UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 1
(07/06/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura da história “Uma noite de São João Especial”
 Atividade- Fazendo Arte
 Janta
Desenvolvimento
1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo para que sentem em
círculo. A professora irá entregar uma caixa e terá a foto com o nome de cada um. O aluno deverá
achar sua foto.
Objetivos Específicos:




Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

4° momento: Leitura da história “Uma noite de São João Especial”
Nesse momento a professora irá sentar os alunos na cadeira e lerá para eles a história “Uma noite de
São João Especial, identificando os personagens principais da história.
Objetivos Específicos:



Despertar o interesse pelas diversas histórias.
Trabalhar a oralidade.

5° momento: Atividade - Fazendo Arte
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, mostrando a eles
como colar os milhos no desenho.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pelas histórias.
Levar aos alunos a importância do milho verde.
Sentir as texturas.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos, um por vez para que lavem as mãos antes de jantar,
nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano n° 1 do dia 07/06/2017 Creche I Atividade- Fazendo Arte
Na hora da chamada, alguns alunos não conseguiram se identificar, mas os outros que
conseguiram, ajudaram os colegas a encontrarem sua foto.
Quando fomos verificar o clima do tempo, os alunos não se interessaram muito.
Na hora da história que era “Uma noite de São João Especial”, os alunos não mostraram
interesse, mas eu havia escolhido uma história sem muitas figuras o que descobri que para bebês,
não iria funcionar. Então entendi que a falta de interesse deles para a história tinha explicação, eu
não havia escolhido uma história interessante.
Na hora da atividade, os alunos corresponderam muito bem, melhor do que o esperado, pois
pensava que por serem muito pequenos, não iriam querer fazer a atividade.
Não consegui finalizar a atividade neste dia, ainda precisei de mais uma aula.
Assim sendo, gostei da minha primeira aula, considerei que eles foram muito bem em todos
os momentos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 1
(08/06/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura em varal da história “Uma noite de São João Especial
 Atividade- Fogueira com colagens
 Brincadeira direcionada pela professora
 Janta



Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Leitura da história “Uma Noite de São João Especial!”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem em círculo e lerá para eles a
história de “Uma Noite de São João Especial!”, proporcionando aos alunos o momento da leitura.
Objetivos Específicos:



Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.

5° momento: Atividade- Fogueira com colagens
Nesse momento a professora irá apresentar aos alunos a fogueira, mostrando para que serve, farei

uma longa conversa. Depois a professora irá ajudar os alunos a colarem papel crepom vermelho e
laranja na fogueira e folha de EVA marrom nas lenhas do desenho.
Objetivos Específicos:



Proporcionar diálogo com os colegas.
Despertar o interesse pelas cores.

6° momento: Brincadeira direcionada pela professora
Nessa atividade, a professora irá levar os alunos para o pátio para apresentar a brincadeira “Pula a
Fogueira”, explicando aos alunos como é o funcionamento da brincadeira. Se o tempo estiver ruim
a brincadeira será realizada na sala de aula.
Objetivos Específicos:




Trabalhar a coordenação motora dos alunos.
Despertar o interesse pelas atividades por meio da brincadeira.
Proporcionar momento de atividade ao ar livre.

7° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

8° momento: Preparação para a saída
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a guardar brinquedos e materiais, para que possam
aguardar a chegada dos pais.
Objetivos Específicos:



Estimular os alunos a serem organizados.
Proporcionar atividade em conjunto.

Reflexão do plano n° 1 do dia 08/06/2017 Creche II Atividade- Fogueira com colagens
Neste dia, não tive a oportunidade de aplicar o plano completo para os alunos, por conta do
aniversário do Muriel que teve na escola e também porque foram apenas quatro alunos para a aula.
Sendo assim, tive tempo apenas de ajudar estes quatro alunos a realizarem a atividade.
Por conta do feriado do dia 15, fui aplicar o plano dia 22 de junho.
Na hora da chamada, os alunos realizaram bem o que eu havia proposto, colando as fotos na
chamadinha que estava exposta na parede e ainda citando seu próprio nome ao colarem a foto.

A atividade “Ajudante do dia”, causou reboliço, mas eu e a professora conseguimos
contemplar bem, explicando que cada um tem sua vez através do sorteio.
Contei aos alunos a história “As três velhinhas”, porque a história que eu havia escolhido,
não tinha figuras o que não chamaria atenção dos alunos. Eles se interessaram muito, me ajudando a
contar o número de velhinhas que continha na história e fazendo a diferença da biblioteca para a
cozinha.
A atividade foi realizada com sucesso. Deixei que eles escolhessem a forma como iriam
fazer as colagens, para poder perceber seus gostos e a forma como fazem suas atividades. Desta
maneira, percebi diferentes formas de colagens que eles foram realizando.
A brincadeira, não tive oportunidade de realizar neste dia.
Senti tranquilidade em aplicar este plano, pois já havia percebido em minhas observações
que os alunos tinham esta prática com as colagens.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 2
(14/06/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como estão dia?”
 Leitura em varal sobre a história da festa junina
 Atividade- Bandeirinhas Decoradas
 Janta
Desenvolvimento

1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, apontando-lhes a
chamadinha com as suas fotos, para que cada um com a ajuda da professora, consiga se identificar e
se mostrar presente.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua própria imagem.

2° momento: Hora do Lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

4° momento: Leitura em varal da história da festa junina.
Nesse momento a professora irá sentar os alunos na cadeira e contará para eles uma história em
varal, sobre a festa junina. Identificando suas comidas típicas, sua decoração e as brincadeiras
realizadas na festa.
Objetivos Específicos:




Despertar a curiosidade dos alunos por histórias diferenciadas.
Identificar os personagens de festa junina com base em suas vestimentas.
Expor as brincadeiras realizadas na festa.

5° momento: Atividade- Bandeirinhas Decoradas
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, levando um a um para
realizar um desenho com as mãos em cima de cada bandeirinha.
Objetivos Específicos:



Levar aos alunos as diversas figuras que podem ser realizadas com as mãos.
Sentir as texturas.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em dupla para que lavem as mãos antes de jantar,
proporcionando hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a realizarem atividades juntos.
Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano n° 2 do dia 14/06/2017 Creche I Atividade- Bandeirinhas decoradas
Na hora da chamada, os alunos conseguiram manusear melhor as fotos e fazer as
identificações.
Quando fomos ver o clima do tempo, eles interagiram comigo sobre o sol e a chuva.
Neste dia, eu contei a história sobre as decorações de festa junina e seus alimentos típicos,
mostrando a cada aluno as imagens. Eu senti mais tranquilidade e interesse da parte dos alunos.
Na hora da atividade os alunos foram melhor do que o esperado, porque a medida que eu
pintava as mãos deles com a tinta, eu perguntava as cores que estavam sendo usadas, e acabei
percebendo que alguns deles conhecem algumas cores, o que já é muito, pois existem crianças
maiores que não sabem a diferença das cores.
Eles realizaram a tarefa muito bem, e eu fiquei admirada com a inteligência dos pequenos
em relação as cores e aos números. Em relação aos números, fui contando com eles quantas mãos
eles tinham e quantos desenhos eles haviam feito. E assim eles mesmos sozinhos começavam a se
interessarem pelos números.
Com exceção a Rafaela (que necessita da professora Simone para realizar as tarefas) e da
Camila (que não estava presente), eu consegui realizar a tarefa com todos os outros alunos.
Assim sendo, eu consegui aplicar o plano com sucesso ao meu ver, pois eles se interessaram
por todas as atividades e conseguiram realizar com a minha ajuda.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 3 (21/06/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança

Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura com palitoches da história “O lobo e os três carneirinhos”
 Atividade- Cartaz com quatro alimentos típicos da festa junina
 Janta
Desenvolvimento
1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, apontando-lhes a
chamadinha com as suas fotos, para que cada um com a ajuda da professora, consiga se identificar e
se mostrar presente.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua própria imagem.

2° momento: Hora do Lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

4° momento: Leitura com palitoches da história “O Lobo e os três carneirinhos”
Nesse momento a professora irá sentar os alunos na cadeira e contará para eles uma história com
palitoches. Identificando os personagens principais da história.
Objetivos Específicos:



Despertar a curiosidade dos alunos por histórias diferenciadas.
Identificar os personagens da história.

5° momento: Atividade- Cartaz com quatro alimentos típicos da festa junina
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, mostrando o cartaz a
eles com os alimentos de fasta junina que são consumidos. A professora irá ajudar os alunos a
reconhecerem cada alimento que está no cartaz. Após o reconhecimento dos alimentos, a professora
irá pôr na mesa, os alimentos de festa junina para que os alunos relacionem com os alimentos do
cartaz, enquanto os alunos fazem a relação com a professora, eles podem comer os alimentos.
Objetivos Específicos:



Levar aos alunos os alimentos típicos da festa junina.
Reconhecimento dos alimentos.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em dupla para que lavem as mãos antes de jantar,
proporcionando hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a realizarem atividades juntos.
Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano N° 3 do dia 21/06/2017 Creche I Atividade- Cartaz com quatro alimentos típicos
da festa junina
Os alunos realizaram a atividade da chamada muito bem, cada um pegou sua foto e colou na
chamada. Um ou dois tiveram dificuldade em se identificar, então eu ajudei estes a encontrar suas
fotos e eles colaram na chamada.
Quando fomos verificar o clima do tempo, eu expliquei a eles que havia sol no céu, e que
então, estava ensolarado. E prestaram muita atenção.
Na hora da leitura, eu contei a história do “Lobo e os três carneirinhos” e eles interagiram
comigo.
Na atividade, antes de eu falar o nome das figuras do cartaz, alguns já sabiam o que era. E
interagiram muito com a atividade. Neste dia, eu dei a eles puxa-puxa, pipoca doce e salgada, bolo
de milho e suco de uva. Eu junto com as professoras, testamos o paladar dos alunos, para ver se do
que gostavam. Eles foram muito bem em todos os momentos.
Não encontrei dificuldade em aplicar o plano neste dia. Eu tinha dificuldade com a leitura

para eles, mas estou me adaptando.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 4
(28/06/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como está o dia?”




Atividade- Construindo hábitos de Leitura
Janta

Desenvolvimento
1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, apontando-lhes a
chamadinha com as suas fotos, para que cada um com a ajuda da professora, consiga se identificar e
se mostrar presente.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua própria imagem.

2° momento: Hora do Lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

5° momento: Atividade- Construindo hábitos de Leitura
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, levando um a um para
a casa da leitura, para ler para eles a história “Os três gatinhos”. Nesse momento, a professora ajuda
os alunos a identificarem cada personagem da história.
Objetivos Específicos:





Levar aos alunos as diversas histórias.
Estimular a leitura em suas vidas.
Trabalhar a oralidade.
Sentir a textura do livro diferenciado.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em dupla para que lavem as mãos antes de jantar,
proporcionando hábitos saudáveis.

Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a realizarem atividades juntos.
Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano n° 4 do dia 28/06/2017 Creche I Atividade- Construindo hábitos de leitura
Na hora da chamada, os alunos identificaram muito bem cada foto. Com exceção da
“Rafaela” que ainda é muito pequena, mas que mesmo assim, dou a imagem à ela, para que pudesse
se reconhecer, um ou dois ainda tiveram dificuldade em se identificar, e como de costume, ajudei
eles com as imagens, até elas serem coladas na chamada.
Na hora de verificar o clima do tempo, os alunos se interessaram, apontando para o céu.
Na atividade, fomos até a casa da leitura para que pudessemos sair um pouco da sala e
explorar o ambiente da casinha da leitura. Os alunos, gostaram muitos das texturas que havia no
livro, e as texturas também deram uma ideia de como são os gatos, seu pelo e seu bigode. Como não
foram muitos alunos, a atividade acabou cedo, e aproveitei para levar os alunos para a praça para
brincar.
O plano como sempre não teve dificuldades, e com exceção da falta de alguns alunos, ele
ocorreu como planejado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 2
(29/06/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura do livro “O pinguim vai pescar”
 Atividade- Bandeirinhas Decoradas
 Janta
 Preparação para a saída
Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”

Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Leitura do livro “O pinguim vai pescar”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem em círculo e lerá para eles o livro
do pinguim e identificando os personagens principais da história e proporcionando aos alunos o
momento da leitura.
Objetivos Específicos:



Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.

5° momento: Atividade- Bandeirinhas decoradas
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta. Depois a professora
irá ajudar os alunos, levando um a um para realizar um desenho com as mãos em cima de cada
bandeirinha.
Objetivos Específicos:





Proporcionar diálogo com os colegas.
Despertar o interesse pelas cores.
Levar aos alunos os diversos desenhos que podem ser realizados com as mãos.
Sentir as texturas.

7° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

8° momento: Preparação para a saída
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a guardar brinquedos e materiais, para que possam
aguardar a chegada dos pais.
Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a serem organizados.
Proporcionar atividade em conjunto.

Reflexão do plano N° 2 do dia 29/06/2017 Creche II Atividade- Bandeirinhas Decoradas
Na hora da chamada, os alunos realizaram, colando as fotos na chamadinha que estava
exposta na parede e ainda citando seu próprio nome ao colarem a foto.
A atividade “Ajudante do dia”, foi tranquila neste dia.
Na hora de ver como estava o tempo, os alunos se mostraram interessando e interagiram
com a professora.
Contei aos alunos a história “O pinguim vai pescar”. Eles gostaram da história, e uma aluna,
pegou um livro que estava na caixa e através da imagem, resolveu contar a turma a sua história. Os
alunos resistiram um pouco a história da colega, mas acabaram interagindo com a professora e com
a colega que estava contando a história.
A atividade foi realizada como o esperado, conforme fomos realizando os desenhos, fui
perguntando as cores, e o lado de cada mão. Mostrando a mão direita e a esquerda, neste momento,
os alunos me surpreenderam, pois a maioria sabia claramente quando era uma e quando era a outra.
Nesta atividade, escolhi as cores para os alunos, para que pudessem identificarem cada bichinho
feito com as mãos através de sua cor.
Não achei dificuldade em aplicar o plano, pois os alunos se mostraram muito interessados na
atividade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 3
(30/06/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”





Leitura da história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”
Atividade- Higiene das mãos
Janta

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Leitura da história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem no tapete em círculo e lerá para
eles o a história da princesa e o sapo em a higiene corporal identificando os personagens principais
da história e pedindo para que os alunos fazer relações com o seu próprio dia a dia.
Objetivos Específicos:



Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.



Levar aos alunos as higienes realizadas no dia a dia.

5° momento: Atividade- Higiene das mãos
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta. A professora irá por
um vídeo sobre “como lavar as mãos e porque lavar as mãos”. Após o vídeo, a professora irá
mostrar aos alunos alguns itens, para que eles saibam identificar o item que se usa para lavar as
mãos.
Objetivos Específicos:




Proporcionar diálogo com os colegas.
Despertar o interesse pela higiene.
Sentir as texturas dos itens levados.

7° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

Reflexão do plano n° 3 do dia 30/06/2017 Creche II Atividade- Higiene das mãos
Na hora da chamada, os alunos demostraram ter bastante facilidade na fala e em identificar
cada colega.
Na atividade “Ajudante do dia”, os alunos queriam ser o ajudante sem passar pelo sorteio,
assim causando um reboliço, mas foi possível contornar a situação para que os alunos conseguissem
compreender.
Na hora da identificação do tempo, os alunos foram espertos como sempre, fazendo a identificação
correta.
Contei aos alunos a história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”, mesmo a história
não tendo imagens, os alunos gostaram e cantaram junto com a professora as músicas da história.
Na hora do vídeo, eles ficaram bastante concentrados na história que o vídeo contava. A
atividade foi além do planejado, eles identificaram todos os itens e uns ajudaram os outros na
identificação. Após a identificação, tivemos a ideia de fazer uma brincadeira de mímica sobre a
higiene em geral. E os alunos se mostraram espertos, acertando a maioria das mímicas, e acabaram
interagindo e fazendo as mímicas também, para que a professora pudesse adivinhar.
O plano saiu melhor do que o esperado, pois após a atividade, levantei a ideia de na próxima
aula confeccionarmos o livro da história que havia sida lida na sala, que daí poderíamos colocar
desenhos e pintá-los.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 5
(05/07/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura do livro “A vaca malhada”
 Atividade- Centopéia sensorial
 Janta
Desenvolvimento
1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, apontando-lhes a
chamadinha com as suas fotos, para que cada um com a ajuda da professora, consiga se identificar e
se mostrar presente.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua própria imagem.

2° momento: Hora do Lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:




Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

4° momento: Leitura do livro “A vaca malhada”
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para a sala fechada que tem na própria
sala de aula e contará para eles a história “A vaca malhada”. Identificando os personagens principais
da história.
Objetivos Específicos:



Despertar a curiosidade dos alunos por histórias diferenciadas.
Identificar os personagens da história.

5° momento: Atividade- Centopéia sensorial
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, mostrando o cartaz
sensorial para eles. A professora irá ajudar os alunos a tocarem no cartaz para sentirem as texturas,
explicando cada textura tocada.
Objetivos Específicos:




Levar aos alunos as diversas texturas.
Reconhecimento de algumas texturas.
Sentir as texturas.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar pedir para que os alunos façam fila na porta do banheiro e
ajudará um por vez a lavarem as mãos antes de jantar, proporcionando hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:





Estimular os alunos a fazerem uma fila.
Mostrar aos alunos que cada um tem a sua vez.
Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano n° 5 do dia 05/07/2017 Creche I Atividade- Centopéia Sensorial
Na hora da chamada, os alunos se saíram muito bem, com exceção de um ou dois por não
conseguirem se identificar.

Quando fomos verificar o clima do tempo, os alunos se reparam que o céu é azul, mostrando
aprendizagem nas cores.
Na hora da história fomos para uma peça que tem na sala de aula, onde foi possível realizar
a leitura sem problemas. Os alunos se mostraram muito espertos na identificação dos personagens
da história, interagindo com a professora os sons de cada animal.
Na hora da atividade, os alunos adoraram as texturas, assim, aproveitei para incentivar nas
cores de cada textura, o que não foi difícil, já que eles já estavam habituados a citarem as cores.
Assim sendo, o plano foi tranquilo e interessante já que os alunos estavam se mostrando
inteligentes para as diversas questões.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 4
(06/07/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”







Releitura da história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”
Atividade- Confecção do livro da princesa e o sapo em a higiene corporal
Brincadeira direcionada pela professora
Janta
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Releitura da história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem em círculo e relerá para eles a
história da princesa e o sapo em a higiene corporal”, identificando os personagens principais da
história.
Objetivos Específicos:





Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.
Estimular hábitos de higiene.

5° momento: Atividade- Confecção do livro a princesa e o sapo em a higiene corporal
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta. A professora irá levar
aos alunos os desenhos da história para que eles pintem com lápis de cor e escolham o que vai ser
colocado no livro que será confeccionado por eles com a ajuda da professora. Após a pintura, a
professora irá perguntar aos alunos o nome de cada desenho que eles pintaram e as cores que foram
utilizadas para colorir.
Objetivos Específicos:





Proporcionar diálogo com os colegas.
Despertar o interesse pela higiene.
Identificar os desenhos levado pela professora.
Conhecer as cores utilizadas na atividade.

7° momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após a atividade, a professora irá levar os alunos para o pátio para brincarem no túnel e com a bola.




Proporcionar aos alunos brincadeira ao ar livre.
Estimular as brincadeiras diversificadas.
Trabalhar a coordenação motora.

8° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

9° momento: Preparação para a saída
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a guardar brinquedos e materiais, para que possam
aguardar a chegada dos pais.
Objetivos Específicos:



Estimular os alunos a serem organizados.
Proporcionar atividade em conjunto

Reflexão do plano n° 4 do dia 06/07/2017 Creche II Atividade- Confecção do livro “A princesa e o
sapo em a higiene corporal”
Na hora da chamada, tivemos que realizar a chamada de palitos de bonecos da professora

titular, pois algumas fotos da chamadinha haviam sumido. Os aluno se identificaram seus gêneros
normalmente.
Na atividade “Ajudante do dia”, foi tranquilo, pois os alunos já estavam compreendendo que
tem que haver um sorteio para que todos possam participar.
Fiz a releitura da história “A princesa e o sapo em a higiene corporal”, e os alunos
novamente interagiram, identificando as higienes do dia a dia.
Na atividade, todos os que estavam presentes, pintaram os desenhos conforme seus gostos.
Após a pintura, a professora pegou cada desenho para que os alunos identificassem o desenho e
para que o aluno que havia pintado identificasse o seu desenho. Depois dessa breve identificação, a
professora resolveu fazer uma marca de cada aluno para colocar no livro, pintando a mão de cada
um para que marcassem em uma folha.
A brincadeira no pátio foi muito boa, os alunos interagiram, até os mais quietos brincaram
no túnel e com a bola.
Não foi difícil realizar o plano, os alunos interagiram em todos os momentos.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 6
(12/07/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura da história “O sanduíche da Maricota”
 Atividade- Conhecendo algumas frutas
 Janta

Desenvolvimento
1° momento: Chamada
Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos na sala de aula, apontando-lhes a
chamadinha com as suas fotos, para que cada um com a ajuda da professora, consiga se identificar e
se mostrar presente.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua própria imagem.

2° momento: Hora do Lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos um por vez para que lavem as mãos antes de
lancharem, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia, levando um por vez até a
janela para que reconheçam o clima.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo.

4° momento: Leitura da história “O sanduíche da Maricota”
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para a sala fechada que tem na própria
sala de aula e contará para eles a história “O sanduíche da Maricota”. Identificando os personagens
principais da história.
Objetivos Específicos:




Despertar a curiosidade dos alunos por histórias diferenciadas.
Identificar os personagens da história.
Criar o hábito da leitura.

5° momento: Atividade- Conhecendo algumas frutas
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta, levando um a um para
ver a fruteira que estará elaborada na sala de aula. Nesse momento, a professora ajudará os alunos a
identificarem cada fruta e suas cores. Após a atividade, a professora brincará com os aluno de
vendedor e freguês, ensinando os alunos que quando vamos a fruteira, precisamos ter dinheiro para
comprar as frutas. Depois da brincadeira, a professora lavará as frutas e cortará para que os alunos
possam comer.

Objetivos Específicos:






Levar aos alunos as diversas frutas.
Estimular hábitos saudáveis.
Trabalhar a oralidade.
Sentir as texturas das frutas.
Conhecer as diversas cores.

6° momento: Janta
Nesse momento a professora irá chamar os alunos um por vez para lavarem as mãos antes de jantar,
proporcionando hábitos saudáveis.
Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a lavarem as mãos antes da refeições.
Orientar aos alunos a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

Reflexão do plano n° 6 do dia 12/07/2017 Creche I Atividade- Conhecendo algumas frutas
Na hora da chamada, os alunos foram tranquilamente bem em se identificarem, com exceção
de um dois que ainda estão em processo para conseguirem se identificar.
Quando fomos verificar o clima do tempo, os alunos se saíram como de costume,
identificando as cores que estavam enxergando.
Como a atividade era sobre as frutas, realizamos ela primeiro, para que os alunos pudessem
fazer o lanche com as frutas que a professora havia levado. Os alunos gostaram da frutas e se
interessaram também por suas texturas e cores. Não fizemos a brincadeira do dinheiro, pois eu e a
professora titular, concluímos que eles ainda são muito pequenos para compreender. Quando
fizeram a refeição, os alunos demostraram gostar bastante do morango.
Na hora da história que era “O sanduíche da Maricota”, os alunos se mostraram um pouco
desatentos, acredito que era por causa da extensão de folhas que havia na história.
Novamente, não encontrei dificuldades em aplicar o plano.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 5
(13/07/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Leitura da história “O sanduíche da Maricota”
 Atividade- Plantação
 Janta
 Preparação para a saída
Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”

Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Leitura da história “O sanduíche da Maricota”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem em círculo e lerá para eles a
história “O sanduíche da Maricota”, identificando os personagens principais da história. Após a
leitura, a professora irá ajudar os alunos a fazer relações com as comidas que comemos.
Objetivos Específicos:




Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.
Estimular os alunos a comerem alimentos saudáveis.

5° momento: Atividade- Plantação
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta. A professora irá
ajudar os alunos um por vez a pintarem as caixas de leite que serão utilizadas para fazer a plantação.
Após a secagem da tinta, a professora irá levar os alunos para o pátio para que com a ajuda da
professora, plantem os pés de feijão e os brotos de alho.
Objetivos Específicos:




Proporcionar atividade ao ar livre.
Despertar o interesse pelas comidas orgânicas que são mais saudáveis.
Identificar os alimentos plantados.

8° momento: Janta
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

9° momento: Preparação para a saída
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a guardar brinquedos e materiais, para que possam
aguardar a chegada dos pais.
Objetivos Específicos:




Estimular os alunos a serem organizados.
Proporcionar atividade em conjunto

Reflexão do plano n° 5 do dia 13/07/2017 Creche II Atividade- Plantação
Na hora da chamada, os alunos foram muito bem.
Quando fomos verificar o clima do tempo, os alunos responderam conforme o previsto.
Na hora da atividade, a professora titular, deu a ideia de irmos até a casa da vó dele, para
fazermos a plantação, pois lá haveria mais espaço e os alunos poderiam conhecer algumas hortas
que já haviam lá. Os alunos conheceram e se interessaram por diversas plantas, tornando a atividade
divertida. Na hora da plantação eles adoraram mexer com a terra, e com a água, realizando a
plantação muito bem.
Como a aula estava muito agitada naquele dia, não foi possível realizar a leitura da história
“O sanduíche da Maricota”.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano: N° 7

(19/07/17)
Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Atividade-Comemoração do aniversário do colega
Desenvolvimento
5° momento: Atividade-Comemoração do aniversário do colega
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a subirem e se instalarem no ônibus para que
possam ir no “play”, onde ocorrerá o aniversário do colega.
Objetivos Específicos:







Brincar na piscina de bolinhas.
Brincar no escorregador.
Brincar no pula-pula.
Fazer lanche coletivo.
Esperar a sua vez para poder brincar.
Trabalhar a coordenação motora

Reflexão do plano n° 7 do dia 19/07/2017 Creche I Atividade- Comemoração do aniversário do
colega
Nesta atividade, os alunos mostraram interesse pelos diversos brinquedos. Eles brincaram
bastante no pula-pula, na piscina de bolinhas e no escorregador. Percebi que alguns alunos que
nunca haviam brincado antes nestes brinquedos, se divertiram bastante. Isso também me mostrou
que eles podem estar querendo experimentar alguma brincadeira que as vezes acho que por serem
pequenos não irão conseguir subir ou descerem dos brinquedos.
Os alunos se sentiram bastante adaptados no ambienta da festa, era como se ficassem ali por
bastante tempo.
Na hora das refeições da festa, todos gostaram das alimentações que havia, apenas na hora
do bolo que um ou dois, não quiseram comer, mas podia ser porque haviam comido bastante
durante a festa.

A tarde foi divertida e serviu de reflexão em relação as brincadeiras que as vezes achamos
que eles não conseguem brincar.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil
Plano N° 6
(20/07/17)
Nome da bolsista: Dara Denise Machado Cardoso
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche II
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.
Rotina
 Chamada/ajudante do dia
 Lanche
 “Como está o dia?”
 Releitura em varal da história “O sanduíche da Maricota”
 Atividade- Visita a fruteira
 Janta
 Preparação para a saída
Desenvolvimento
1° momento: Chamada/Ajudante do dia
Nessa atividade a professora irá recepcionar os alunos, pedindo para que sentem em suas cadeiras.
A professora irá pedir para que um por um, pegue sua foto onde contém seu nome e cole na
chamada exposta na parede, identificando sua presença.
Depois da chamada, a professora irá fazer o sorteio do ajudante do dia, a professora irá pegar um
nome que esteja dentro da caixa.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala.
Reconhecer sua imagem e seu próprio nome.

2° momento: Hora do lanche/Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as mãos antes de irem
lanchar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do
lanche dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Estimular hábitos saudáveis.

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles responderão se
estiver nublado a professora chamará o ajudante do dia para trocar o ponteiro do cartaz. O cartaz
está na parede da sala de aula com um ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade.
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Releitura em varal da história “O sanduíche da Maricota”
Nesse momento a professora irá pedir para que os alunos sentem em círculo e relerá para eles a
história “O sanduíche da Maricota”, identificando os personagens principais da história. Após a
leitura, a professora irá perguntar aos alunos se lembram da história contada e os ajudará a
lembrarem qual desses alimentos contidos no sanduíche, os alunos consumiram no dia.
Objetivos Específicos:




Chamar a atenção dos alunos para as histórias diferenciadas.
Estimular os alunos a se interessarem por histórias.
Estimular os alunos a comerem alimentos saudáveis.

5° momento: Atividade-Visita a fruteira
Nesse momento a professora explicará aos alunos sobre a atividade proposta. A professora irá
explicar aos alunos o lugar aonde iremos. Após a explicação, a professora irá fazer uma fila de mãos
dadas para que possam sair para o passeio. Na fruteira do mercado, a professora vai ajudar os
alunos a encontrarem os alimentos que contém no sanduíche da Maricota, a história que a
professora leu para os alunos antes de sair da escola.
Objetivos Específicos:





Proporcionar atividade ao ar livre.
Despertar o interesse pelas comidas orgânicas que são mais saudáveis.
Identificar os alimentos que comemos no nosso dia a dia.
Proporcionar diálogo.

8° momento: Janta

Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas, para que lavem as mãos antes de ir
jantar, nesse momento a professora irá proporcionar às crianças hábitos saudáveis. Depois irá
organizar uma fila, para irem ao refeitório jantar. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis e hábitos de higiene.

9° momento: Preparação para a saída
Nesse momento a professora irá ajudar os alunos a guardar brinquedos e materiais, para que possam
aguardar a chegada dos pais.
Objetivos Específicos:



Estimular os alunos a serem organizados.
Proporcionar atividade em conjunto

Reflexão do plano n° 6 do dia 20/07/2017 Creche II Atividade- Visita ao supermercado, confecção
do cartaz com frutas
Na hora da chamada, os alunos conseguiram se identificar.
Quando fomos verificar o clima do tempo, os alunos responderam animadamente, fazendo
relações com os dias de chuva.
Na hora da leitura em varal sobre a história “O sanduíche da Maricota”, os alunos gostaram
e foram interagindo com a professora, a cada imagem que viam. Fizemos algumas observações
sobre o sanduíche da Maricota e eles gostaram muito da contação.
Visitamos o supermercado, e os alunos fizeram relações dos alimentos com os alimento que
tinha na história contada na sala de aula. Vimos as frutas da gostavam, após as descobertas, a
professora Patrícia resolveu comprar uma fruteira e a professora aproveitou para perguntar qual os
alunos mais fruta escolhida pelos alunos para lancharem na sala de aula.
Após sairmos do supermercado, resolvemos passar na padaria para os alunos conhecerem o
local, os alunos conheceram e gostaram de tudo, e acabamos ganhando uma caixa com salgadinhos.
Chegamos na escola e fizemos um lanche coletivo na sala de aula com as frutas e os
salgadinhos.

