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Objetivo geral:  

 Reconhecer expressões a partir de desenhos 

Objetivos específicos: 

 Interagir com os colegas 

 Pintar  

 Desenvolver a imaginação 

 Identificar 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1º Momento: A professora irá recepciona-los e irá se apresentar para os pais e responsáveis, 

explicando que irá trabalhar as terças com eles e que é do programa PIBID. 

2º Momento:A professora irá auxiliar na hora do lanche, com a ajuda da professora titular. 

A professora pedirá para que os alunos sentem em circulo, logo em seguida irá mostrar uma imagem, 

e perguntará para eles, o que o menino da imagem está sentindo, se ele está triste, feliz, e porque 

esta sentindo isso e também perguntas como ‘’você se sente assim?’’ ‘’vocês ficam felizes por que?’’ 

A professora vai ir apontando os adjetivos que os alunos irão dar.  Ao total são 6 rostos com 

diferentes expressões. 

2º Momento: A professora distribuirá um rosto para cada aluno, e distribuir lápis de cor e pedir para 

que eles pintem o rosto do menino. A professora auxiliará os que tiverem dificuldades de pintar. 

3º Momento: A professora irá recortar os rostos já pintados e colar em uma cartolina, e do lado do 

rosto irá colocar os adjetivos que os alunos deram para cada um e logo em seguida irá colocar na 

parede na sala de aula, para eles verem o seu trabalho pronto. 

4º Momento: A professora pedirá para que todos sentem no chão em circulo, para ouvir uma 

história. A professora irá contar a história do Patinho feio. Logo em seguida fará perguntas, sobre o 

que entenderam, qual a moral da história. 

5º Momento: A professora pedirá para que cada aluno conte a mesma história, irá emprestar o livro, 

e deixar que contem a história do seu jeito.  Depois que todos contarem a história, a professora 

pedirá para que cada um diga uma qualidade ou um defeito para o patinho da história. 

Reflexão:Eles adoram fazer atividades, sentaram-se à mesa com muito entusiasmo para começar a 

brincadeira, quando mostrei o primeiro rosto, eles deram vários adjetivos e fizeram algumas 

semelhanças com o sentimento que o desenho estava passando, por exemplo um menino assustado 



o primeiro adjetivo que deram para ele é que ele realmente estava assustado, mas depois 

começaram a dizer o porque ele estava se sentindo assim, uma delas, era porque estava chovendo e 

precisava sair da rua e foi assim com todas as outras expressões. Pedi para que cada um pintasse um 

rosto, distribui lápis de cor, e no começo ia tudo bem, depois começaram a discutir porque queriam 

pegar vários lápis na mesma hora, eu conversei com eles e expliquei que era um lápis de cada vez e 

que quando não usasse mais aquele lápis que passasse para o próximo colega, que assim o desenho 

iria ficar bem bonito. Senti que a turma não está muito acostumada a pintar, e irei trabalhar mais em 

cima disso, tem crianças que não sabem usar o lápis de cor ainda, mas o que me motiva a querer 

explorar isso é que eu percebi que eles adoram pintar. Não queriam entregar a folha pra seguir 

pintando. Quando estava recortando os rostos, eles estavam na minha volta, perguntando o que eu 

estava fazendo e se ia ficar bonito, eu expliquei que iria colocar na cartolina e que sim, ia ficar muito 

bonito, porque todos tinham ajudado a fazer. Depois de pronto o trabalho, eu colei a cartolina na 

parede e eles ficaram olhando e elogiando, e também reconheciam o rosto que cada um pintou, o 

que achei mais interessante é que eles sabiam até o rosto que o colega do lado tinha pintado.  

Na hora da história, se mostraram bem curiosos e prestaram atenção em toda a história, alguns já 

conheciam. Quando pedi para que cada um contasse a história do seu jeito, utilizando o livro para 

ajudar, eles contaram quase da mesma forma que eu contei. 
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Objetivo Geral:  

 Desenvolver a criatividade 

Objetivos Específicos: 

 Adivinhar  

 Interagir com os colegas 

 Desenvolver o pensamento 

1º Momento:  A professora irá recepcioná-los à 13:30. 



2º Momento:  A professora irá auxiliar na hora do lanche às 14:00. 

3º Momento: A professora irá pedir para que todos sentem á mesa para começar a atividade. 

Explicará como será feita a brincadeira. 

4º Momento: A professora levará para a sala de aula uma caixa mágica, onde cada um deverá colocar 

a mão dentro e tentar adivinhar o objeto que ali se encontra. Uma vez para cada um, se o primeiro 

não souber o que está ali ou errar, passará a vez pro próximo e assim em diante, a professora irá 

auxiliar, dar dicas para os que tiverem dificuldades com certos objetos, fará perguntas como, é 

redondo? É gelado?  Você usa? Etc. Os objetos são de várias formas geométricas, tais como pedra, 

relógio,  escova de dente, escova de cabelo, também algodão entre outros. 

5º Momento:  A professora irá auxiliar na janta,  junto com a professora titular e a estagiária. 

6º Momento: A professora irá colocar um tapete no chão e pedir para que todos sentem em 

circulo para fazer uma brincadeira, que será da seguinte  forma: A professora levará uma 

caixinha com vários papéis dobrados dentro, cada papel tem uma pergunta,  como ‘’quem 

você mais ama?’’ ‘’o que você mais gosta de fazer?’’ ‘’do que você tem medo?’’ ‘’o que você 

quer ser quando crescer?’’ ‘’Quem você não gosta?’’ ‘’Qual sua comida preferida?’’ ‘’Qual 

sua história preferida?’’ ‘’Quantos anos você tem?’’ ‘’Qual é o seu nome?’’ ‘’ o que te deixa 

feliz?’’ ‘’O que te deixa triste?’’. Cada um pegará o papel e a professora irá ler o que diz a 

pergunta, a mesma pergunta do aluno que pegar vai ser perguntada para todos os outros. 

Para que haja uma maior interação entre eles.  

7º Momento: A professora irá mostrar um livro com várias cores e desenhos 

correspondentes, por exemplo uma página vermelha e nela tem morango, cachecol 

vermelho, flor vermelha, e irá perguntar se sabem qual é a cor dos objetos e se 

conhecem cada um, e também fará comparações para eles, por exemplo se alguém 

estiver de camiseta vermelha ou de alguma cor do livro, irá comparar, a camiseta do 

colega é da mesma cor que o morango e etc. 

 

 

Reflexão: 

Eles adoram atividades, embora ainda não consigam esperar a vez do próximo, eles 

reagem muito bem a todos os tipos de brincadeiras, a primeira de adivinhar o objeto, 

alguns ficaram com vergonha de dizer o que tinha na caixa mesmo sabendo o que 

era, já o Lorenzo acertou todos os objetivos e queria seguir adivinhando, tive 

dificuldades de fazer eles não espiarem dentro da caixa,  tinha que auxiliar um por 

um, e não deixar espiar, porque a primeira coisa que faziam era logo olhar pra dizer o 

que era, interessante é que tinha um objeto, a pedra, que a Lara não sabia o que era, 



eu fiquei perguntando, é gelado? É redondo? E então ela disse, bola gelada, é um 

bicho!, e achei muito interessante essa brincadeira porque eles desenvolvem a 

imaginação. E conforme eu ia dando as pistas os outros também tentavam adivinhar 

sem mesmo tocar no objeto.  Na brincadeira das perguntas foi muito legal, eles ficam 

curiosos pra saber qual pergunta tinham escolhido, e gostam de falar de si, e dessa 

forma também é um jeito de eu saber um pouquinho de cada um deles, embora às 

vezes a resposta era totalmente diferente da pergunta,  mas eu tentava ajudar, fazia 

entender a pergunta, falava alguma experiência minha e pedia pra que eles também 

contassem uma deles, nessa hora eram todos falando ao mesmo tempo, querendo 

que eu ouvisse as histórias, então pedi para que cada um falasse de cada vez, e foi 

bem legal, porque eles escutaram o que o colega disse. Me surpreendi porque depois 

que a brincadeira acabou, um dos alunos, Bernardo, queria fazer as perguntas para 

mim, então pediu pra que eu escolhesse um papel, e então ele disse ‘’que comida 

você mais gosta?’’ embora não fosse essa a pergunta que dizia no papel, lógico, foi 

muito interessante. No ultimo momento da história, eles adoraram o livro das cores, 

e vi que muitos deles, a maioria, já sabem as cores, ou então chutaram e acertaram. 

Fiz eles fazerem comparações, o verde do sapo que está no livro é o mesmo verde da 

camiseta de quem? E assim eles iam respondendo conforme eu ia perguntando, 

depois de um tempo, eles mesmo já tentavam fazer as comparações, faziam erradas, 

mas pelo menos faziam. 
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Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos: 

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

2º Momento: A professora irá auxiliar na hora do lanche, irá ajudar a distribuir as toalhinhas de cada 

um, e pedirá que sentem à mesa para comerem sua fruta. 

3º Momento:  A professora fará uma brincadeira no pátio da escola, que será de boliche, cada aluno 

deverá jogar a bola e derrubar as garrafas, ficarão em filas, uma vez para cada um jogar a bola, e para 

arrumar as garrafas caídas a professora pedirá para algum aluno ajudá-la.  

4º Momento: A professora pedirá para que todos sentem em circulo no tapete para ouvir uma 

história, contará a história do João e o pé de feijão, depois deixará cada um ver o livro e pedirá para 



que recontem de novo a história. E irá conversar em seguida, se sabem da onde vem o feijão, se 

gostam de feijão, se sabem como se planta e irá deixar a conversa fluir conforme as perguntas feitas. 

5º Momento: A professora irá auxiliar na janta, levará os alunos para o refeitório e ajudar os que 

tiverem com dificuldade de comer. 

6º Momento: A professora irá levá-los para a sala de aula e perguntar se lembram da história 

contada do feijão, pedirá para que sentem à mesa para fazer uma atividade, e então distribuirá um 

copo, um algodão e um feijão para cada um, e explicará que vamos plantar o feijãozinho , cada aluno 

deverá colocar o algodão dentro do copo e em seguida colocar o feijão bem no meio do algodão, a 

professora irá ajudar os que tiverem dificuldade, em seguida pegará um copo com água e explicará 

que para nascer o feijão precisa de água e carinho, e então pedirá para que cada um coloque um 

pouquinho de água no feijão, em seguida a professora colocará os nomes de cada um no copinho e 

botará o feijão na janela para pegar ar, contará para eles que todos os dias devem cuidar do seu 

feijãozinho, dando água e carinho, que assim o feijão nascerá feliz e ficará bem grande, como na 

história.  

Reflexão:  

A brincadeira foi um desastre! Me senti impotente muitas vezes, principalmente quando pedia pra 

esperarem a vez do colega,  tive dificuldades com o Michel, que escuta através de aparelho, e neste 

dia não estava com ele, quando o colega ia atirar a bolinha, ele saia correndo e se jogava nas garrafas 

derrubando todas, então nas próximas eu segura ele, mas não dava certo porque ele ficava quase 

chorando, querendo fazer o mesmo. Na vez dele, ele fez a mesma coisa, derrubou as garrafas com as 

mãos, eu não sabia como me comunicar com ele, e nem fazer algo que ele me entendesse, foi muito 

difícil, nesse momento vi o quanto estou despreparada para lidar com situações desse tipo.  Eles não 

queriam fazer filas e se brigavam porque não queriam esperar.  Concluindo tive que guardar os 

brinquedos.    

Como já estava desiludida achei que não iam parar para ouvir a história, mas mesmo assim como 

estava no meu plano, eu pedi para que sentasse no chão junto comigo para ouvir a história, eles 

vieram correndo, pois adoram histórias, então me senti mais aliviada, a contação  

Foi ótima, colaboraram muito. Levei eles para jantar junto com a professora e a estagiária Marina. 

Voltamos para a sala de aula e eu dei um copo para cada um e expliquei o íamos fazer, eles 

adoraram, pelo que vi todos já tinham feito alguma vez essa atividade do feijão, pois perguntei quem 

conhecia e todos falaram que sim. 
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Objetivo geral  
 

 Perceber que existem diferenças entre nós 
 
Objetivo específico  
 

 Refletir sobre as diferenças. 

 Explorar a linguagem oral e escrita. 

 trabalhar com  o respeito. 
  

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 sua frutinha. 

  
3º Momento: No começo da aula, a professora pedirá para que os alunos 

façam um círculo para ouvir uma história, (Uma joaninha diferente), que a professora 
levará escrita em papel pardo. Logo após discutirá com eles sobre a história, e o que 
entenderam, e o que aprendemos da história. trabalhando aí com interpretação do 
texto e abordando o tema as diferenças. 

 
 
 4º Momento: Neste momento a professora pedirá para que eles recontem a 

história mais uma vez e após a história pedirá que eles façam um desenho sobre o 
tema para depois montarem juntos um cartaz. A professora ajudará a colar os 
desenhos em uma cartolina. E colocará o cartaz na parede da sala de aula. 

 
 5º Momento: A professora levará os alunos para o refeitório para comerem 

sua Janta, irá auxiliar os que tiverem dificuldades.  
 
6º Momento: A professora deixará que os alunos brinquem na praça da 

escola, irá ajudar a titular a cuidar. 
 
7º Momento:No ultimo momento, na preparação para a saída a professora 

apresentará uma música (Ninguém é igual a ninguém). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


