UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil

Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: Pré II
Turno:Tarde
Professora Titular: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 01
Data: 18/04/2017
Objetivo geral


Estimular os alunos a ter uma alimentação saudável

Objetivo específico





.Promover o consumo de frutas e legumes
.trabalhar em grupo, estimulando a boa convivência
Trabalhar com pinturas e colagens de dezenhos
Incentivar a leitura, através de histórias agradáveis

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30, e deixará e
pedira para que cada aluno escolha um brinquedo e brinque em sua mesa e
que ache o seu lugar.
2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, distribuirá as
toalhinhas de cada um e pedirá para que sentem para comer o lanche.

3º Momento: A professora irá conversar com os alunos sobre a páscoa,
perguntando o que cada um ganhou, se gosta de chocolate, o que fez na
páscoa, depois da conversa a professora perguntará para os alunos se o
chocolate é saudável, e logo irá começar uma discussão sobre o que é não é
saudável. Em seguida a professora contará aos alunos que vão fazer juntos
uma salada de frutas para comer de sobremesa depois da janta. Que todos
devem comer frutas todos os dias.
4º Momento: A professora pedirá para cada aluno lavar as mãos e
depois colocará álcool em gel nas mãos deles e levará os alunos para o
refeitório para fazer a salada de frutas, começará perguntando se sabem o
nome de todas as frutas que ela levou e se gostam, também falará para eles
para que serve cada fruta e sua importância para nossa saúde.
5º Momento: A professora levará os alunos para sala de aula e contará
uma história „‟a cesta da dona Maricota‟‟, irá contar a história deixando os
alunos interagir ao longo dela. Depois por cada vez a professora perguntara se
lembram dos alimentos que tinha na cesta da dona Maricota, e distribuirá para
cada criança um desenho de fruta ou legumes para pintar, e explicará que
depois de pintarmos, nos vamos fazer um cartaz e colar as frutinhas e legumes
na cartolina.
6º Momento: A professora passará álcool em gel nas mãos de todas as
crianças e irá leva-los ao refeitório para a janta. Depois que todos jantarem a
professora irá servi-los a salada de frutas.
7º Momento: Depois de comerem a salada de frutas a professora irá
levar as crianças para a praça.

Os alunos adoraram a atividade, já conheciam a história mas gostaram
de ouvi-la novamente, neste dia a professora titular não estava em sala de
aula, então ficou junto a mim a professora Luciane, a turma estava muito
agitada, e ela optou por mudar as mesas de lugar, colocou um do lado do
outro. Fomos para o refeitório e lá eu consegui desenvolver todas as
atividades, fizemos uma linda salada de frutas que os alunos saborearam
depois do almoço. Gostei muito de ter feito essa atividade, por estimular os
hábitos de alimentação saudável mas também por ver o quanto eles se
divertiram.
fomos para a sala de aula, e lá, começamos a elaborar um cartaz, sobre
a cesta da Dona Maricota, cada aluno ficou com um legume, alguns quiseram
escolher o seu, depois os alunos pintaram os legumes e nos colamos juntos
dentro da cesta da dona Maricota numa cartolina, após todos os desenhos
colados, o cartaz foi exposto na sala de aula, para que os alunos pudessem ver
o que fizeram, e sempre lembrar das nossas frutas e legumes saudáveis.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil

Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: Pré II
Turno:Tarde
Professora Titular: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 02
Data: 18/04/2017
Objetivo geral


Promover hábitos de higiene

Objetivo específico




.apresentar a importância de escovar os dentes, lavar as mãos,
tomar banho e cuidar da aparência.
.trabalhar em grupo, estimulando a boa convivência
Aprender a fazer a escovação certa e usar o fio dental.

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30. Pedirá aos
alunos que sentem cada um no seu lugar e aguardem para passar álcool em
gel para ir fazer o lanche. A professora irá separa as toalhinhas de cada
criança e logo após começará a passar álcool em gel.

2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, distribuirá as
toalhinhas de cada um e pedirá para que sentem para comer o lanche.
3º Momento: após o lanche a professora levará os alunos para a sala de
aula e contara uma história, a princesa e o sapo sobre higiene, em seguida
fará uma roda de conversa explicando a importância de escovar os dentes, de
lavar as mãos, tomar banho, e irá fazer perguntas como: „‟quem gosta de tomar
banho e por que?‟‟ „‟ o que devemos fazer antes e depois das refeições?‟‟ e
deixará os alunos irem interagindo ao longo da conversa.
4º Momento: a professora levará alguns itens de higiene, como escova
de dentes, creme dental, escova de cabelos, shampoo, sabonete, fio dental,
toalhinha, cortador de unha. Ira mostrar os objetos um de cada vez e discutir
sobre eles.
5º Momento: A professora levará uma boca feita com Eva e também
uma escova de dentes e um fio dental, e ensinará para cada aluno como fazer
a escovação certa e usar o fio dental, a dinâmica se dará com um aluno de
cada vez.
6º momento: a professora levará os alunos para o refeitório para jantar, e
logo após irá levar cada aluno para escovar os dentes e lavar as mãos. Os
alunos ficarão brincando de massa de modelar enquanto espera a chegada dos
pais.

Reflexão
A boca foi um sucesso, as crianças adoraram escovar os dentes e fizeram
comparações do dia a dia. Contei a história da princesa e o sapo, eles ficaram
concentrados ouvindo, depois que terminei pediram pra ver o livro, então eu
passei o livro para cada um para que pudessem ver as imagens, interessante é
que depois eles mesmo fazem a leitura do livro conforme eu li, somente pela
leitura das imagens. Em seguida comecei uma conversa com eles, sobre os
hábitos saudáveis, perguntei o que eles faziam quando se acordavam, e
também depois do almoço e a noite, para começar a falar sobre higiene, eles
todos interagiram, contaram que gostam até de usar desodorante. Então falei
pra eles que eu iria mostrar alguns itens para falar sobre higiene. Então
comecei, a mostrar os objetos e eles pediam pra tocar no objeto e olhar
conforme eu ia explicando eu ia passando para que cada um pudesse pegar. O
ultimo item foi a escova de dente. Perguntei se eles sabiam escovar os dentes
direito e se conheciam o fio dental e porque era tão importante cuidar da saúde
da boca. Peguei a boca feita em Eva e mostrei pra eles a quantidade de
bactérias que tinha dentro dela então passei a escova e mostrei pra eles como
tinha limpado, mas ainda havia resto de comida e bichinhos sobre a língua e

também no meio dos dentinhos. Então expliquei como usar o fio dental e
também a importância de escovar a língua também. Depois deixei que cada um
escovasse a boca e passasse o fio dental. Eu fui auxiliando os que tinham
dificuldades. Foi uma atividade muito produtiva e todos adoraram.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: pré II
Turno:Tarde
Professora Titular: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Objetivo geral


Confecção de uma rosa para dia das mães.

Objetivo específico




.pintar a mão
Fazer uma flor
Dialogar

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30.
2º Momento: : A professora irá fazer um roda de conversa com os alunos para
falar sobre o dia das mães, também sobre a família. Explicará aos alunos que
eles irão fazer um porta retrato para dar de presente para a mãe. O porta
retrato já estará pronto o que eles vão fazer é marcar a mãozinha sobre ele.

3º Momento: A professora levará individualmente os alunos para o refeitório
para fazer a atividade, passará tinta sobre as mãozinhas deles e depois irá
recortar como uma flor e colar em um palito, para que se pareça com uma rosa.

Reflexão: Os alunos chegaram e como a turma é muito carinhosa, logo de
inicio já ganhei muitos abraços. Eles chegaram e escolheram um brinquedo
para ficar brincando até a hora de ir para o lanche. Antes de ir para o lanche
nos guardamos os brinquedos, passamos o álcool em gel e fizemos a
chamadinha e também a escolha do ajudante do dia. Após o lanche nos
conversamos sobre o dia das mães. Lorenzo já disse „‟eu tenho duas maes‟‟ e
os colegas já interferiram „‟Não, é um mãe só‟‟ e então eu aproveitei o momento
para falar que mãe pode ser qualquer pessoa, pode ser a vó, pode ser a tia, ou
uma amiga, mãe é aquela que cria e que dá amor e que pode ter duas, três, ou
quantas mães quiser. Falei para eles que iríamos fazer um porta retrato de dia
das mães para eles darem de presente para elas, para o Lorenzo eu diz dois
porta retratos porque ele queria dar parar as duas mães. Sentei no chão e com
a ajuda da titular comecei a fazer as lembrancinhas, eu ia chamando de a um
e então perguntava a cor que eles queriam pintar as mãozinhas e em seguida
passava a tinta na Mao e pedia para colocarem sobre o porta retrato, ficaram
todos lindos. Coloquei eles para secar na rua para que as crianças levassem
para a casa no mesmo dia para dar de presente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: creche II
Turno:Tarde
Professora Titular: Patricia
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 01
Data: 20/04/2017
Objetivo geral


Estimular os alunos a ter uma alimentação saudável trabalhando
também a importância de lavar os alimentos.

Objetivo específico





.Promover o consumo de frutas e legumes
.trabalhar em grupo, estimulando a boa convivência
Incentivar a leitura, através de histórias agradáveis
Trabalhar com a higiene

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30.

2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, distribuirá as
toalhinhas de cada um e pedirá para que sentem para comer o lanche.
3º Momento: A professora irá contar após o lanche uma história para as
crianças „‟a cesta da dona Maricota‟‟.
4º Momento: A professora levará um balde com água e explicará a
importância de lavar as frutas e legumes antes de comer, e fará com eles
pratos divertidos feitos com frutas. Deixará cada aluno fazer o seu pratinho
depois como quiser. Logo após os alunos poderão comer a fruta.
REFLEXÃO:
Os alunos gostaram mais de brincar na água do que experimentar os
pratos feitos com carinhas, rostos e objetos. Mostrei a eles todas as frutas e
legumes que eu tinha levado, explicando a vitamina de cada um e que era bom
pro nosso corpo, pra nos deixar grande e saudável, ia perguntando também se
eles já haviam comido alguma vez tal Frutal ou legume, depois da conversa,
eu disse para eles que precisamos lavar os alimentos sempre antes de comer,
então em duplas eu comecei a pedir para que me ajudassem a lavar os
legumes, eles queriam mexer na agua o tempo todo, gostaram muito, e me fez
refletir que talvez um outro dia, eu possa levar algo relacionado a água já que
eles gostam tanto. A atividade rendeu bastante tempo e os alunos ficaram bem
interessados em tudo que estavam vendo.
Após lavarem todos os alimentos, eu dei um prato para um e então fiz
bichinhos com os alimentos, e dei para eles provarem, me surpreendi que
alguns até fizeram alguns rostos também, colocando os olhos no lugar certo e
o nariz. Os alunos experimentaram as frutas e legumes e o que mais gostaram
foi a bergamota, que comeram toda. A cenoura também os alunos gostaram de
comê-la crua mesmo. A atividade foi maravilhosa e irei repetir assim que puder,
os alunos ficaram muito animados com a dinâmica. E foi uma experiência
ótima.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil

Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: Pré II
Turno:Tarde
Professora Titular: Patricia
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 03
Data: 02/05/2017
Objetivo geral


Construir combinados na sala de aula

Objetivos específicos




.aprimorar a atenção e empenho
criar regras de boa convivência
aprender a trabalhar em grupo

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30. Pedirá aos
alunos que sentem cada um no seu lugar e aguardem para passar álcool em
gel para ir fazer o lanche. A professora irá separa as toalhinhas de cada
criança e logo após começará a passar álcool em gel.
2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, distribuirá as
toalhinhas de cada um e pedirá para que sentem para comer o lanche.

3º Momento: após o lanche a professora levará os alunos para a sala de
aula e contara uma do Pinóquio, onde conta a história de um menino que
desobedece as regras e fala mentiras e por isso é prejudicado, ao longo da
história eu farei perguntas como, o que vocês falariam pro Pinóquio? Ele pode
mentir? Porque ele mentiu? E deixará as crianças interagirem na história.
4º Momento: a professora levará alguns desenhos de combinados, com
o que pode e o que não pode fazer na sala de aula. Ex: Organizar os
brinquedos, respeitar os colegas, trabalhar em grupo, esperar sua vez na fila,
guardar as toalhinhas e mochilas, não empurrar o colega e outras. A professora
mostrará os desenhos um por um e discutirá sobre eles com os alunos.
5º Momento: A professora irá distribuir um desenho para cada aluno, e
pedirá para que pintem o desenho para depois colarmos no cartaz dos
combinados.
6º momento: a professora ajudará os alunos a colarem o desenho no
cartaz.

Reflexão:
Os alunos responderam todas as perguntas feitas, e sabiam muito bem
identificar as imagens, dizendo se o que estava ali era bom ou ruim, se podia
fazer ou não podia, até mesmo os que não falam muito, quando eu perguntava
sobre determinada imagem, perguntando “isso pode ou não pode?”” eles me
respondia que não podia. Fiquei muito satisfeita com o desenvolver da
atividade, porque não esperava que acertassem todas as imagens. Quando eu
mostrava a imagem que não podia fazer, logo após eu explicava porque não
podia fazer, para os alunos não pensarem que tem coisas que não pode só
porque não pode, mas sim, ter um significado, um porque pra não poder fazer.
E também o mesmo foi feito com as imagens que podia e deveria ser feita no
cotidiano, e eu também ia explicando o porque era tão importante esses
hábitos de cuidado com os outros e de respeito. Na hora de pintar os desenhos
os alunos não se mostraram muito interessados. Talvez devessem pintar
menos vezes, me parece que a turma está „‟desanimada‟‟ para pintar, mas eu
não insisti e deixei cada um fazer do seu jeito, depois de todos pintarem nos
colamos juntos no cartaz e então coloquei o cartaz na sala de aula.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil

Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: creche II
Turno:Tarde
Professora Titular: Patricia
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 03
Data: 05/05/2017
Objetivo geral


Construir combinados na sala de aula

Objetivos específicos




.aprimorar a atenção e empenho
criar regras de boa convivência
aprender a trabalhar em grupo

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada às 13:30. Pedirá aos
alunos que sentem cada um no seu lugar e aguardem para passar álcool em
gel para ir fazer o lanche. A professora irá separa as toalhinhas de cada
criança e logo após começará a passar álcool em gel.
2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, distribuirá as
toalhinhas de cada um e pedirá para que sentem para comer o lanche.

3º Momento: após o lanche a professora levará os alunos para a sala de
aula e contara uma do Pinóquio, onde conta a história de um menino que
desobedece as regras e fala mentiras e por isso é prejudicado, ao longo da
história eu farei perguntas como, o que vocês falariam pro Pinóquio? Ele pode
mentir? Porque ele mentiu? E deixará as crianças interagirem na história.
4º Momento: a professora levará alguns desenhos de combinados, com
o que pode e o que não pode fazer na sala de aula. Ex: Organizar os
brinquedos, respeitar os colegas, trabalhar em grupo, esperar sua vez na fila,
guardar as toalhinhas e mochilas, não empurrar o colega e outras. A professora
mostrará os desenhos um por um e discutira sobre eles com os alunos.
5º Momento: A professora irá distribuir um desenho para cada aluno, e
pedirá para que pintem o desenho para depois colarmos no cartaz dos
combinados.
6º momento: a professora ajudará os alunos a colarem o desenho no
cartaz.

Reflexão:
Neste dia a turma estava muito agitada, na hora de contar a história, eu
me sentei em uma cadeira baixa e coloquei um tapete na minha frente e pedi
para que eles sentassem para ouvir a história, somente consegui de terminar a
história porque a professora titular me ajudou, porque os alunos não estavam
mostrando interesse em ouvir e estavam se empurrando, ou brigando no
tapete. Eu terminei de contar a história e depois comecei a fazer perguntas, se
tinham entendido a história, o que achavam certo e errado, eles queriam falar
no mesmo tempo e sempre se brigando em si, neste dia eu fiquei nervosa pois
achei que a história que eu tinha levado pudesse ser ruim porque os alunos
não estavam interessados, mas depois que comecei a mostrar as imagens eles
se mostraram mais interessados na atividade, foram respondendo as
perguntas, e com a ajuda da professora titular eu consegui mostrar todas as
imagens de uma só vez, perguntando se o que estava ali podia ou não podia
fazer, eles me responderam corretamente, e depois eu dei o desenho das
imagens para eles pintarem para elaborarmos um cartaz, todos os alunos
pintaram os desenhos, e alguns quiseram escolher desenhos determinados
para pintar. Após todos os desenhos pintados nos colocamos eles no cartaz, os
alunos também colaram, e então mais uma vez nos conversamos sobre as
imagens, o que podia fazer e o que não podia fazer, e cada vez que algum
aluno fazia algo que não podia eu mostrava no cartaz, e perguntava “o que diz
ali no cartaz, isso pode fazer ou não pode?” então eles me respondiam
corretamente. A atividade foi boa, somente o momento da leitura que eu fiquei
sem saber o que fazer, talvez da próxima vez eu opte por levar a história em
varal, ou ler em duplas, ou até mesmo, deixar que eles leiam do seu jeito,
somente pelas imagens.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Manhã
Professora Titular: Carmen Ferreira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 01
Data: 06/06/2017

Objetivo geral:
 Promover a atenção e percepção
Objetivos específicos:
 Desenvolver a criatividade
 Aumentar a capacidade de concentração
 Trabalhar com a coordenação motora
1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia para
cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um dialogo
com os pequenos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e auxiliará
a professora titular no que ela precisar.
2º Momento: A professora irá colocar as bandeirinhas e os EVAs picados sobre
a mesa para começar a atividade, fará a atividade individual, sentará o aluno
no colo e mostrará para ele a bandeirinha e irá passar o tenaz na bandeirinha e
pedira ao aluno para que cole o EVA sobre o tenaz até que cole em toda a
bandeirinha.

3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando ate a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.
Reflexão
Os alunos começam a chegar e já vão direto aos brinquedos, neste dia apenas
um aluno chegou chorando (Luis Felipe), mas logo começou a brincar com os
colegas e parou de chorar. Quando eu comecei a colocar as bandeirinhas
sobre a mesa e começar a arrumar para fazer a atividade, eles ficaram me
olhando, como se já soubessem que iria ter uma atividade para eles, alguns
sorriam e olhavam para mim, como se dissesse „‟eu sei que isso é para mim‟‟.
A turma é bem parelha em relação a aprendizagem, todos são muito
esforçados e participam muito bem das atividades é uma turma muito boa de
se trabalhar. Quando se iniciou a atividade no começo eles não estavam
entendendo muito bem, queriam colocar o eva na boca, e também passavam o
dedo no tenaz por curiosidade, estavam explorando os materiais que iriam
utilizar. Então eu dei um exemplo de como era pra ser feito e logo eles já
começaram a fazer sozinhos. Eu que estava passando o tenaz sobre a folha,
mas uma aluna (Maria Luiza), queria passar o tenaz na folha, então deixei ela
passar, os outros não quiseram. A atividade foi muito produtiva e eles
gostaram bastante. Conforme cada aluno terminava a atividade ele já pegava
um brinquedo para brincar com os colegas. Depois que todas as bandeirinhas
estavam prontas, eu colei elas na parede para expor e chamei eles para verem
a atividade que tinham feito, elogiei eles e também tiramos fotos. Às 09:30
pedimos aos alunos que começassem a guardar os brinquedos, cantei uma
musica (guarda guarda guarda...), e ajudei eles a guardar os brinquedos. Com
a ajuda da professora titular e também do prof. Luciano colocamos todos nas
cadeirinhas para comer a fruta. Enquanto cortávamos as frutas para fazer as
papinhas, algumas crianças ficaram ansiosas ( luis Felipe, Maria Rosa, Elisa),
mas logo comeram a fruta e se acalmaram. Depois que comeram a frutinha as
crianças foram brincar. Notei também que depois que eles comem a fruta eles
ficam mais calmos, alguns sentem sono depois do lanche.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
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Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: Creche 1
Turno: Manhã
Professora Titular: Carmem Ferreira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 02
Data: 13-06-2017

Objetivo geral:
 Estimular a percepção sensorial tátil, visual e auditiva
Objetivos específicos:
 aumentar a capacidade de concentração
 aumentar a capacidade de sensibilidade e criatividade

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia para cada
um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um dialogo com
os alunos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e auxiliará a
professora titular no que ela precisar.
2º Momento: A professora irá colar na parede um cartaz sensorial, irá colar em
uma altura que esteja ao alcance de todas as crianças para que eles possam
tocar as diferentes texturas. O cartaz é feito com 8 maozinhas e cada mão tem
uma textura diferente para o aluno tocar, uma é feita de tampa de garrafa, uma
de algodão, uma com EVA, uma com lixa, uma com esponja, uma com palitos
de madeira, uma com massa ( massa estilo parafuso) e outra com canudinhos
coloridos. A professora fará a atividade em duplas para que possam se
organizar melhor e todos poderem sentir as texturas. Então levará a dupla até o
cartaz e mostrará para eles as mãozinhas e pedir para que toquem. A
professora irá cuidar com extrema importância para que nenhuma peça
descole do cartaz e seja levada a boca.
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando ate a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
Assim que cheguei na sala de aula eu já coloquei o cartaz sensorial na
parede em uma altura que eles pudessem tocar e explorar, coloquei o cartaz
no canto da sala de aula e tirei os brinquedos que tinha embaixo e coloquei um
tapete no chão para que eles pudessem ver o cartaz. No começo queriam
arrancar os canudinhos que tinha no cartaz. Então eu me sentei no chão com
eles e mostrei cada um, mostrei a lixa disse o nome, peguei o dedinho deles e
passei para que eles entendessem o que era pra ser feito. Foi assim
continuamente com cada um. Percebi que eles gostaram mais da mãozinha
que tinha tampa de garrafa pet e não gostaram muito de tocar na que tinha

algodão. Na hora da massa quando eu mostrei eles sabiam que era a mesma
massa de comer, porque a Ana Clara mostrava a massinha do cartaz e falava
„‟papa‟‟. Como o joão não sabe caminhar ainda eu sentei ele no tapete e fiz ele
tocar nas mãozinhas do cartaz e falei o nome de cada textura para ele ir se
familiarizando. Depois que todos tocaram no cartaz sensorial eles foram
brincar, e de vez em quando voltavam no cartaz para tocar de novo, a
professora titular me falou que isso é muito interessante que no primeiro
contato eles parecem não se importar muito com a atividade, mas dai
retornamos de novo mais algumas vezes e cada vez eles reagem de uma
forma diferente, se interessam mais . Quando fomos nos preparar para o
lanche, eu ajudei eles a guardar os brinquedos e a sentar cada um na
cadeirinha para esperar a fruta. Comeram a frutinha e foram brincar
novamente.
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Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: creche II
Turno: Manhã
Professora Titular: Carmen Ferreira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 03
Data: 21-06

Objetivo geral:
 Promover o desenvolvimento da coordenação motora fina
Objetivos Específicos:
 desenvolver a experimentação táctil sensorial

 aprimorar o auto conhecimento e criatividade

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia para
cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um dialogo
com os alunos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e auxiliará a
professora titular no que ela precisar.
2º Momento: A professora irá colar um papel pardo no chão da sala de
aula, e irá encher um balão e passar tinta no balão na parte de baixo e dar para
os alunos fazerem uma pintura no papel pardo com o balão. Os alunos ficaram
sentados em volta do papel pardo.
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando até a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
Neste dia não obtive os resultados esperados, pensei que eles iriam se
interessar mais, pois a professora titular havia me dito que eles adoram tinta,
mas como era no balão pode ter sido por isso que não houve tanto interesse da
parte deles. No começo estranharam pegar o balão, e quando eu expliquei que
iria passar a tinta no balão e era pra pintar ai mesmo que eles estranharam
mais, ficavam parece com medo de pegar o balão na mão. A Maria Luiza foi a
única que adorou a atividade e pintou uma boa parte do papel pardo, Murilo
quando aperto o balão para pintar estourou e levou um susto, então ele achou
mais interessante brincar de apertar bem o balão pra ver se estourava de novo
do que pintar, como o objetivo é observar a criança eu deixei eles fazerem do
jeito que quisessem, Maria Luiza ficou um bom tempo ali pintando e quando ela
via um espaço sobrando ia e pedia pra eu passar tinta no balão para ela pintar
aquele pedaço que ainda restava. Apontava para o balão e falava „‟ó‟‟ como se
dissesse „‟viu, não tem mais tinta aqui em baixo, coloque mais‟‟, então quando
eu passava a tinta no balão ela sorria e seguia pintando. Foi o jeito dela se
comunicar comigo e eu entendi apenas pelos gestos que ela fez. Luiz Felipe

quando tocou no balão parece ter se arrepiado, como se não gostasse do
barulho que o balão faz, ele fez uma cara como se dissesse „‟odiei isso‟‟, tentei
algumas vezes fazer ele pegar o balão mas ele não quis. A professora Titular
me comentou que seria interessante aplicar esse mesmo plano daqui a um
mês e observar se os que não queriam pegar o balão se desenvolvem mais na
atividade e se os que gostaram da atividade se vão ter o mesmo interesse.
Pois ela me explicou que cada tempo eles reagem de uma forma diferente.
Então seguindo o conselho dela irei aplicar daqui a um tempo esse mesmo
plano e observar.
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Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
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Turno: Manhã
Professora Titular: Carmen Ferreira
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 04
Data: 28-06
Objetivo geral:
 Aprimorar a percepção acerca das suas habilidades sensoriais
Objetivos Específicos:
 Trabalhar a coordenação motora fina
 Explorar os objetos
 Desenvolver criatividade

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia para
cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um dialogo
com os pequenos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e auxiliará
a professora titular no que ela precisar.
2º Momento: A professora irá levar para a sala de aula garrafas sensoriais,
levará 5 garrafas com agua e objetos dentro, uma com botões dentro, outra
com miçangas, outra com milho, uma com giz de cera colorido e picado e outra
com ev.a picado, todas as garrafas com gliter dentro para chamar mais
atenção. A professora irá entregar as garrafas para as crianças e perceber a
reação delas. A atividade será em trio, para que possam explorar melhor as
garrafas. A professora irá pegar cada garrafa e explicar o que tem dentro dela.
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando ate a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
Sentei com eles em circulo pois havia poucas crianças, então fiz a atividade
coletiva, sentei junto a eles, e mostrei as garrafas, sacudi elas e expliquei o que
tinha dentro de cada uma. Quando eu sacudi a garrafa e eles viram aquele
brilho todo que tinha por causa do gliter, eles ficaram quietos apenas olhando,
de certo se perguntando „‟o que será que é isso?‟‟. Como tinha ido cinco alunos
e o numero de garrafas também era cinco, eu dei uma pra cada um e esperei
ver a reação deles. Primeiro eles colocaram a garrafa na boca, como se
quisessem tomar o liquido que tinha dentro, depois tentaram abrir a garrafa,
mas claro, eu havia colado as tampas e também passado durex na volta para
que não pudesse ser aberto. Um aluno chegou para mim e fez uma expressão
que parece ter dito „‟abre a garrafa pra mim‟‟ então, eu disse pra ele que não
dava para abrir a garrafa que ela estava colada, e sacudi a garrafa e mostrei
para eles que os giz de cera que estavam dentro eram coloridos, então ele fez
o mesmo que eu fiz e sacudiu também a garrafa e sorriu. Quando olhei para a
Elisa, ela estava com duas garrafas e tentava colocar uma em cima da outra,
estava empilhando as garrafas. Murilo quis fazer de conta que a garrafa era

bola e começou a chutar ela para os colegas Conforme Cerqueira-Santos,
Elder As crianças brincam com qualquer objeto, sejam sucatas, lixo, etc.,
demonstrando capacidade de imaginação, criatividade e, talvez, até mesmo um
distanciamento da sua realidade imediata.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
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Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: creche I
Turno: Manhã
Professora Titular: Carmen Ferreira.
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 05
Data: 05-07

Objetivo geral:
Trabalhar com alimentação saudável apartir do sanduiche saudável
Objetivos Específicos:
* trabalhar coordenação motora fina
* desenvolver experimentação tátil, visual e auditiva.
* proporcionar alimentação saudável

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia
para cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um
dialogo com os pequenos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e
auxiliará a professora titular no que ela precisar
2º Momento: A professora levará para a sala de aula, tomate picado,
alface, queijo, pao, margarina e ovo picado, falará com os alunos sobre
alimentação saudável e dirá para eles que a atividade é fazer um sanduiche

saudável. Irá fazer a atividade individual como cada um e explicar a maneira
que se faz o sanduiche e pedir para que o aluno faça o seu próprio sanduiche.
Depois de pronto os alunos poderão comer o sanduiche;
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando até a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
Falei para eles que iríamos fazer uma sanduiche saudável, mostrei cada
ingrediente, o tomate, a alface, o queijo, o ovo picado e o pão. Alguns
prestaram atenção no que eu estava falando, outros foram brincar. Pra realizar
a atividade eu fiz individual, peguei cada um no colo e mostrei como se
montava o sanduiche e pedia para que fizessem na mesma forma, foi uma
atividade muito produtiva e engraçada, eles não se continham e acabavam
comendo os igredientes do sanduiche. Murilo gostou do queijo, Maria Luisa do
tomate, e assim fui vendo cada gosto das crianças. Ana Clara que nunca quer
comer na escola, adorou o ovo picado. A única que não quis fazer a atividade
foi Maria Rosa, ela parecia estar com nojo de pegar os alimentos com as mãos,
então eu coloquei uma alface na mão dela e ela fez uma cara de nojo e queria
limpar as mãos, também não quis comer nenhum alimento.
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Nome do bolsista: Fernanda Souza Peres
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Turma: creche I
Turno: Manhã
Professora Titular: Carmen Ferreira.
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura.
Plano nº: 06
Data: 12-07
Objetivo geral:


Perceber as singularidades de cada criança e incluí-las no
desenvolvimento das situações planejadas

Objetivos Específicos:


Criar



Imaginar



Proporcionar a interação entre eles.



Ajudar no desenvolvimento da criatividade e da imaginação



Proporcionar o contato com diferentes cores

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia
para cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um
dialogo com os pequenos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e
auxiliará a professora titular no que ela precisar
2º Momento: A professora levará para a sala de aula dois cartaz com
zíper colado e também uma caixa com fita mimosa e argola, irá trabalhar em
trio para que todos possam explorar as atividades. O cartaz com zíper é
apenas para abrir e fechar e a caixa com argola e fita é para puxar, agarrar e
ver as cores.
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando ate a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
O cartaz de zíper quando mostrei a atração principal foi de tentar descolar os
zípers do cartão e também os Eva em forma de coração que coloquei para
decorar. Então eu comecei a abrir e fechar o zíper para que eles entendessem,
muito interessante é o Gonçalo olhou para o zíper e foi na jaqueta do prof
Luciano e tocou no zíper da jaqueta dele, já vi que ele fez uma comparação
quis dizer que o zíper que tinha no cartão era o mesmo da jaqueta, ou com a
mesma função. O cartaz com zíper eles não se importaram muito, não acharam
nada interessante, talvez o que chamou mais atenção deles foi que cada zíper
era de uma cor diferente então eles ficavam olhando mais do que brincando
talvez por ser colorido. Quando mostrei a brincadeira das fitas com argolas na
caixa, aí sim, eles adoraram, eu puxava de uma ponta e pedia para que
puxassem na outra ponta. Maria Luisa adorou o colorido das fitas e não queria
emprestar a caixa pra mais ninguém, mas eu ia emprestando uma vez para
cada um. Eu explorei as cores com eles, mesmo que pareça que eles não
tenham me dado muita importância, eu falei todas as cores que tinham nos
brinquedos para eles.
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Plano nº: 07
Data: 19-07

Objetivo Geral:
 Proporcionar um ambiente chamativo, instigante e acolhedor.
Objetivos Específicos:
 Interagir com os colegas
 Observar
 Tocar, empurrar e puxar
 Criar contato com diferentes cores.

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos , dando bom dia para
cada um e perguntando como ele está, desta forma estabelecendo um dialogo
com os pequenos. E também ajudará eles a escolher um brinquedo e auxiliará
a professora titular no que ela precisar.

2° Momento: A professora irá pendurar a tenda feita com bambolê e TNT
(Anexo) no teto deixando o TNT encostando no chão formando um tipo de
tenda, para que as crianças possam tocar, brincar e entrar dentro. Tudo
acontece no improviso e, nela as crianças têm a chance de criar, imaginar,
inventar e ainda experimentar coisas que normalmente não fazem no dia a dia.
A brincadeira não tem regras nem procedimentos especiais, o que vale é a
imaginação!
3º Momento: Após a atividade os alunos ficarão brincando ate a hora do
lanche.
4º Momento: A professora pedirá os alunos para irem guardando os
brinquedos para lanchar, irei ajudar a guardá-los e também a ajudar a
professora titular a lavar as mãos dos alunos e depois colocar cada um na sua
cadeirinha para comer a fruta. Irei ajudar a professora titular a servir o lanche
para as crianças.

Reflexão:
Hoje vieram 06 crianças ao total, cheguei e logo comecei a organizar o espaço
que eu iria colocar a tenda, fiquei amarrando os barbantes no bambolê para
colocar no teto e enquanto eu fazia isso as crianças ficavam me olhando, como
se já soubessem que aquilo ali era pra elas. Como eu estava colocando o
barbante no bambolê o tnt estava estirado no chão, percebo que o Felipe deixa
cair uma bolinha que ele estava brincando sobre o tnt verde, e começou a
chorar e apontar para a bolinha, e eu disse para ele pegar, e ele parecia estar
com medo de tocar no tnt, então eu peguei pra ele e ele sorriu e seguiu
brincando. Por que ele estava com medo eu não entendi. Quando pendurei o
bambole com o TNT em forma de tenda eles ficaram apenas observando de
longe, eu esperei pra ver se algum iria ir até a tenda mas tive que ir chamando
eles pra perto, no começo eles ficaram apenas tocando no tnt, depois
começaram a inventar brincadeiras, como entrar pra dentro e ficar espiando,
Luis Felipe gostou de entrar dentro da tenda, espiar e falar „‟oi‟‟, já Elisa gostou
de tapar os olhos com o tnt e ir caminhando até o maximo que o tnt ia se
estendendo, os outros também entraram na brincadeira e fizeram igual. O que
me chamou atenção é que a Ana Clara, que é uma menina que gosta de estar
sempre mais afastada dos outros, entrava dentro da tenda e sorria e ficava ali
paradinha por minutos. Penso, que ela deve ter achado aquele espaço
„‟seguro‟‟, pois ela passa a maior parte do tempo afastada perto de um berço.
Gonçalo gostou de passar pela tenda de motoca, mas acabava que deixava os
colegas caírem no chão, porque a tenda é pequena para uma motoca e várias
crianças. A atividade rendeu um bom tempo, às vezes eles iam para outro lado
brincar mas em seguida já estavam na tenda novamente. Foi uma manhã muito
produtiva.
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Plano nº: 01
Data: 06-06-2017

Objetivo Geral:
 Promover a atenção e percepção

Objetivos Específicos:





incentivar a criatividade
Aumentar a capacidade de concentração
estimular a coordenação motora
trabalhar com datas comemorativas

1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada, conforme irão
chegando a professora pedirá para que coloquem suas mochilas no lugar e

também retire as toalhinhas de dentro para o lanche e também da escovação.
Também neste momento a professora pedirá para que os alunos escolham um
brinquedo.
2º Momento: A professora auxiliará a professora estagiária na hora da
chamadinha e também no que precisar, neste momento também a professora
pedirá aos alunos que guardem os brinquedos e que peguem a toalhinha e
estendam sobre a mesa para então passar álcool em gel para ir lanchar. No
refeitório eu ajudarei a servir os alunos.
3º Momento: A professora irá falar sobre festa de são João, e relembrar com os
alunos o que tem na festa junina, ex; comidas, decoração, danças. E em
seguida dirá aos alunos que eles iram fazer bandeirinhas com colagens para
decorar a aula. A atividade será a seguinte: Cada aluno receberá uma bandeira
de são João, e também ganhará retalhos de EVA e também EVA em formato
de coração para que eles colem na bandeira, e que as deixem bem coloridas.
4º Momento: A professora pedirá para que cada aluno levante e pegue sua
cola para colar os EVAs, também dirá que quem não tiver cola pode pedir
emprestado para o colega do lado se ele tiver. Também irei auxiliar os que
tiverem alguma dificuldade em colar o EVA sobre o papel.
5º Momento: Conforme eles terminarem a professora colocará as bandeirinhas
para secar e depois colocará elas em exposição na sala de aula. Pedirá para
que guardem as colas e também que ajudem a juntar os EVAs que estiverem
espalhados, para assim, guarda-los e poder usar novamente. Após a atividade
feita, os alunos poderão escolher um brinquedo para brincar ou algum jogo. E
ficar brincando até a hora de ir lavar as mãos para o almoço.
6º Momento: A professora pedirá para cada aluno ir lavar as mãos para
almoçar. Depois que todos estiverem com as mãos limpas a professora pedira
para que o ajudante do dia forme a fila para ir almoçar. A professora irá ajudar
a servir os alunos no refeitório. Depois que todos terminarem a refeição, pedirá
para que formem a fila para ir para a sala de aula e começarem a escovar os
dentes.
7º Momento: A professora auxiliará os alunos na hora da escovação. E também
irá auxiliar a professora estagiária e titular no que precisarem. Depois da
escovação se o tempo estiver bom, a professora levará os alunos para a praça
da escola para esperar os pais, caso contrário os alunos ficarão na sala de aula
e então poderão escolher jogos ou um brinquedos para brincar e também
massa de modelar.

Reflexão
Os alunos começaram a chegar e nem precisou pedir para que coloquem suas
mochilas no lugar, eles já estão acostumados a fazer isso. Poucos deles dão
bom dia quando chegam, alguns eu tinha que repetir „‟bom dia‟‟ de novo para
que pudesse ter uma resposta. Na hora de escolher um brinquedo ou um jogo
para brincar na mesa, alguns ficam sentados brincando, mas outros ficaram
correndo na sala de aula, brincando de pega pega, e também brincando no
chão, nesta mesma hora da brincadeira eles não querem emprestar o
brinquedo que está usando para o colega e isso gera briga entre eles. Mas eu
vou e falo que devem repartir os brinquedos e brincar juntos, porque todos são
amigos e devem se dar bem, então eles se dividem e brincam juntos, mas não
por muito tempo, em seguida já surge outra queixa que fulano não está
emprestando, ou fulano me empurrou e essas coisas. Eles guardaram os
brinquedos em seguida para fazer a chamadinha, como na minha aula tem a
professora estagiária ele que fez a chamada com eles, escolheu por ordem
alfabética um ajudante do dia, e então fez a chamada, depois o ajudante do dia
diz como está o tempo e também quantos alunos faltaram e quantos vieram.
Após a chamada eles pegaram brinquedos de novo e ficaram uns 15 min
brincando. A professora Marcia distribuiu as toalhinhas para cada um e pediu
para que guardassem os brinquedos para passar álcool em gel para ir lanchar.
Depois o ajudante do dia começou a chamara os colegas para a fila do lanche
e fomos para o refeitório, lá eles se comportaram muito bem. Depois de todos
terem lanchados nos fomos para a sala de aula, quando chegaram na sala de
aula já começaram a pegar os brinquedos para brincar mais um pouco, mas eu
disse que nos iríamos fazer uma atividade. Na hora da atividade quando pedi
para que todos guardassem o brinquedo para escutar, eles prontamente
começaram a juntar os brinquedos e ficaram empolgados para saber qual
seria a atividade. Comecei perguntando se lembravam qual festa se comemora
esse mês e eles foram bem espertos, na hora falaram festa junina,
conversamos sobre as comidas, e também brincadeiras, em seguida perguntei
com o que se enfeita a festa, e também um aluno falou (Théo), se enfeita com
bandeirinhas. Então expliquei a dinâmica para eles, que cada um receberia
uma bandeirinha branca e que tinham que colar retalhos de Eva nela e deixar
ela bem bonita porque ia ser exposta na sala de aula, eles adoraram a
atividade, adoram usar a cola tenaz. Alguns não tinham cola mas como eu
havia dito para dividirem a cola com o colega que não tivesse, isso não foi um
problema, eu distribui uns corações feitos de Eva para colar na bandeirinha e
eles adoraram os corações. O trabalho deles ficou super bonito. segundo a

pedagoga Cássia Ravena M. de Assis Medel, é considerado pré-requisito
extremamente necessário para beneficiar a criança no processo de
alfabetização. Alguns ( Bernardo, Helena) fizeram a bandeira de cabeça para
baixo, falei que estava virada, mas eles quiseram fazer assim, então deixei já
que a bandeira deve ser feita como cada um achar melhor e bonito. No final da
atividade havia pedaços de Eva em baixo das classes e também sobre elas,
pedi para eles me ajudarem a juntar e todos me ajudaram. Gostei muito de ter
feito essa atividade com eles, porque eles se mostraram bem empolgados. A
professora Silvana e a professora Marcia também me ajudaram na atividade,
ficam auxiliando os alunos. Pedi para os alunos guardarem a cola e se
organizarem. Depois de tudo guardado, eles pegaram os jogos que a
professora Marcia levou e começaram a brincar. Depois nos fomos pedindo
para eles guardarem os brinquedos para começarem a lavar as mãos para ir
almoçar.
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Plano nº: 2
Data: 14-06-2017

Objetivo geral:
 Proporcionar situações pedagógicas que despertem interesse e
aprendizagem.
Objetivos específicos:
 Brincar
 Conhecer lugares novos
 Estabelecer dialogo
 Sair da rotina de sala de aula
1º Momento: A professora irá recepcioná-los na entrada, conforme irão
chegando a professora pedirá para que coloquem suas mochilas no lugar e
também retire as toalhinhas de dentro para o lanche e também da escovação.
Também neste momento a professora pedirá para que os alunos escolham um
brinquedo.
2º Momento: Após o lanche os alunos ficaram esperando o ônibus que
irá leva-los até a unipampa para visitar a brinquedoteca da faculdade. A
professora irá ajudar a prof. Titular e estagiária a levar as crianças e a cuidar
delas na brinquedoteca.
3º Momento: Depois de visitar a brinquedoteca os alunos irão para o
ônibus para voltar para a escola. Chegando na escola a professora irá
conversar com os alunos sobre o passeio, sobre o que mais gostaram.
4º Momento: A professora pedirá para cada aluno ir lavar as mãos para
almoçar. Depois que todos estiverem com as mãos limpas a professora pedira
para que o ajudante do dia forme a fila para ir almoçar. A professora irá ajudar
a servir os alunos no refeitório. Depois que todos terminarem a refeição, pedirá

para que formem a fila para ir para a sala de aula e começarem a escovar os
dentes.
5º Momento: A professora auxiliará os alunos na hora da escovação. E também
irá auxiliar a professora estagiária e titular no que precisarem. Depois da
escovação se o tempo estiver bom, a professora levará os alunos para a praça
da escola para esperar os pais, caso contrário os alunos ficarão na sala de aula
e então poderão escolher jogos ou um brinquedos para brincar e também
massa de modelar.

Reflexão:
Os alunos quando souberam que iam passear ficaram super animados, quando
o ônibus chegou eles logo entraram e escolheram seu lugar, ajudei a colocar
os cintos de segurança e seguimos a viagem, na hora em que estávamos indo
tudo chamava muito atenção, eles conversaram bastante sobre o que estavam
vendo e também os lugares que já tinham ido de ônibus, as casas que
conheciam e também ficaram muito animados quando viram um cavalo que
tinha perto da Unipampa. Quando chegamos na brinquedoteca eles não
sabiam o que pegar primeiro de tantos jogos e brinquedos que tinha lá. Tinha
fantoches, jogos, desenhos para pintar, tenda de historia, livros, e muitas
coisas. A Amanda, a menina que fica na brinquedoteca fez alguns jogos com

eles, brincaram até de xadrez , conforme OLIVEIRA (2002),‟‟A criança,
brincando, no espaço externo junto à natureza, com tempo, liberdade e outras
crianças, recebe estímulos constantes e variados, trabalha e enriquece a sua
percepção do espaço e desenvolve a sua sensibilidade, coordenação motora,
imaginação, mente e criatividade, socializando-se, trocando experiências,
criando vínculos com outras crianças e com adultos de diversas classes
sociais, crenças, raças, culturas e etnias e aprende a ser solidária‟‟. A
brinquedoteca é uma sala bem ampla então eles ficaram super a vontade
brincando. Não teve nenhum desentendimento brincaram todos juntos e com a
maioria das coisas. Colocamos um papel pardo no chão da sala e eles ficaram
deitados desenhando sobre o papel, no final colocamos o nome da turma e a
escola para que ficasse de recordação na brinquedoteca. Quando estávamos
saindo para subir no ônibus para ir a escola, o nathan viu a praça que tem na
unipampa e disse „‟o que é essa maluquice?‟‟ porque é uma praça toda
colorida. Na ida para a escola foi a mesma coisa os alunos olhavam tudo e
comentavam, olhavam os carros, as motos, falavam a cor das casas e também
passaram na frente da casa da professora Silvana e conheceram. Chegamos
na escola e assunto era só esse, sobre o que tinham feito e o que viram na
viagem até la. Começaram a lavar as mãos e depois fomos almoçar. Quando
voltaram do almoço eles ficaram brincando na sala de aula enquanto
esperavam os pais para irem embora. Foi uma manhã muito produtiva e todos
gostaram muito.
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Plano nº: 03
Data: 20-06-017

Objetivo Geral:
 Estimular concentração e criatividade
Objetivos específicos:
 Trabalhar com datas comemorativas
 Trabalhar a motrocidade fina
 Trabalhar em grupo
 Estimular a interação das crianças

1º Momento: A professora irá receber os alunos. Pedirá para que guardem as
mochilas e retirem as toalhinhas. Assim que chegarem poderão escolher um
brinquedo e esperar a festa junina de despedida da professora estagiária
Marcia.

2º Momento: os alunos aproveitarão a festa junina que terá diversas atividades,
pescarias e comidas típicas.
3º Momento: A professora levará um desenho de milho e pedirá aos alunos
para que colem milho de pipoca sobre o desenho.
4º momento: A professora levará os alunos para o almoço.
5º Momento: A professora levará os alunos para a sala de aula e fará a
escovação, logo após os alunos poderão ficar brincando e jogando.

Reflexão:
Quando os alunos chegaram na sala de aula, a mesa já estava pronta, a mesa
estava com comidas típicas de festa junina, com amendoim doce e salgado,
rapadura, cachorro quente, bolo de chocolate, suco e refrigerantes. os alunos
gostaram muito e logo começaram a disfrutar. Depois dos comes e bebes eu
coloquei um tapete no chão e pedi para que pegassem o tenaz para fazer a
atividade, expliquei como seria e o que tinham que fazer. Conforme CAMPOS
(2003) „‟o trabalho com motricidade refinada faz parte de um rico universo
educacional, que proporciona à criança, além de passar pelo processo de
alfabetização com facilidade e desempenho significativo, realizar atividades do
dia a dia que as tornem crianças mais independentes e evoluídas‟‟. Então os
alunos sentaram no chão e começaram a fazer a atividade. Os trabalhos
ficaram lindos e eles gostaram muito de fazer. Após a minha atividade eles
começaram a brincar na pescaria, que tinha vários brindes (doces, balas,
pirulitos, bis..), os alunos ficavam em filas esperando a vez de cada um pescar,
ficar muito felizes em receber os brindes. A professora Marcia também
entregou um certificado para cada um, um certificado de bom aluno. Ela
entregava o certificado e também tiravam fotos. Também tiraram fotos em um
painel que tinha de festa junina. em seguida os alunos foram lavar as mãos
para almoçar, quando fomos para o refeitório, poucos quiseram almoçar pois já
estavam satisfeitos de tantas coisas boas que tinham comido na festinha na
sala de aula.
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Plano nº: 06
Data: 11/07
Objetivo Geral:
 Dar inicio a horta da escola

Objetivos específicos:
 Pintar
 trabalhar a coordenação motora fina

 estimular interação entre eles
 proporcionar contato com diversas cores
1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos na entrada, pedira para
que cada aluno tire sua toalhinha da mochila e coloque sobre a mesa e
também que guarde sua mochila no lugar certo.
2º Momento: A professora ajudará a professora titular na hora da chamada,
enquanto tiverem fazendo a chamada a professora passará álcool em gel neles
e logo após levará os alunos para o lanche. Na hora do lanche a professora ira
servir os alunos e auxiliar a professora titular.
3º Momento: A professora irá falar sobre as hortaliças sobre a sua importância
e também explicará a atividade para os alunos. Onde cada um irá pintar uma
garrafa pet do jeito que quiser, e depois colocaremos as garrafas para secar.
Para na outra semana plantarmos hortaliças dentro da garrafas para fazer uma
horta.
4° Momento: A professora pedirá para cada aluno ir lavar as mãos para
almoçar. Depois que todos estiverem com as mãos limpas a professora pedira
para que o ajudante do dia forme a fila para ir almoçar. A professora irá ajudar
a servir os alunos no refeitório. Depois que todos terminarem a refeição, pedirá
para que formem a fila para ir para a sala de aula e começarem a escovar os
dentes.
5° Momento: Os alunos ficarão na sala de aula brincando com os jogos até a
hora da saída.

Reflexão:

Relembramos sobre a fruteira que fomos na semana passada e entramos de
novo no assunto de alimentação saudável, então contei para eles que iríamos
fazer uma hortinha, como no dia anterior a professora Silvana já havia pedido
aos pais que levassem uma garrafa pet, nesse dia todas crianças levaram
garrafas, então colocamos as tintas em cima da mesa e cada um podia pegar a
cor que quisesse para Pintar sua garrafa, falei para eles que depois que
estivessem todas pintadas iríamos deixar secando para na outra semana cortar
a garrafa e plantar as sementinhas dentro. Achei muito interessante que
quando colocamos os aventais neles, eles fizeram de conta que eram doutores.
Conforme „‟Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as
crianças se constituam como sujeitos em um ambiente em contínua mudança,
onde ocorre constante recriação de significados, condição para a construção
por elas de uma cultura de pares, conjunto relativamente estável de rotinas,
artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e partilham na
interação com companheiros de idade. Ao brincar com eles, as crianças
produzem ações em contextos sócio-histórico-culturais concretos que
asseguram a seus integrantes, não só um conhecimento comum, mas a
segurança de pertencer a um grupo e partilhar da identidade que o mesmo
confere a seus membros‟‟. Todos pintaram suas garrafas. Depois eles ficaram
brincando, enquanto eu tirava os aventais deles e pedia para ir lavar as mãos.
Deixamos as garrafas na sala de aula enquanto secava, as crianças as vezes
esbarravam na mesa e caia todas as garrafas no chão. Depois que a aula
estava toda limpa, e as crianças com as mãos lavadas nos levamos eles para o
almoço. Após o almoço as crianças ficaram brincando na sala de aula.
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Objetivo Geral:
 Favorecer a expressão, percepção e imaginação.
objetivos específicos:
 Trabalhar com a interpretação dos alunos
 Promover diálogo
 Estimular a criatividade
 Trabalhar com a habilidade motora

1º Momento: A professora irá recepcionar os alunos conforme irão chegando.
Ela pedira para que coloquem sua mochila no lugar e retirem as toalhinhas que
serão usadas. Enquanto aguardam o lanche os alunos ficarão brincando na
sala de aula.

2º Momento: A professora irá passar álcool em gel nas mãozinhas dos alunos e
levará eles para o lanche com a ajuda da professora titular.
3º momento: A professora irá mostrar histórias em quadrinhos para eles, as
histórias não tem fala, apenas imagem, e fará com eles a leitura das imagens..
em seguida irá dar uma história para cada criança e pedirá para que ela conte
a sua história de acordo com o que estiver entendendo da imagem. A
professora fará a leitura em grupo, para que todos possam interagir e também
criar diálogo entre eles.
4º momento: os alunos irão colorir a sua história em quadrinho e cada um
deverá escolher um titulo para sua história de acordo com o que entender da
imagem e depois que todas estiverem pintadas a professora irá colar as
histórias em um cartaz para ser exposto na sala de aula.
5º Momento: os alunos ficarão brincando até a hora de saída.
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