogo de boliche?”, “Como se joga boliche?” e “Como podemos organizar essa            

brincadeira?”. Após levantar o que os alunos sabem sobre esse jogo, a bolsista             

solicitará que as crianças organizem o espaço, decidam como arrumar as garrafas e             

como garantir que todos lancem a bola da mesma distância até as garrafas. As              

bolsistas encaminharam as crianças até o pátio da escola, para iniciar o jogo de              

boliche com a intenção de que as crianças aprendam brincando. A cada jogada os              

alunos terão que contar o número de pinos que derrubou. 

  

6º Momento: Higiene. 

.Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              



o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. .  

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

 9º Momento: Brincadeira livre. 

Objetivos específicos: 

● Escolher um brinquedo. 

● Brincar de forma organizada dentro da sala de aula. 

As crianças poderão brincar livremente em sala, interagindo com os demais           

colegas.  

 

Recursos: 

● Garrafas PET numeradas. 

● Bola. 

●   



Reflexão nº 5 

 

Neste dia as atividades não foram aplicadas, pois foi comemorado o           

aniversário da escola com atividades especias.  
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PLANO DE AULA Nº 06 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  



● Familiarizar-se com a leitura de livros. 

 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

irão fazer a leitura de livros em roda junto aos colegas. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Leitura. 

Objetivo específico:  

● Ouvir a leitura de uma poesia. 

● Relatar vivências. 



A bolsista convidará os alunos para sentarem em roda. Em seguida fará a             

leitura da poesia “As borboletas’, de Vinicius de Moraes. Antes de iniciar a leitura, a               

professora pedirá que os alunos contem a experiência que tiveram na peça de teatro              

“Arca de Nóe”. Depois dos alunos relatarem suas vivências, a bolsista explicará que             

a leitura de hoje será feita a partir de uma poesia de um livro que inspirou a peça de                   

teatro. Por fim, será realizada a leitura da poesia. 

 

5° Momento: Atividade. 

Objetivo específico:  

● Desenhar, pintar e recortar. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em três grupos. Cada grupo             

receberá folhas de papel sulfite. Nessas terão que desenhar borboletas e pintá-las            

de acordo com as cores citadas na poesia. Por fim, deverão recortar as borboletas. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 



A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Atividade 

Objetivo específico:  

● Construir um mural coletivamente. 

Com auxílio da bolsista os alunos irão confeccionar um mural com as            

borboletas que foram confeccionadas na atividade anterior. 

  



Reflexão nº 06 

A tarefa do professor na Educação Infantil ao planejar os momentos de leitura             

vai além de escolher as histórias e os textos a serem lidos em aula. Compreendendo               

o professor como mediador e leitor mais experiente, este por sua vez, deve planejar              

e encaminhar uma boa conversa em relação aos textos utilizados durante as aulas             

(BRANDÃO e ROSA, 2011).  

Dessa forma, no planejamento do dia trinta de junho de dois mil e dezessete,              

que envolvia a leitura de poesia, busquei enriquecer a discussão feita na roda de              

conversa. Para isso, planejei perguntas para fazer com que os alunos se            

familiarizassem com o texto que seria lido, relatando suas vivências e a relacionando             

com o conteúdo da poesia. Para alcançar esses objetivos fiz as seguintes perguntas             

antes de iniciar a leitura da poesia: “Lembram da vez que foram ao teatro? O que                

assistiram?” e “Lembram da parte que eles cantavam sobre as borboletas?”. Com os             

relatos feito pelos alunos, pude apresentar o livro de poesias “Arca de Noé” de              

Vinicius de Moraes. Aproveitei, também, para realizar a discussão sobre o gênero            

poesia, auxiliando assim no processo de letramento.  

Após a leitura da poesia, fiz perguntas para que os alunos refletissem a             

respeito da leitura feita. Nesse momento, não pretendia avaliar o nível de            

compreensão dos alunos acerca da leitura. Para além disso, gostaria de engajá-los            

nesse momento de “construção de sentido que pode ser compartilhado, confrontado           

ou ampliado” (BRANDÃO e ROSA, 2011).  

 

Referências: 

BRANDÃO, A. ROSA, E. Entrando na roda: as histórias na Educação Infantil. In: Ler              

e escrever na Educação Infantil : Discutindo práticas pedagógicas / Ana           

Carolina Perrusi Brandão, Ester Calland de Sousa Rosa, organização. 2 ed. Belo            

Horizonte : Autêntica Editora, 2011. 
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PLANO DE AULA Nº 07 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

LEITURA 

RODA DE CONVERSA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  



● Familiarizar-se com a leitura de livros. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

irão fazer a leitura de livros em roda junto aos colegas. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Leitura. 

Objetivo específico:  

● Cantar músicas. 

● Compreender que o que é falado pode ser escrito. 

● Identificar as letras do nome nas palavras do texto. 



A bolsista perguntará se os alunos conhecem alguma música que fale sobre            

uma casa. Os alunos poderão cantar as músicas que conhecem. Em seguida a             

bolsista colocará para tocar a música “A casa”, de Vinicius de Moraes. Depois, a              

bolsista mostrará o cartaz com a música transcrita e perguntará se os alunos sabem              

o que está escrito ali. Por fim, os alunos deverão encontrar a letra inicial do nome no                 

texto do cartaz. 

 

5° Momento: Roda de conversa. 

Objetivos específicos:  

● Reconhecer as forma geométricas. 

● Construir uma casa utilizando retalhos papéis coloridos em formas         

geométricas. 

● Construir um mural com as produções da turma. 

A bolsista perguntará aos alunos se eles conhecem as formas geométricas.           

De acordo com a respostas dos alunos, a bolsista mostrará um cartaz com as              

formas geométricas e explicará as características de cada uma e, também, os            

nomes. Depois, a bolsista distribuirá figuras geométricas feitas de papéis coloridos e            

perguntará: “Será que conseguimos montar uma casa usando essas figuras          

geométricas?”. Assim que os alunos responderem, a bolsista pedirá que eles           

construam as casas colando as figuras geométricas em um papel sulfite. Os alunos             

poderão complementar a produção fazendo desenhos. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             



alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Atividade 

Objetivo específico:  

● Reconhecer as formas geométricas em objetos da escola. 



A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para fazerem um             

passeio pela escola. Antes de sair para o passeio, a bolsista explicará que o objetivo               

do passeio é que encontrem formas geométricas em diferentes lugares da escola,            

como: janelas, livros e brinquedos. Durante o passeio os alunos dirão o que foram              

percebendo e poderão discutir com os outros colegas a respeito das formas            

geométricas. Para auxiliar a bolsista poderá apontar objetos e perguntar com que            

forma geométrica eles se parecem. O passeio será finalizado na pracinha da escola,             

lá os alunos poderão desenvolver atividades livres até a chegada dos pais. 

 

  



Reflexão nº 7 

Araujo (2011) destaca o trabalho com os textos da tradição oral na Educação             

Infantil, enfatizando a riqueza de explorá-los em seu caráter oral e sua dimensão             

lúdica. Nesse sentido, destaca ainda, a importância de enriquecer os planejamentos           

que envolvem esses tipos de textos com seus sentidos primeiros: brincar, cantar,            

divertir-se.  

Para além disso, Araujo (2011) afirma que além de utilizar os textos da             

tradição oral apenas com objetivos voltados ao enriquecimento da cultural oral e            

letramento, estes podem ser utilizados para abordar aspectos básicos da          

alfabetização. Conforme a autora, esses aspectos básicos podem ser, por exemplo:           

o desenvolvimento da consciência fonológica, reconhecimento de letras e         

reconhecimento de palavras (com auxílio da professora). 

Pensando nesse sentido, o planejamento da aula do dia seis de julho de dois              

mil e dezessete teve como protagonista a música “A casa”, de Vinicius de Moraes.              

Para ser trabalhada em aula, a letra da música foi transcrita em cartaz. Ao lado do                

título fiz o desenho de uma casa. Antes de explorarmos a música no sentido lúdico               

explicitado por Araujo (2011), perguntei aos alunos se sabiam o que estava escrito             

no cartaz. Os alunos responderam que poderia ser uma história ou uma poesia. Em              

seguida, disse a eles que ali tinha escrito uma música que eles certamente             

conheciam, e perguntei se eles sabiam que as músicas poderiam ser escritas no             

papel. A partir dessa pergunta foram realizadas inúmeras discussões, tendo como           

debate principal: tudo que é falado pode ser escrito. 

Depois de cantarmos inúmeras vezes a música, pedi que os alunos, um a um,              

encontrassem a letra inicial do nome em alguma palavra no texto do cartaz. Essa              

atividade foi realizada para reforçar o nome das letras, pois eles ainda se referem a               

elas como “a minha letra” ou “a letra do colega tal”. Segundo Araujo (2011),              

atividades que envolvem o reconhecimento de grafias parecidas associando-as com          

nomes próprios é adequada para alunos próximos a idade de alfabetização.  

 

Referências: 
ARAUJO, Liane. Quem desmafagafizar, bom desmafagafizador será: textos da tradição 
oral na alfabetização. Salvador: EUDOFA, 2011. 
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PLANO DE AULA Nº 08 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

BRINCADEIRAS 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 



Objetivo específico:  

● Familiarizar-se com a leitura de livros. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

irão fazer a leitura de livros em roda junto aos colegas. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

4° Momento: Leitura. 

Objetivo específico:  

● Ouvir a leitura de histórias. 

● Interpretar a história lida. 



A bolsista organizará os alunos em roda para ouvirem a leitura da história “o              

barquinho de papel”. Antes de iniciar a leitura, a bolsista perguntará aos alunos se já               

ouviram essa história e se sabem sobre o que ela fala. Depois das falas dos alunos,                

a bolsista fará a leitura da história. A leitura será acompanhada de dobraduras que              

vão auxiliando nas ilustrações dos acontecimentos da história.  

 

5° Momento: Atividade. 

Objetivos específicos:  

● Fazer dobraduras. 

● Reconhecer formas geométricas nas dobraduras. 

● Construir um mural. 

A bolsista chamará os alunos, um a um, para auxiliá-los a fazer uma             

dobradura. Os alunos poderão escolher entre as dobraduras utilizadas na leitura da            

história. As dobraduras serão feitas em papel sulfite. Enquanto fazem as dobraduras,            

a bolsista chamará a atenção para as formas geométricas que aparecem. Depois            

que a dobradura estiver pronta, o aluno poderá pintá-la. Quando todos alunos            

tiverem feito as dobraduras, a professora perguntará que cenário poderemos fazer           

para construir um mural para colar as dobraduras feitas. Os alunos recortarão            

retalhos de papel crepom de diversas cores para construir o mural, por fim as              

colarão formando o cenário do mural. Por fim, o mural será colocado no corredor da               

escola ao lado do cartaz com a história. 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 



 

7º Momento: Janta 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Brincadeiras. 

Objetivo específico:  

● Brincar livremente no pátio da escola. 

A bolsista convidará os alunos para se deslocarem até o pátio para brincarem             

livremente até a chegada dos pais.  

 



Reflexão nº 8 
 

No dia sete de julho de dois mil e dezessete foi feito um planejamento voltado               

para uma roda de leitura. Foi planejada a leitura da história “O barquinho de papel”               

(retirada da internet). Para auxiliar no momento de leitura foi utilizado o texto             

transcrio em cartolina e o recurso de dobraduras de papel, que ilustrava cada ato da               

história. Considerei essa roda de leitura uma das mais produtivas, pois os alunos             

interessaram-se pela história.  

Brandão e Rosa (2011) destacam a importância do ato da leitura de histórias             

em voz alta para crianças da Educação Infantil (crianças que ainda não sabem ler).              

Um dos fatores explicitados pelas autoras é que assim elas descobrem o que é ler.               

Com isso, conforme Moraes (1996 apud BRANDÃO E ROSA 2011), pode-se           

despertar nos alunos o desejo pelo ato de ler, por entenderem do que se trata. 

Voltando-se para o âmbito linguístico, o exercício de leitura em voz alta feita             

pela professora possibilita que a criança amplie o seu repertório de palavras            

(BRANDÃO E ROSA, 2011). Por fim, pode-se afirmar que a leitura dos diversos             

gêneros textuais para crianças familiariza as crianças com a linguagem escrita e as             

convenções linguísticas. 

 

Referências: 

BRANDÃO, A. ROSA, E. Entrando na roda: as histórias na Educação Infantil. In: Ler              

e escrever na Educação Infantil : Discutindo práticas pedagógicas / Ana           

Carolina Perrusi Brandão, Ester Calland de Sousa Rosa, organização. 2 ed. Belo            

Horizonte : Autêntica Editora, 2011. 
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PLANO DE AULA Nº 09 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

BRINCADEIRAS 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  



● Familiarizar-se com a leitura de livros. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

irão fazer a leitura de livros em roda junto aos colegas. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. 

 

4º Momento: Roda de leitura. 

Objetivo específico: 

● Discutir aspectos de uma história. 

A bolsista pedirá que os alunos organizem as almofadas no chão e sentem-se             

sobre elas formando um círculo. Para iniciar a conversa a bolsista perguntará:            



“Quem sabe contar alguma história?”. A bolsista deixará que os alunos socializem,            

nesse momento espera-se que as crianças relatem alguma história que já ouviram.            

Logo após a bolsista fará as perguntas: “Essa história que vocês contaram vocês já              

ouviram em algum lugar?” e “Quem sabe inventar uma história?”. A bolsista deixará             

que os alunos discutam a respeito das perguntas e encaminhará a próxima            

atividade. 

 

4º Momento: Atividade.  

Objetivos específicos: 

● Produzir um texto coletivo. 

● Acompanhar a leitura do texto produzido. 

● Recontar o texto produzido. 

A bolsista explicará aos alunos se eles sabem o que é um texto coletivo. Se               

necessitar, a bolsista explicará o que é texto coletivo. Depois, dirá que para a              

construção do texto utilizaremos imagens. Cada alunos sorterá um card com uma            

imagem impressa (menino, gato, rato, cachorro, pulga ou vovó) e deverá criar uma             

parte da história. A bolsista transcreverá a história inventada pelos alunos em um             

papel pardo. Durante a produção a bolsista destacará as diferenças entre a            

linguagem oral e a linguagem escrita e a coerência e continuidade que o texto deve               

ter para que possamos compreender a história. Depois de todos alunos terem            

inventado sua parte, a bolsista lerá a história. Por fim, cada aluno deverá recontá-la. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 



7º Momento: Janta 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivo específico:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

9º Momento: Brincadeiras. 

Objetivo específico:  

● Brincar livremente no pátio da escola. 

A bolsista convidará os alunos para se deslocarem até o pátio para brincarem             

livremente até a chegada dos pais.  

 

 



Reflexão nº 9 
 

No planejamento do dia doze de julho de dois mil e dezessete era proposta a               

produção de um texto coletivamente. A atividade foi feita a partir de imagens             

sorteadas pelos alunos. No desenvolver da atividade o que mais me surpreendeu foi             

o fato de os alunos realmente terem o produzido coletivamente, o que está fora da               

característica da turma, que prefere realizar trabalhos individuais. Sempre que          

quando um card era sorteado e o aluno apresentava dificuldade para dar            

continuidade a história, os demais ajudavam e a ajuda era aceita e ampliada. De              

acordo com Girão e Brandão (2011, p. 127): 

 
Assim, nos momentos de produção textual coletiva os alunos podem          
confrontar ideias, conhecimentos, expressar seus pensamentos,      
sentimentos, valores e desenvolver competências quanto selecionar e        
avaliar as competências quanto selecionar e avaliar as melhores ou mais           
adequadas informações que deverão constar no texto. 
 

As autoras afirmam, também, que a produção de textos coletivos com           

crianças que não escrevem é um desafio de produzir um texto oral com destino              

escrito. A professora possui o papel de escrever, mas o papel de produzir o texto é                

de todos. Compreendendo , assim, as crianças como produtoras de textos escritos,            

ainda que o façam oralmente. Dessa forma é imprescindível que participem           

ativamente do processo, sugerindo alterações e fazendo acordos sobre o conteúdo           

do texto, por exemplo (GIRÃO e BRANDÃO, 2011). 

 

Referências: 

GIRÃO, F. BRANDÃO, A. Ditando e escrevendo: a produção de textos na Educação             

Infantil. In: Ler e escrever na Educação Infantil : Discutindo práticas           

pedagógicas / Ana Carolina Perrusi Brandão, Ester Calland de Sousa Rosa,           

organização. 2 ed. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2011. 

 

 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão 13 de julho de 2017. 
 

PLANO DE AULA Nº 10 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

JOGO 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  

● Reconhecer as letras do nome. 



Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

receberão o nome impresso e tentarão montá-lo utilizando o alfabeto móvel. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. 

 

4º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura da bolsista. 

● Contar quantidades. 

● Reconhecer os números de 1 à 10. 



A bolsista pedirá que os alunos organizem as cadeiras em meio círculo em             

frente ao painel fixado na parede. No painel serão colados os personagens da             

história “Pequeno 1”, de Ann e Paul Rand. Antes de iniciar a leitura a bolsista               

mostrará a capa do livro, lerá o título e perguntará: “Sobre o que será essa história?”.                

Depois de os alunos socializarem, a bolsista iniciará a leitura. A cada nova             

quantidade de personagens a bolsista pedirá que os alunos reproduzam o número            

utilizando as mãos da seguinte forma, por exemplo: “O Pequeno 1 encontra duas             

peras em uma gamela. Vocês sabem fazer o número dois com os dedinhos? Onde              

está o número dois no painel da aula?”.  

 

5º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

6º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  



 

 

7º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

8º Momento: Jogo. 

Objetivos específicos: 

● Contar. 

● Reconhecer números (símbolo). 

A bolsista juntará as mesas e pedirá que os alunos se organizem em um              

grande grupo. Depois disso, a bolsista explicará as regras do “Jogo Matemático”,            

que será desenvolvido da seguinte forma: cada aluno sorteará um número no dado,             

deverá pegar a quantidade sorteada em fichas feitas de E.V.A. e depois encontrar a              

ficha que tenha o número (símbolo) impresso correspondente ao número de fichas. 

  



Reflexão nº 10 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é explicitada a           

importância de propor atividades que envolvam contagem, identificação de números          

e notação numérica usando registros não convencionais (BRASIL, 1998). Nesse          

sentido, busquei contemplar atividades que abordassem o números e o sistema de            

numeração. 

Para aula do dia treze de julho de dois mil e dezessete foram planejadas              

atividades com objetivo de auxiliar no processo de apropriação do sistema numeral.            

A atividade inicial era a leitura de uma história que continha em seu conteúdo os               

números do um ao dez. Como os alunos já conheciam os números e a maioria já                

sabia contar ou representá-los com os dedos, a roda de leitura foi um momento              

muito interativo.  

A segunda atividade que envolveu os números foi o “Jogo Matemático”, o qual             

os alunos deveriam representar quantidades e reconhecer o número (símbolo). No           

decorrer jogo as regras eram retomadas por mim e pelos alunos. O que fez com que                

todos participassem da atividade em um sentido colaborativo, por exemplo: quando           

alguém esquecia o que tinha que ser feito, sempre um aluno retomava as regras              

para auxiliar o colega com dificuldade.  

 

Referências: 

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de educação          

Fundamental. Referencial curricular nacional para educação infantil/Ministério da        

Educação o do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:          

MEC/SEF, 1998. Volume: 3. 

 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Creche II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão 14 de julho de 2017. 
 

PLANO DE AULA Nº 11 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE CONVERSA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  



● Reconhecer as letras do nome. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

receberão o nome impresso e tentarão montá-lo utilizando o alfabeto móvel. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. 

 

4º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Cantar. 

● Discutir sobre a música e possíveis encaminhamentos da história. 



A bolsista solicitará que os alunos se organizem em roda para iniciar a             

conversa. Depois peguntará se eles sabem cantar a música “Minhoca”. Depois de os             

alunos cantarem a música, a bolsista mostrará o livro e dirá o título da história. Em                

seguida, explicará do que setrata o livro, que no resumo afirma que o Minhoco não               

era louco, tinha apenas problema de visão. Depois da bolsista explicar do que se              

trata a história, pedirá que os alunos relatem os possíveis desdobramentos desta. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivo específico: 

● Ouvir a leitura da história 

A bolsista fará a leitura da história “O Minhoco apaixonado”, de Alessandra            

Pontes Roxoe.  

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             



convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 
9º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Construir um mural coletivamente. 

● Utilizar diferentes materiais para colorir um desenho. 

● Recortar e colar papéis. 

Em um papel pardo os alunos deverão ilustrar uma parte da história lida. Para 

isso utilizarão cola e retalhos de papel colorido. O mural será fixado no corredor da 

escola.  

 

  



Reflexão nº 11 

 

O planejamento do dia quatorze de julho de dois mil e dezessete envolveu             

momentos de leitura e de produção artística. A roda de leitura do dia foi organizada               

com dois textos de diferentes gêneros: música e história. Com isso, no dia pudemos              

fazer discussões acerca das peculiaridades de cada gênero de forma lúdica e            

divertida. 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil enfatiza a importância da           

organização de situações de leituras (feitas pelo professor) de diferentes gêneros           

textuais (BRASIL, 1998). O gênero música já tinha sido abordado em outro            

planejamento, por isso arrisquei mesclá-lo a outro gênero textual para que           

pudéssemos fazer discussões que até então não tinham sido feitas em aula. A             

música escolhida, tinha relação com a história a ser lida. Em um primeiro momento              

perguntei aos aluno se conheciam a música “Minhoca” e pedi que a cantassem.             

Depois, apresentei o livro e li o resumo do mesmo. A partir da leitura do resumo,                

propus que os alunos imaginassem o possível desdobramento da história. Ao fim da             

leitura da história pudemos retomar as discussões feitas e apontar o que havia de              

diferente na música e na história.  

 

Referâncias: 

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de educação          

Fundamental. Referencial curricular nacional para educação infantil/Ministério da        

Educação o do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:          

MEC/SEF, 1998. Volume: 3. 

 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão 18 de julho de 2017. 
 

PLANO DE AULA/ REFLEXÃO Nº 12 
 

No dia 18 de julho de dois mil e dezessete foi ofertada pela SMED (Secretaria               

Municipal de Educação) uma formação voltada aos professores da Educação          

Infantil. A formação tinha como objetivo a realização de discussões acerca da            

avaliação nessa etapa.  

Na segunda parte da formação, que ocorreu na parte da tarde (13h30min às             

17h30min), fez-se uma atividade prática. O objetivo da atividade era criar um esboço             

de uma tabela avaliativa. Para isso, os professores dividiram-se em grupos por            

escola e as escolas se dividiram por turmas para a construção das tabelas.  

Quando o tempo para a criação esgotou-se, algumas professoras         

apresentaram a tabela criada com os objetivos para o mês de agosto. No final da               

formação foi feita uma dinâmica em duplas, em que cada dupla deveria seguir os              

passos ditados na música e dançar. 

 
  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Verdina Raffo 

Turma: Pré II 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Jane Urtassun 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão 19 de julho de 2017. 
 

PLANO DE AULA Nº 13 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE LEITURA 

PASSEIO 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
 

Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  



● Reconhecer as letras do nome. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

receberão o nome impresso e tentarão montá-lo utilizando o alfabeto móvel. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola.. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. 

 

4º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura feita pela bolsista. 

● Fazer a leitura de imagens. 

● Relacionar aspectos da história com a sua realidade. 



A bolsista organizará um varal de leitura da história “O bairro de Marcelo”, de              

Ruth Rocha. Antes de fazer a leitura, os alunos poderão explorar o varal e contar a                

história a partir das imagens que a ilustram. Depois disso, os alunos sentarão nas              

cadeiras em frente ao varal e ouvirão a leitura da história. Depois da leitura, a               

bolsista perguntará aos alunos qual o nome do bairro onde eles moram. Logo após,              

pedirá que digam o que tem no bairro deles e no bairro do Marcelo. É importante que                 

antes da leitura, a bolsista discuta o que é bairro com os alunos, para que possam                

compreender a história e possam desenvolver as atividades posteriores. 

 

5º Momento: Passeio 

Objetivos específicos: 

● Caminhar pelo bairro da escola. 

● Reconhecer pontos públicos do bairro da escola. 

● Reconhecer pontos comerciais do bairro da escola. 

● Reconhecer espaços de lazer no bairro da escola. 

● Discutir sobre finalidades dos lugares reconhecidos durante o passeio. 

A bolsista convidará os alunos para fazerem um passeio pelo bairro da            

escola. Antes de sairem, a bolsista explicará o quanto é importante nos mantermos             

organizados e de mãos dadas durante o passeio e, também, explicara aos alunos o              

objetivo e aspectos serem observados durante o passeio. Ao sairem da escola, a             

bolsista indicará alguns pontos do bairro (escola, UBS, pracinha, mercados, clube,           

etc.) e indagará os alunos acerca das finalidades do local, dicustirá sobre o que é               

público e privado e, também, se os alunos frequentam os lugares que foram             

observados no decorrer do passeio.  

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              



correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

8º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Desenhar. 

● Apresentar oralmente aspectos do desenho feito. 

Cada aluno sorteará uma ficha com o nome de algum lugar observado            

durante o passeio (escola, UBS, pracinha, mercados, clube, etc.). Depois utilizando           

lápis de escrever e lápis de cor deverão fazer o desenho do lugar sorteado em uma                



folha de papel sulfite. Após terminarem, deverão apresentar aos colegas o desenho            

feito e as características do local, de acordo com o que foi explicitado durante o               

passeio. Com os desenhos, montaremos o mural “O nosso bairro”. 

  



Reflexão nº 13 

No plano de aula do dia dezenove de julho de dois mil e dezessete foram               

planejadas atividades que envolviam uma roda de leitura e um passeio pelo bairro             

da escola. Para conseguir fazer as atividades posteriores, seria necessário que os            

alunos se concentrassem no momento da roda de leitura. 

Brandão e Leal (2011) dão destaque as atividades de conversa antes e            

depois da leitura. As autoras enfatizam que essas experiências motivam as crianças            

à leitura estimulando, também, desenvolvimento das estratégias cognitivas de         

leitura.  

O momento do passeio foi empolgante, pois todos os alunos moram no bairro             

e ficaram entusiasmados para apresentá-los a mim, que moro longe de lá. A roda de               

conversa feita logo após a chegada, todos os alunos conseguiram fazer inferências            

da história lida com o passeio.  

 

Referências: 

BRANDÃO, A. LEAL, T. Alfabetizar e letrar na Educação Infantil: o que isso             

significa? In: BRANDÃO, A. ROSA, E. Ler e escrever na Educação Infantil:            

discutindo práticas pedagógicas. Org 2ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
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PLANO DE AULA Nº 14 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

HIGIENE 

LANCHE 

RODA DE LEITURA 

PASSEIO 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 

SAÍDA 
Objetivos Gerais: 

Estimular o prazer da leitura de forma lúdica, incentivar a interação com os             

colegas e promover a criatividade do educandos.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  

● Reconhecer as letras do nome. 



Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

receberão o nome impresso e tentarão montá-lo utilizando o alfabeto móvel. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício. 

 

4º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura feita pela bolsista. 

● Fazer a leitura de imagens. 

● Relacionar aspectos da história com a sua realidade. 



A  bolsista organizará um varal de leitura da história “A escola de Marcelo”, de 

Ruth Rocha. Antes de fazer a leitura, os alunos poderão explorar o varal e contar a 

história a partir das imagens que a ilustram. Depois disso, os alunos sentarão nas 

cadeiras em frente ao varal e ouvirão a leitura da história. Depois da leitura, a 

bolsista perguntará aos alunos o nome da escola onde estudam. Logo após, pedirá 

que os alunos ditem as diferenças e semelhanças entre a escola deles e a escola de 

Marcelo.  

 

5º Momento: Passeio. 

Objetivos específicos: 

● Conhecer a escola Ceni. 

A bolsista convidará os alunos para fazerem um passeio na escola que fica             

em frente a EMEI. Antes de sairem, a bolsista explicará o quanto é importante nos               

mantermos organizados e de mãos dadas durante o passeio e, também, explicará            

aos alunos o objetivo e aspectos serem observados durante o passeio. Ao chegarem             

na outra escola serão desafiados a observarem diferenças e semelhanças entre a            

EMEI e a escola. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância de realizar a higienização das mãos. 

● Realizar a higiene de forma independente.  

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem em duplas até o banheiro para              

que realizem a higiene das mãos antes do lanche. A bolsista acompanhará os             

alunos neste momento, e explicará a importância de se realizar a higiene de forma              

correta citando exemplos, como: “É importante lavar as mãos antes das refeições            

para que tiremos todos os germes e não haja a contaminação dos alimentos”. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos:  

● Realizar deslocação dentro da escola de maneira organizada. 

● Valorizar a refeição oferecida pela escola. 



A bolsista pedirá que os alunos se organizem em fila para se deslocarem até              

o refeitório. Antes de sair da sala de aula, a bolsista enfatizará a importância de               

manter a postura no ambiente escolar, e que coisas como correr e gritar não são               

permitidas dentro do prédio da escola. Chegando ao refeitório, a bolsista ajudará os             

alunos a se organizarem na mesa. Com todos alunos dispostos à mesa, serão             

convidados a comer a refeição oferecida pela escola. A bolsista perguntará que            

aluno realmente está disposto a realizar refeição, e dirá que é importante que os              

alunos comam toda a comida servida, para que não haja desperdício.  

 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos:  

● Compreender a importância da higiene bucal. 

● Realizar a higiene pessoal de forma independente. 

Os alunos serão deslocados em duplas para realizar a escovação, um poderá            

ajudar ao outro a realizar a atividade de maneira correta e observar que há mais de                

uma maneira correta de fazer a higiene dos dentes.  

 

8º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Produzir uma lista coletivamente. 

● Reconhecer diferenças entre a escola de Ensino Fundamental e a de           

Educação Infantil. 

● Reconhecer semelhanças entre a escola de Ensino Fundamental e a de           

Educação Infantil. 

Com o auxílio da bolsista os alunos enumerarão as diferenças observadas           

entre a EMEI e a escola Ceni. Os aspectos citados pelos alunos serão transcritos em               

um papel pardo pela bolsista. Depois os alunos deverão discutir a respeito das             

semelhanças entre as duas escolas, esses aspectos também serão transcritos em           

cartaz pela bolsista. 

  



Reflexão nº 14 

 

O plano de aula do dia vinte de julho de dois mil e dezessete foi pensado para                 

fazer com que os alunos fizessem problematizações acerca do papel da escola em             

suas vidas. Para isso, foi feita a leitura de uma história semelhante a lida na aula do                 

dia anterior. 

O passeio feito na escola restringiu-se ao pátio, onde observamos o ensaio da             

banda da escola. Porém, no momento da roda de conversa grande parte dos alunos              

destacou sua opinião sobre o que acha que tem de diferente entre as escolas e,               

também, suas semelhanças.  

No momento da produção textual coletiva, o enfoque foi destacar o que tem             

na EMEI e o que esperam da nova escola (que ingressarão no próximo ano). No               

RCNEI é destacada a importância da produção textual coletiva com as crianças            

maiores. Esse tipo de prática auxilia no processo de aprendizagem da linguagem            

escrita (BRASIL, 1998). 

 

Referências: 

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de educação          

Fundamental. Referencial curricular nacional para educação infantil/Ministério da        

Educação o do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:          

MEC/SEF, 1998. Volume: 3. 
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PLANO DE AULA Nº 15 
 

 

ROTINA 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

CONFRATERNIZAÇÃO 
 

Objetivos Gerais: 

Proporcionar aos alunos um momento de confraternização e descontração.  

 

1º Momento: Recepção dos alunos. 

Objetivo específico:  

● Reconhecer as letras do nome. 

Enquanto os alunos são recepcionados pela bolsista, os que já estão em aula             

receberão o nome impresso e tentarão montá-lo utilizando o alfabeto móvel. 

 

2º Momento: Confraternização. 

Objetivos específicos: 

● Participar da confraternização. 

● Assistir filmes. 

● Participar de brincadeiras dirigidas.  

● Dançar e cantar. 



Com auxílio das professoras do Pré I e Pré II a bolsista organizará a sala de                

aula para a “Festa do Pijama”. Os alunos poderão deitar nos colchões dispostos no              

chão ou sentar nas cadeiras para assistir ao filme. Durante a exibição do filme              

poderão fazer a degustar os pratos trazidos para o lanche coletivo. Ao fim do filme, a                

bolsista organizará a brincadeira dança das cadeiras. Quando os responsáveis          

chegarem, os alunos farão a apresentação da música “Formiguinha”. 

  



Reflexão nº 15 

No dia vinte e um de julho de dois mil e dezessete foi realizada uma               

confraternização com as turmas Pré I e Pré II. A festa foi pensada e organizada com                

o intuito de proporcionar aos alunos um momento descontraído e divertido antes do             

início das férias. No momento da confraternização os alunos puderam assistir a            

filmes, escutar músicas e degustar diferentes pratos. Ao final do momento de            

confraternização, os responsáveis foram recepcionados pela bolsista e pelas         

professoras e puderam assistir a apresentação dos alunos, que cantaram e           

dançaram a música “Formiguinha”. 

 


