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Observação  

Data:12 e 19 de Junho de 2017. 

No dia 12 e 19 de Junho foram realizadas duas observações na sala de aula do 

Pré I B da professora Simone,na EMEI Silvia Ferreira. 

Aspectos Físicos 

A aula é bem ampla contendo 4 mesinhas com 3 cadeiras em cada,uma 

bancada com pia para lavar as mãos e fazer a escovação.Janelas grandes com 

vidro e uma cortina.Uma porta com saída para um pequeno pátio interno,e uma 

peça com colchonetes onde dormem as crianças que ficam ao meio dia.Dentro 

dessa mesma peça ficam os cabides,onde os alunos penduram suas 

mochilas.Nas paredes cartazes com a chamadinha,cartaz do tempo, e 

trabalhos dos dois turnos expostos nas paredes.Em cima da bancada tem uma 

televisão,e um dvd que após o final da aula é desinstalado e escondido pela 

professora. 

Sobre os alunos 

O alunado é composto por dez crianças,dentre elas duas meninas,e oito 

meninos,sendo um deles deficiente auditivo.Percebi que é uma aula bem 

tranquila,e participativa.Em um primeiro momento a professora deu a eles 

livrinhos infantis (clássicos),e eles "liam" as histórias usando a imaginação e as 



ilustrações do livro,e percebi que eles se interessam pela leitura a princípio. 

Outra coisa que me chamou bastante atenção é a maneira como lidam com o 

colega deficiente auditivo,alguns deles se mostram bem prestativos com o 

mesmo,o ajudando nos momentos em que a professora pede que ele faça 

alguma coisa,ou até mesmo antes que alguém peça.Uma das coisas que mais 

me encantou foi quando um colega tentava se comunicar com ele usando 

gestos e a fala pausada para que entendesse. 

Michel grita muito na sala de aula,na tentativa de se comunicar com as 

pessoas ao seu redor,mas a compreensão é bem dificil.No parquinho em que 

eles ficaram a maior parte do tempo após o lanche ele brincava sózinho,e 

perguntei pra professora se era sempre assim,e ela confirmou.Nos brinquedos 

são raros os que ele brinca,pois tem medo por conta da falta de equilíbrio que a 

doença provoca.Observei que a professpra tem uma dificuldade em introduzir o 

aluno em algumas atividades,ou em adaptar as atividades para que ele possa 

participar. 
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ROTINA 



¶ RECEPÇÃO 

¶ HIGIENE/HORA DO LANCHE 

¶ ATIVIDADE  

¶ HIGIENE/HORA DA JANTA 

¶ HIGIENE 

¶ SAÍDA DOS ALUNOS 

1° MOMENTO: 

Recepção 

Objetivo(s) específico(s): Fazer com que se sintam acolhidos. 

                                           Reconhecer a professora. 

Neste momento a professora espera seus alunos no refeitório próximo ao 
portão de entrada para levá-los juntos até a a aula. 

2° MOMENTO: 

Higiene/Hora do Lanche 

Objetivo(s) Específico(s):  

¶ Higienizar-se sózinho. 

¶  Saborear os alimentos. 

Neste momento as crianças penduram suas mochilas nos cabides,e já pegam 
suas toalhinhas pra colocar na cesta.Aleatoriamente são chamados pela 
professora para lavar as mãos.Logo depois um dos alunos é escolhido para 
levar a cesta com as toalhinhas para o refeitório.Em fila eles se dirigem ao 
mesmo,ao chegar lá o aluno escolhido distribui as toalhinhas pros colegas. 

Após a refeição um outro aluno ajudante junta as toalhinhas na cesta e as leva 
para a aula. 

3° MOMENTO: 

ATIVIDADE: Leitura do livro "Porque devo me lavar?",de Claire Llewellyn e 
Mike Gordon,e roda de conversa. 

Objetivo(s) Específico(s): 

¶ Conhecer sobre Higiene Pessoal. 

¶ Socializar sobre a história contada. 

¶ Estimular a interação. 

Neste momento vou pedir que os alunos sentem-se no tapete para escutar uma 



histórinha sobre Higiene.Vou contando a história e ilustrando-a com os objetos 
confeccionados em E.V.A dos objetos destacados no livro como a escova de 
dentes,escova de cabelos, e escova de lavar o corpo,e também ensinando-os 
como se fala esses objetos em LIBRAS,a língua materna dos surdos.Após a 
leitura vamos conversar sobre a leitura,e sobre os hábitos de higiene que estão 
acostumados a fazer. 

4°MOMENTO: 

HORA DO BANHO 

Objetivo(s) Específico(s):  

¶ Aprender brincando um dos hábitos de higiene. 

                                            

Neste momento as crianças vão ser convidadas a dar banho em uma 

boneca.Elas serão divididas em duplas e cada dupla ficará responsável por 

ajudar a boneca Mel a ficar cheirosinha,e sem germes.A primeira dupla ficará 

responsável por colocar a boneca na banheira,e lavá-la com sabonete.A 

segunda dupla ficará responsável por lavar os cabelos com shampoo e 

enxaguá-los,a terceira dupla irá secar a boneca,a quarta dupla irá vestir,e a 

quinta dupla pentear o cabelo e passar perfume.Não necessariamente em 

duplas,dependendo da quantidade de crianças presentes. 

5°MOMENTO: 

Higiene/Hora da janta 

Objetivo(s) Específico(s):  

¶ Aprender a fazer a higienização antes de comer os alimentos.  

¶ Saborear os alimentos. 

Ao finalizar a atividade aleatoriamente são chamados pela professora para 
lavar as mãos.Logo depois um dos alunos é escolhido para levar a cesta com 
as toalhinhas para o refeitório.Em fila eles se dirigem ao mesmo,ao chegar lá o 
aluno escolhido distribui as toalhinhas pros colegas. 

Após a refeição um outro aluno ajudante junta as toalhinhas na cesta e em fila 
eles retornam para a aula. 

6°MOMENTO: 

Higiene 

Objetivo(s) Específico(s): 

¶ Higienizar-se sózinho. 

Após retornarem do refeitório os alunos pegam suas toalhinhas e as guardam 



na mochila.Logo após sentam-se nas cadeiras e aleatoriamente são chamados 

pela professora para a escovação realizada dentro da sala mesmo,em uma pia 

alta onde as crianças tem que subir em uma cadeirinha para fazer a higiene 

bucal. 

7° MOMENTO: 

Saída dos Alunos 

Objetivo(s) Específico(s): 

¶ Regressar a seus lares. 

Ao chegar as 16:40 os alunos arrumam sua mochilas,e as colocam nas 

costas.Em fila todas as crianças se dirigem ao refeitório próximo ao portão para 

aguardar a chegada dos pais. 

Reflexão 

Quando comecei a fazer a atividade de leitura a professora pediu que eles 

sentassem em suas cadeiras e como eu já estava com o livro em mão,ela 

continuou e pediu que prestassem atenção em mim.Porém na verdade eu 

interrompi e pedi se não podiam sentar no tapete pequeno que se localiza no 

canto da sala,e só não sentei no chão porque não tinha lugar pra mim,e então 

sentei em uma das cadeirinhas deles. 

Comecei apresentando a capa do livro,mostrando onde se localizava o nome 

do livro e dos autores,eles se mostravam bem interessados.No meio da 

contação da história,eu fazia questionamentos a partir do que a história 

contava ou questionava,afinal o livro já é intitulado com um questionamento 

"Porque devo me lavar?",é um livro que fala sobre higiene pessoal,e eu fazia 

perguntas como:"Vocês sabem o que é higiene pessoal?" e explicava o que 

era,junto ao que eles diziam,sempre procurando valorizar as suas falas. 

Quando o livro falava em lavar o rosto,escovar os dentes,tomar 

banho,aproveitei para ensinar essas palavras na lingua de sinais para os 

demais colegas e para o aluno Michel,usando as ilustrações para que ele 

entendesse o que eu queria dizer com aqueles sinais.Porém não foi como eu 

esperava porque ele não conseguia acompanhar os sinais com as mãos,tentei 

explicar separadamente pra ele e os resultados não foram como eu esperava. 



 



 

No decorrer da história eles se mostraram bem participativos,exceto com 

algumas interrupções,principalmente conflitos ocorridos por conta da questão 

espacial.O tapete disponível em sala é estreito e mal cabem todos eles. 

Após o término da leitura propus que sentassem em suas cadeirinhas que 

iriamos fazer uma atividade onde eles iriam me ajudar a dar banho na Mel,e os 

apresentei a boneca que levei para que eles dessem banho.Nessa atividade 

utilizei uma boneca,uma banheira,sabonete,shampoo,talco para o corpo,uma 

toalha,um pente e uma roupinha.Eles eram 10 alunos ao todo,os dividi em 5 

duplas,e cada dupla me ajudou de uma forma diferente.Como o proposto eles 

me ajudaram a colocar na banheira,a lavar com sabonete,lavar o cabelo,secar 

o corpo,passar talco,pentear e por fim vestir a boneca. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Percebi que eles adoraram,e ficavam ansiosos para que chegasse sua vez de 

participar,fiz questionamentos ao longo da brincadeira,e pude perceber que 

eles entenderam a proposta da brincadeira e aprenderam sobre o banho,e 

sobre o que é higiene também. 

Nos momentos da escovação por exemplo que acontece depois do lanche 

frizei bem a questão da higiene que depois de escovarem os dentes eles 

tinham ficado ainda mais bonitos. 

Quando retornaram da pracinha a professora usou o alcool gel para limpar as 

mãos,e eu aproveitei pra dizer que o alcool gel também mata os germes que 

ficam no nosso corpo,e previne que passe para os alimentos quando a gente 

os pega com as mãos. 

Em relação a sacola da leitura eles adoraram e ficavam ansiosos pelo sorteio 

para saber quem levaria pra casa,foi o que mais chamou a atenção deles 

quando exposto em cima da bancada. 
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