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ROTINA 

RECEPÇÃO 

HIGIENE  

CAFÉ DA MANHÃ 

EXPLORAÇÃO DOS 

CARTAZES 

PERMANENTES 

ATIVIDADE 



BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

HIGIENE 

HORA DO DESCANSO 

 

DESENVOLVIMENTO 

1º MOMENTO 

Objetivos específicos:  

 Sentir-se acolhido. 

 Reconhecer seu nome. 

 Definir o(a) ajudante do dia. 

 Compreender os momentos da rotina. 

Atividade 1: Nessa atividade a professora irá receber os alunos na porta da sala de 

aula e conduzi-los para colocarem suas mochilas nos “ganchos” , cada um deverá 

reconhecer onde está escrito o seu nome para então deixar a mochila e colocar sua 

toalha no recipiente. Conforme a ordem da professora titular ficará definido o 

ajudante do dia. 

2º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

 Aperfeiçoar os procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das 

mãos, cuidado e limpeza pessoal das várias partes do corpo. 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos. 

Atividade 2: Nesse momento os alunos irão brincar ou ver desenho enquanto 

aguardam seus colegas chegarem. Logo após a professora irá leva-los para lavarem 

suas mãos antes do café. 



Objetivos específicos: 

 Reconhecer a sua toalha. 

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 3: Após a lavagem das mãos, a professora irá levar os alunos de mãos 

dadas novamente para o refeitório conforme a ordem semanal da professora titular 

o(a) ajudante irá levar o recipiente das toalhas. A professora vai ajudar os alunos, 

mostrando onde iram sentar e distribuindo as toalhas conforme o reconhecimento de 

cada um. O café (ou outra opção) será servido com pão e manteiga de acordo com o 

cardápio do dia. A professora ficará em volta dos alunos, atenta para algo que eles 

precisem e orientando-os sempre que necessário no momento da refeição. 

4º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Explorar os cartazes permanentes. 

 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações 

do cotidiano. 

 Compreender os momentos da rotina. 

 Participar em situações que envolvam a relação com o outro. 

 Expressar as sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da 

linguagem oral. 

 Cantar a música de recepção. 

 

Atividade 4: Depois do café da manhã, os alunos iram retornar para a sala e a 

professora juntamente com a professora titular, irá cantar a música de recepção e 

conversar com a turma sobre o dia, mês e ano. Como está o tempo, os números de 

0 à 10, a chamada de todos e as formas geométricas.  

Música: 

Bom dia coleguinha como vai? 

A nossa amizade nunca sai, 

Faremos o possível para sermos bons amigos 



Boa dia coleguinha como vai? 

 

Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

 Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

Bom dia (nome de um aluno) 

Bom dia (nome de um aluno) 

Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

5º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Sentar-se em roda. 

 Ouvir a história com atenção. 

 Dialogar com os colegas e professores. 

 Cantar a música da atividade. 

Atividade 5: Para começar essa atividade a professora irá pedir que os alunos 

sentem em roda e vamos cantar as músicas das histórias, 

Músicas: 

Era uma vez, vou contar uma história pra vocês, 

Sapatinho de cristal, a boquinha vou fechar,  

Para a historinha escutar. 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez ... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

 



Logo após, a professora irá dizer aos alunos que irá contar a história “O estreito” 

(Anexo I) comparando essas questões de tamanho com as crianças. 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Jogar o jogo contrários. 

Atividade 6: A professora irá sentar os alunos em volta de uma ou duas classes 

distribuindo na mesa as cartas da caixa “contrários” (jogo presente na caixa do 

projeto Trilhas). O jogo funciona igual ao jogo da memória, entretanto, os alunos 

devem identificar os pares de cartas correspondentes às palavras que representam 

o contrário como GORDO/MAGRO. Na oportunidade a professora também irá 

conversar caso essas contrariedades gerem preconceitos em nossa sociedade 

dizendo a importância do respeito a diversidade. 

7º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Reconhecer o seu tamanho. 

Atividade 7: A professora cantará para os alunos o versinho: 

Sou pequenininho 

Do tamanho de um botão 

Carrego papai no bolso 

E mamãe no coração. 

Após todos compreenderem como é a música, pedirei para que ao invés do “botão” 
algum objeto que seja do tamanho da criança. Nessa atividade se for preciso 
sairemos da sala de aula buscando coisas que sejam da altura das crianças, 
também conversaremos sobre a altura dos alunos. 

8º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Brincar com os colegas. 

 Dividir os brinquedos. 

Atividade 8: A professora deixará os alunos brincarem na sala de aula observando 

e intervindo em situações de briga e recusa a empréstimo dos brinquedos. 



9º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos antes de almoçar. 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

Atividade 9: A professora irá pedir para os alunos se dirigirem ao banheiro a fim de 

lavarem as mãos na pia, explicando que sempre antes de comermos devemos 

limpar nossas mãos para não ingerirmos resíduos que possuem bactérias. 

10º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Alimentar-se. 

 Conhecer os alimentos que comem. 

 Experimentar novos alimentos.  

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 10: Ao dirigir os alunos de mãos para o almoço a professora irá pedir para 

eles sentarem e o (a) ajudante distribuirá as toalhas. Enquanto os alunos comem, a 

professora ficará atenta caso precisem de algo. 

11º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Escovar os dentes. 

Atividade 11: Após todas acabarem a professora irá levá-los para a sala de aula 

onde irão pegar o recipiente das escovas e se dirigirem ao banheiro para escovar 

em dentes com o auxílio da professora titular, irei explicar que é importante para que 

seus dentinhos não fiquem com bactérias e futuramente cáries.   

12º MOMENTO 



Objetivos específicos: 

 Descansar. 

 Dormir. 

Atividade 12: No espaço reservado para o descanso os alunos irão deitar nos 

colchonetes, enquanto os que são apenas do turno da manhã irão aguardar seus 

responsáveis chegar vendo desenho ou brincando. 

Anexo I 

 

Reflexão 

 Cheguei a sala de aula e recebi os alunos, eles permaneceram vendo 

televisão enquanto aguardavam o café da manhã. Nos dirigimos para o banheiro 

onde os alunos lavaram as mãos e ao chegar ao refeitório higienizei a mesa e 

coloquei álcool gel nas mãos de cada um antes de comerem. O café foi leite com 

achocolatado e pão com margarina ou doce. Após o café nos dirigimos a sala de 

aula, conversei com eles sobre os cartazes permanentes e pedi que sentassem no 

tapete para ouvirem a história. Cantamos a música de introdução da história e 

quando comecei a leitura falando o título e quem escreveu os alunos tiveram um 

pouco de dificuldade em compreender o que era estreito, fui fazendo comparações e 

virando o livro de lado para explicar que se fosse mais largo caberia o relógio, por 

exemplo. Ao longo da história fomos conversando e pensando coisas/objetos 

estreitos que coubessem na página, os próprios alunos deram exemplos e ao final 

me explicavam que “tal” coisa cabia ali porque era estreito e a outra não cabia 



porque era larga. Depois da leitura pedi que os alunos unissem as classes para 

jogarem o jogo contrários. Antes de dizer que eles podiam jogar apresentei carta por 

carta perguntando qual era o contrário da mesma. Dei exemplo para que cada 

pudessem perceber qual era o contrário da carta que eu estava mostrando, sorri e 

fiquei séria, subi em uma cadeira e desci para perguntar a minha altura, acendi e 

apaguei a luz, sai da sala e entrei novamente, comparei o comprimento do cabelo da 

professora titular a de uma aluna, dentre outros. Depois de falamos de todas, 

embaralhei e dei início ao jogo com uma vez para cada um jogar e se acertasse 

poderia jogar novamente, eu também entrei no jogo. Como fiz essa explicação 

anterior percebi que quando tiravam uma carta os alunos já diziam a carta contraria 

que deveriam encontrar. Ao final a aluna Luíza acabou ficando com mais pares mas 

todos acertaram algum. Depois convidei que levantassem e perguntei se eles 

conheciam o versinho, eu comecei falando e procurando alguma coisa da minha 

altura. Eles correram pela sala de aula procurando e falando as coisas que tinham 

seu tamanho. Essas intervenções são pertinentes porque, 

A comparação de comprimentos, pesos e capacidades, a marcação de 
tempo e a noção de temperatura são experimentadas desde cedo pelas 
crianças pequenas, permitindo-lhes pensar, num primeiro momento, 
essencialmente sobre características opostas das grandezas e objetos, 
como grande/pequeno, comprido/curto, longe/perto, muito/pouco, 
quente/frio etc. Entretanto, esse ponto de vista pode se modificar e as 
comparações feitas pelas crianças passam a ser percebidas e anunciadas a 
partir das características dos objetos, como, por exemplo, a casa branca é 
maior que a cinza; minha bola de futebol é mais leve e menor do que a sua 
etc. (RCNEI, p. 226) 

Depois dessa descontração, eles permaneceram brincando até a hora do almoço. 

Fizemos o mesmo processo de ida ao banheiro para lavagem das mãos e ao chegar 

no refeitório limpei a mesa com álcool gel e passei nas mãos dos aluno. O almoço 

foi arroz, feijão, guisadinho com batata e salada de beterraba com chuchu. Depois 

de comerem, quando foram repetir alguns quiseram comer só beterraba, o que 

demonstrou que eles gostam de comer esse legume que muitas crianças não 

gostam, e que o chuchu não foi muito aceito por eles. Depois que almoçaram, eles 

escovaram os dentes e voltaram para a sala de aula onde ficaram vendo desenho. 

Os alunos que ficam todo dia foram dormir e os que vão embora permaneceram 

esperando na sala de aula. 

Referência 
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BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

HIGIENE 

HORA DO DESCANSO 

 

DESENVOLVIMENTO 

1º MOMENTO 

Objetivos específicos:  

 Sentir-se acolhido. 

 Reconhecer seu nome. 

 Definir o(a) ajudante do dia. 

 Compreender os momentos da rotina. 

Atividade 1: Nessa atividade a professora irá receber os alunos na porta da sala de 

aula e conduzi-los para colocarem suas mochilas nos “ganchos” , cada um deverá 

reconhecer onde está escrito o seu nome para então deixar a mochila e colocar sua 

toalha no recipiente. Conforme a ordem da professora titular ficará definido o 

ajudante do dia.. 

2º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

 Aperfeiçoar os procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das 

mãos, cuidado e limpeza pessoal das várias partes do corpo. 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos. 

Atividade 2: Nesse momento os alunos irão brincar ou ver desenho enquanto 

aguardam seus colegas chegarem. Logo após a professora irá leva-los para lavarem 

suas mãos antes do café. 



Objetivos específicos: 

 Reconhecer a sua toalha. 

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 3: Após a lavagem das mãos, a professora irá levar os alunos de mãos 

dadas novamente para o refeitório conforme a ordem semanal da professora titular 

o(a) ajudante irá levar o recipiente das toalhas. A professora vai ajudar os alunos, 

mostrando onde iram sentar e distribuindo as toalhas conforme o reconhecimento de 

cada um. O café (ou outra opção) será servido com pão e manteiga de acordo com o 

cardápio do dia. A professora ficará em volta dos alunos, atenta para algo que eles 

precisem e orientando-os sempre que necessário no momento da refeição. 

4º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Explorar os cartazes permanentes. 

 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações 

do cotidiano. 

 Compreender os momentos da rotina. 

 Participar em situações que envolvam a relação com o outro. 

 Expressar as sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da 

linguagem oral. 

 Cantar a música de recepção. 

 

Atividade 4: Depois do café da manhã, os alunos iram retornar para a sala e a 

professora juntamente com a professora titular, irá cantar a música de recepção e 

conversar com a turma sobre o dia, mês e ano. Como está o tempo, os números de 

0 à 10, a chamada de todos e as formas geométricas.  

Música: 

Bom dia coleguinha como vai? 

A nossa amizade nunca sai, 

Faremos o possível para sermos bons amigos 



Boa dia coleguinha como vai? 

 

Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

 Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

Bom dia (nome de um aluno) 

Bom dia (nome de um aluno) 

Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

5º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Sentar-se em roda. 

 Ouvir a história com atenção. 

 Dialogar com os colegas e professores. 

 Cantar a música da atividade. 

Atividade 5: Para começar essa atividade a professora irá pedir que os alunos 

sentem em roda e vamos cantar as músicas das histórias, 

Músicas: 

Era uma vez, vou contar uma história pra vocês, 

Sapatinho de cristal, a boquinha vou fechar,  

Para a historinha escutar. 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez ... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

 



Logo após, a professora irá dizer aos alunos que irá contar a história “A princesa e o 

sapo e a Higiene Corporal” (Anexo I) 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Ver os produtos de higiene. 

Atividade 6: A professora irá colar em uma cartolina as embalagens de higiene dos 

produtos que utilizamos, sendo que um dia antes a professora titular enviou bilhetes 

a meu pedido solicitando embalagens para os responsáveis dos alunos. Durante a 

colagem irá conversar com os alunos sobre como usamos esses produtos e a 

importância deles para mantermos a saúde. 

7º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

Usar álcool gel. 

Atividade 7: A professora apresentará um frasco com álcool gel próprio para as 

mãos e embalagens pequenas dizendo que cada um terá uma bisnaga com seu 

nome para usar na higienização no momento das refeições 

8º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Brincar com os colegas. 

 Dividir os brinquedos. 

Atividade 8: A professora deixará os alunos brincarem na sala de aula observando 

e intervindo em situações de briga e recusa a empréstimo dos brinquedos. 

9º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos antes de almoçar. 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 



 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

Atividade 9: A professora irá pedir para os alunos se dirigirem ao banheiro a fim de 

lavarem as mãos na pia, explicando que sempre antes de comermos devemos 

limpar nossas mãos para não ingerirmos resíduos que possuem bactérias. 

10º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Alimentar-se. 

 Conhecer os alimentos que comem. 

 Experimentar novos alimentos.  

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 10: Ao dirigir os alunos de mãos para o almoço a professora irá pedir para 

eles sentarem e o (a) ajudante distribuirá as toalhas. Enquanto os alunos comem, a 

professora ficará atenta caso precisem de algo. 

11º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Escovar os dentes. 

Atividade 11: Após todas acabarem a professora irá levá-los para a sala de aula 

onde irão pegar o recipiente das escovas e se dirigirem ao banheiro para escovar 

em dentes com o auxílio da professora titular, irei explicar que é importante para que 

seus dentinhos não fiquem com bactérias e futuramente cáries.   

12º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Descansar. 

 Dormir. 

Atividade 12: No espaço reservado para o descanso os alunos irão deitar nos 

colchonetes, enquanto os que são apenas do turno da manhã irão aguardar seus 

responsáveis chegar vendo desenho ou brincando. 



Anexo I 

A princesa e o sapo em a higiene corporal 

Era uma vez uma princesa que adorava passear no jardim de sua casa, lá havia um 

lago e ela sempre gostava de sentar na beirinha para admirar a natureza. A princesa 

ouviu algo se mexer no lago e resolveu então ver o que era. Um sapinho muito 

inteligente e elegante sentou-se perto dela, a menina resolveu então cantar a 

musiquinha que ela mais gostava para chamar a atenção o sapo. O sapo não lava o 

pé, não lava por que não quer, ele mora lá na lagoa e não lava o pé opor que não 

quer mais que chulé! O sapinho ficou muito bravo quando ouviu aquela cantoria e 

resmungou: 

- Engana-se garotinha, eu lavo não só meus pés como também cuido da minha 

higiene corporal todos os dias e conto mais eu adoro andar limpo e cheirosinho. 

Camille ficou muito assustada e disse: 

- Oh, meu Deus você fala? 

E o sapo respondeu: 

- Falo sim e digo mais você não pode sair por ai cantando esse tipo de musica não, 

viu? 

A garotinha pediu desculpas ao sapo e os dois passaram a conversar. Camille 

perguntou ao sapo por que ele tomava banho todos os dias e o sapinho, pois se a 

falar: 

- Olha Camille, nós devemos tomar banho todos os dias por que isso é um hábito de 

higiene que nos proporciona saúde. E não é só isso devemos cortar nossas unhas, 

lavar e pentear bem os nossos cabelos, lavar as mãos toda vez que formos comer 

algo ou após usar o banheiro. 

Camille então perguntou curiosa. 

- E por tanta coisa? 

O sapo respondeu: 



- Ah, você não sabe? 

- A gente não consegue vê, mas existem uns bichinhos chamados bactérias que 

grudam no nosso corpo junto à sujeira e nos transmitem muitas doenças, nós 

proibindo de sair de casa para brincar. 

Camille levantou rapidamente e pôs-se a caminhar em direção a sua casa e o 

sapinho perguntou: 

-Ei, pra onde você vai? 

E ela apressada respondeu: 

- Vou logo cuidar da minha higiene corporal, preciso tomar banho antes que as 

bactérias tomem o meu corpo e me transmitam doenças. Até amanhã vou contar 

para mamãe e papai o que aprendi hoje, muito obrigada!Tchau. 

O sapinho ficou muito feliz por que desse dia em diante passou a conversar sobre 

vários assuntos com Camille, um aprendendo com o outro. 

Camille agora canta a musiquinha diferente e o sapinho elegante e cheiroso fica 

todo contente. 

- O sapo não tem chulé, 

Não tem por que não quer 

Ele mora lá na lagoa 

E toma banho por que é 

Bem limpinho! 

 

Reflexão 

A professora recebeu os alunos na sala de aula e os mesmos ficaram vendo 

televisão juntos os alunos da sala ao lado que são uma turma de pré I. Enquanto 

aguardavam a chegada de seus colegas e o horário do café da manhã, o aluno 

Bernardo me disse que não estava encontrando a cadeira com seu nome colado. Eu 



mostrei a ele uma cadeira azul que dizia Bernardo, entretanto no turno da tarde 

existe outro aluno com o mesmo nome, tendo na sala de aula uma cadeira vermelha 

e outra azul com o mesmo nome. No ato ele me disse que não ia sentar naquela 

porque era azul, e que ele queria a vermelha. Eu expliquei a ele que na vermelha um 

dos colegas da outra sala havia sentado, e que o nome era o mesmo independente 

da cor. Ele permaneceu parado e alguns minutos depois me pediu para ir ao 

banheiro, mas na verdade já estava fazendo xixi dentro da sala. A professora titular 

trocou o mesmo de roupa enquanto eu limpei a sala. Já havia observado que 

quando as coisas não acontecem do jeito que o aluno quer, ele faz algo para chamar 

a atenção do professor. A professora titular também conversou com ele sobre o 

assunto. 

 Seguimos então para o banheiro para que lavassem suas mãos e no refeitório 

os alunos tomaram café normalmente usando o álcool gel antes de tocar na comida 

e na mesa também. Ao retornar do café, cantei a música de bom dia e fiz a 

exploração dos cartazes permanentes com os mesmos e os alunos da outra turma. 

Convidei para que sentassem em roda no tapete para ouvirem história. Enquanto 

isso, a professora da outra turma de pré I chamou os pequenos para atividades no 

pátio. Eu continuei com os meus alunos conversando sobre o banho, e a higiene em 

geral através da história. Depois de ler a história, as crianças comentavam sobre o 

banho e o aluno novo chamado João Francisco participou de todas as atividades 

propostas demonstrando interação com seus novos colegas. Retornando aos 

lugares, reuni classes e coloquei uma folha de cartolina em cima, expliquei que 

veríamos algumas das embalagens de higiene que usamos no dia-a-dia. As crianças 

também trouxeram algumas a nosso pedido de casa. A cada rótulo que coloquei 

perguntava para as crianças o que era e escrevia na cartolina. As crianças 

identificaram todas as embalagens e adoraram a atividade. Logo após mostrei 

embalagens individuais de álcool gel para eles colocarem nas mãos antes das 

refeições. De acordo com os Parâmetros nacionais para a educação infantil (2006), 

os professores da educação infantil “asseguram que bebês e crianças sejam 

atendidos em suas necessidades de saúde: nutrição, higiene, descanso e 

movimentação;” (p.39) essas intervenções cabem ao educador tomar consciência da 

necessidade de discutir isso com seus alunos. 



 Após essas atividades, os alunos brincaram um pouco fazendo lavando suas 

mãos no banheiro antes de irem almoçar. Todos comeram normalmente e foram 

escovar seus dentes ficando na sala enquanto aguardavam a chegado do 

responsável. 

Referência 
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DESENVOLVIMENTO 

1º MOMENTO 



Objetivos específicos:  

 Sentir-se acolhido. 

 Reconhecer seu nome. 

 Definir o(a) ajudante do dia. 

 Compreender os momentos da rotina. 

Atividade 1: Nessa atividade a professora irá receber os alunos na porta da sala de 

aula e conduzi-los para colocarem suas mochilas nos “ganchos” , cada um deverá 

reconhecer onde está escrito o seu nome para então deixar a mochila e colocar sua 

toalha no recipiente. Conforme a ordem da professora titular ficará definido o 

ajudante do dia.. 

2º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

 Aperfeiçoar os procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das 

mãos, cuidado e limpeza pessoal das várias partes do corpo. 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos. 

Atividade 2: Nesse momento os alunos irão brincar ou ver desenho enquanto 

aguardam seus colegas chegarem. Logo após a professora irá leva-los para lavarem 

suas mãos antes do café. 

Objetivos específicos: 

 Reconhecer a sua toalha. 

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 3: Após a lavagem das mãos, a professora irá levar os alunos de mãos 

dadas novamente para o refeitório conforme a ordem semanal da professora titular 

o(a) ajudante irá levar o recipiente das toalhas. A professora vai ajudar os alunos, 

mostrando onde iram sentar e distribuindo as toalhas conforme o reconhecimento de 

cada um. O café (ou outra opção) será servido com pão e manteiga de acordo com o 



cardápio do dia. A professora ficará em volta dos alunos, atenta para algo que eles 

precisem e orientando-os sempre que necessário no momento da refeição. 

4º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Explorar os cartazes permanentes. 

 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações 

do cotidiano. 

 Compreender os momentos da rotina. 

 Participar em situações que envolvam a relação com o outro. 

 Expressar as sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da 

linguagem oral. 

 Cantar a música de recepção. 

 

Atividade 4: Depois do café da manhã, os alunos iram retornar para a sala e a 

professora juntamente com a professora titular, irá cantar a música de recepção e 

conversar com a turma sobre o dia, mês e ano. Como está o tempo, os números de 

0 à 10, a chamada de todos e as formas geométricas.  

Música: 

Bom dia coleguinha como vai? 

A nossa amizade nunca sai, 

Faremos o possível para sermos bons amigos 

Boa dia coleguinha como vai? 

 

Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

 Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

Bom dia (nome de um aluno) 

Bom dia (nome de um aluno) 



Bom dia (nome de um aluno) como vai? 

5º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Visitar a biblioteca. 

 Manusear livros. 

 Ler histórias. 

 Contar histórias. 

 Ouvir histórias. 

Atividade 5: A professora irá levar os alunos a biblioteca da escola onde incialmente 

deixará que manuseiem os livros a vontade, com intervenções sobre o cuidado dos 

mesmos quando necessário. Logo após os alunos olharem alguns livros, a 

professora irá escolher um livro e pedirá para os alunos sentarem no tatame de 

borracha para ouvirem a história cantando as músicas introdutórias. Após a leitura, a 

professora irá perguntar quem quer recontar a história para seus colegas ou folhará 

o livro perguntando os acontecimentos ocorridos em cada página. 

Músicas: 

Era uma vez, vou contar uma história pra vocês, 

Sapatinho de cristal, a boquinha vou fechar,  

Para a historinha escutar. 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez (palmas) 

Era uma vez ... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Sentir aromas. 



 Presenciar a confecção de um bom ar para os banheiros e sacos de cheiro 

para a sala de aula e banheiros. 

Atividade 6: A professora irá iniciar apresentando o aromatizante de banheiro coala 

na fragrância talco (Anexo I) passando o produto para os alunos sentirem a 

fragrância. Logo após irá mostra um frasco spray (Anexo II) e irá dizer que fará um 

bom ar utilizando a essência. Escreverá no quadro branco presente na sala os 

ingredientes com suas respectivas quantidades necessárias e fará a receita na 

frente dos alunos. 

 

Ingredientes: 

¼ xícara de álcool 

Gotas de aromatizante a seu gosto. 

¼ xícara de Água. 

Modo de preparo: 

Junte os ingredientes em frasco spray, agite e borrife onde desejar. 

 Após a confecção do bom ar a professora irá mostrar um sache perfumador 

na fragrância Brumas de Algodão (Anexo III) passando para os alunos sentirem o 

cheiro e abrirá o sache mostrando o que vem dentro. Pegando um pouco desse 

conteúdo e transferindo para três sacos de tule (Anexo IV). Logo após a professora 

irá amarrar os saquinhos irá dependurar um na sala de aula, e junto com os alunos 

irá nos dois banheiros colocar um em cada banheiro já aproveitando para usar o 

borrifador para perfumar o ambiente. 

 A professora irá conversar com os alunos pedindo que cuidem destes 

materiais para que sempre possam tê-los para usar. 

7º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Brincar com os colegas. 

 Dividir os brinquedos. 

Atividade 7: A professora deixará os alunos brincarem na sala de aula observando 

e intervindo em situações de briga e recusa a empréstimo dos brinquedos. 

8º MOMENTO 



Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Lavar as mãos antes de almoçar. 

 Interagir com os colegas. 

 Higienizar-se sozinho. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

Atividade 8: A professora irá pedir para os alunos se dirigirem ao banheiro a fim de 

lavarem as mãos na pia, explicando que sempre antes de comermos devemos 

limpar nossas mãos para não ingerirmos resíduos que possuem bactérias. 

9º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Passar álcool gel em suas mãos. 

 Alimentar-se. 

 Conhecer os alimentos que comem. 

 Experimentar novos alimentos.  

 Observar os alimentos que está comendo. 

Atividade 9: Ao dirigir os alunos de mãos para o almoço a professora irá pedir para 

eles sentarem e o (a) ajudante distribuirá as toalhas, a professora irá limpar a mesa 

com álcool gel e os alunos pegarão seus frascos para passarem álcool gel em suas 

mãos antes de comer. Enquanto os alunos comem, a professora ficará atenta caso 

precisem de algo. 

10º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Escovar os dentes. 

Atividade 10: Após todas acabarem a professora irá levá-los para a sala de aula 

onde irão pegar o recipiente das escovas e se dirigirem ao banheiro para escovar 

em dentes com o auxílio da professora titular, irei explicar que é importante para que 

seus dentinhos não fiquem com bactérias e futuramente cáries.   



11º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Descansar. 

 Dormir. 

Atividade 11: No espaço reservado para o descanso os alunos irão deitar nos 

colchonetes, enquanto os que são apenas do turno da manhã irão aguardar seus 

responsáveis chegar vendo desenho ou brincando. 

Anexo I 

 

Anexo II 

 

Anexo III 



 

Anexo IV 

 

Reflexão 

 Cheguei a sala a espera dos alunos, mas como o dia estava frio só chegou o 

aluno João Vicente. Ele mesmo se surpreendeu de estar sem seus colegas. Ele 

ficou vendo televisão até a hora do café, logo após fomos ao banheiro para ele lavar 

as mãos e retornamos para a sala, não tinha necessidade do aluno ficar no frio do 

refeitório. Eu trouxe pão com manteiga para ele comer já que o aluno não quis o 

leite. Após o aluno comer, nos dirigimos a biblioteca, eu coloquei um tapete no sol 

que passava a janela para que o aluno pudesse sentar e se sentir mais confortável 

nessa manhã fria. Eu disse que ele podia escolher qualquer livro para ler, então ele 



pegou o livro Tobi o Cãozinho, sentou no tapete e me pediu para ler para ele o que 

estava escrito na capa. Eu perguntei quais eram as primeiras letras, falei “T” e ele 

respondeu “O”, eu falei “B” e ele continuou dizendo “I”. Percebi que ele tem conhece 

as vogais claramente. Continuando o nome apontei para a próxima letra e ele me 

respondeu “O” [...] “O cãozinho”, “Tobi o cãozinho”. Eu perguntei para ele então 

como ele sabia que estava escrito cãozinho alí, ele me disse porque tem a foto de 

um cachorrinho aqui. Eu continuei perguntando, “mas por que tu falou cãozinho e 

não cachorrinho?” ele ficou pensando e disse “Por que cãozinho é um cachorro 

pequeno”. Eu percebi que na rotina, nós falamos as letras do alfabeto e 

pronunciamos os fonemas delas podendo o aluno ter feito essa associação para 

identificar a palavra. Esses momentos contemplam o que falam Brandão e Leal 

(2011, p. 22)  

[...] Vivenciando práticas de leitura em grupo, mediadas pelas professoras, 
as crianças ampliam suas experiências de letramento e seus repertórios 
textuais, desenvolvem estratégias variadas de compreensão textual, 
inserindo-se no mundo da escrita e iniciando-se como leitoras, mesmo que 
ainda não saibam ler autonomamente 

 Depois eu li os livros “Caco, o caracol”, “De que cor o vento é?” e a que ele 

mais gostou foi “Bem 10 o Krakken”. Ele a todo momento me respondia ou 

completava as frases que eu ia falando e ficou muito animado ao poder ouvir um 

história do personagem que ele gosta. Depois que li essas histórias, voltamos para a 

sala de aula e eu convidei o João para fazermos coisas cheirosas, ele adorou a 

ideia. Mostrei os materiais e pedi que cheirasse a essência, assim, fui escrevendo 

no quadro os ingredientes e depois coloquei no frasco, agitei e borrifamos pela sala. 

A segunda confecção foram os saquinhos de cheiro, eu já havia comprado um 

pronto, mas comprei saquinhos para separarmos o conteúdo e deixarmos um na 

sala de aula e um em cada banheiro. Depois disso passeamos pela escola 

borrifando nosso bom ar para quem quisesse. A proposta teve uma ótima aceitação 

na escola, todos adoraram a ideia e o aluno João Vicente falou “É muito melhor uma 

sala cheirosa”. Depois do nosso momento cheiroso, o aluno foi para praça brincar 

com um boneco que trouxe de casa enquanto aguardava o momento do almoço. Um 

tempo depois, retornamos para a sala onde a professora titular fez algumas 

perguntas para o aluno porque está construindo os pareceres. Logo após, fomos ao 

refeitório para ele lavar as mãos. O almoço foi normal, assim como a escovação. 

Entretanto o aluno me perguntou onde estava aquele negócio de passar no meio 



dos dentes (fio dental) eu disse que não tínhamos, mas que em breve iria 

providenciar. 

Referência 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e Letrar na 

Educação Infantil: o que isso significa?. In: BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; ROSA, 

Ester Calland de Sousa (orgs). Ler e Escrever na Educação Infantil: discutindo 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 13-31.   

 

















 

 

 


