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Atividade
Visita a biblioteca, e leitura de alguns livrinhos.
Reflexão
Neste dia haviam apenas duas crianças em aula um bebê de apenas 3 meses,e
um menino de 1 ano e 5 meses. O menino Henzo de 1 ano e 5 meses não gosta
de sair do carrinho, ele só sai do carrinho para trocar a fralda e mesmo assim
chorando. Em um certo momento o convidei a ir até a biblioteca comigo para que
eu lesse um livro, perguntei se ele não queria sair do carrinho, e ele logo começou
a resmungar dando sinal de que não gostaria de sair do carrinho.
Eu naquele momento já havia ido pegar a chave da biblioteca na secretaria e
então peguei o carrinho e o levei até a biblioteca. Até certo momento ele parecia
sério,a presença de uma pessoa nova o levando para um outro lugar lhe causou
estranheza,pois era a primeira vez que havia tido contato comigo.

Na biblioteca peguei um livro de tecido em que haviam vários animaizinhos e
então comecei a contar a história que havia contida no livro e pedia que o Henzo
tocasse nos animaizinhos que eles emitiam som. Quando ele tocava na vaquinha
eu imitava o som da vaquinha,quando ele tocava na ovelha eu fazia o som da
ovelha,ele adorou a brincadeira e foi se soltando ria bastante da situação.
Propiciar o contato com os livros, ou ler uma história para um bebê de forma que
possa chamar a atenção deles para leitura, ou deixar que apenas manuseiem o
livro são oportunidades de letramento que eles estão tendo, e levando em conta
que segundo Albert “Crianças que vivem em contextos letrados tem mais
facilidade de compreensão do mundo e de entendimento [...]”

Neste dia o menino Piérry de 3 meses saira ás 10:00,pois estáva em período de
adaptação.
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•

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
Ruth Rocha.

e conversa sobre o

Objetivo(s) Específico(s):
•

Trabalhar a questão dos seus nomes.

•

Socializar sobre a história contada.

livro "Marcelo,marmelo,martelo",de

•

Estimular a interação.

Nesse momento vou convidar-lhes a sentar-se no tapete da aula para escutar uma
histórinha,após estarem todos sentados vou iniciar a leitura pela apresentação da
capa,do título e do autor.Logo após vou contar a história,e ao longo da mesma
explicar a proposta do livro de que somos todos diferentes.
4°MOMENTO:
ATIVIDADE
Construindo seus nomes com prendedor.
Objetivo(s) Específico(s):
•

Reconhecer o próprio nome.

•

Trabalhar a questão motora.

Nesse momento vou convidar-lhes a sentarem em suas cadeiras e fazer uma
atividade,e neste momento vou colocar seus nomes espalhados em cima da
mesa,e dentro de uma outra caixa vão estar os prendedores cada um com uma
letra colada nos mesmos.Após apresentá-los vou explicar a atividade,em que eles
deverão "reescrever" o seu nome utilizando as letras representadas nos
prendedores os prendendo acima de cada letra.Cada aluno terá a oportunidade de
fazer o seu nome individualmente.
5° MOMENTO:
ATIVIDADE
Execução com coreografia da música "Levantar o braço,de Laura Cristina".
Objetivo(s) Específico(s):
•

Trabalhar a corporeidade.

•

Contribuir para que possam interagir entre si e com o professor de forma
que possam perder a timidez.

6°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.
7°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.
8° 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.
ANEXO I

Reflexão
Neste dia eu os convidei a sentar no tapete (que desta vez estava seco),para de
costume ouvirmos uma histórinha,eles eram poucos então também ficou mais fácil
a utilização do tapete,pois ele é muito estreito e quando vão todas as crianças não
conseguimos sentar todos.
Como a história "Marcelo Marmelo Martelo", é uma história muito densa para um
Pré I fui a adaptando de acordo com a resposta que vinha deles,fui dando uma
resumida para que não ficasse massante,e eles não enjoassem daquele
momento.Mesmo com essa adaptação senti que eles estavam um pouco perdidos
em relação a história,resolvi ir para o fim para que entendessem a proposta que
era de que tudo tem nome,inclusive eles.

Na verdade isso não estava em meus planos,porém com a aula anterior senti a
necessidade de trabalhar a questão de reconhecimento do nome com eles por
achar que estavam com uma certa dificuldade nessa questão.
A chamadinha que é realizada pela professora,como ela mesma acha,não está
sendo relevante na aprendizagem dos nomes por eles,pelo fato de ser escrita em
palitos de picolé que são pequenos e com canetinha.Ela neste dia reclamou que
eles reconheciam o nome nas cadeiras (que são digitados em letra bastão e
impressos),e não reconheciam na chamadinha.
Acredito que se a chamadinha for realizada diariamente,que isso também é um
problema,e impressa da mesma forma em que se encontra nas cadeiras o retorno
vai ser maior.
Depois da leitura do livro,os convidei a fazer uma atividade,peguei a minha sacola
em que havia levado prendedores onde colei algumas letras do alfabeto nos
mesmos e imprimi os nomes das crianças em letra bastão da mesma forma em
que estava nas cadeiras.Peguei apenas os nomes e espalhei no tapete.Expliquei
a eles que a atividade se realizaria assim: Eles iriam primeiramente dentre aqueles
nomes que se encontravam ali pegar o seu nome,depois tirei os prendedores da
sacola e expliquei que tinham que pegar a letrinha dos prendedores e colocar na
letra correspondente.

Para que não tomasse muito tempo,pois depois de muita chuva,o dia estava
ensolarado para não perder o pátio fizemos a atividade para que reconhecessem
pelo menos a primeira letra.Depois os deixei livres com as letras,e eles quiseram
fazer a atividade até com os nomes dos colegas que não estavam.Eu percebi
nesta atividade que eles tem uma certa dificuldade em saber o que é a primeira
letra do nome,eles não tem essa noção do que é a primeira letra,citando as letras
do meio quando perguntados sobre a mesma. Segundo Brandão e Rosa () que
defendem que “ [...] na Educação Infantil, é importante garantir que as crianças
vivenciem situações diversificadas de contato com a escrita” eu acredito que o
contato com a grafia do próprio nome e o nome dos colegas é primordial.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA - Aréa Educação Infantil

Nome do Bolsista:Graziela Machado
Escola em que atua:Escola Municipal de Educação Infantil Prof. Silvia Soares
Turma: Creche I A

Turno:Manhã
Professora Titular: Valéria
Professora Supervisora:Milena Rocha
Professora coordenadora do Subprojeto:Patricia Moura
Plano n°2
Data:29/08/2017
Trabalhando a identidade
Atividade com espelho;
Carimbo das mãos.
A proposta era uma mas se tornou totalmente diferente, percebi nessa sala de
aula uma desmotivação muito grande em relação as atividades com os bebês e
principalmente nas relações com os mesmos na sala de aula o que acaba
desmotivando quem vai trabalhar querendo utilizar planos para a Creche I que
pelo que percebi pelo menos nos dias em que fui não haviam. Achei um berçário
um pouco desumano, muito pouco pedagógico, uma falta de higiene muito grande,
poucos recursos pedagógicos utilizados. O que segundo Albert () deveria ser ao
contrário
A escola de Educação Infantil-Creche, por ser um ambiente que atenderá
crianças menores de 3 anos que ainda tem uma ligação muito forte com
os pais, deve transmitir segurança e aconchego para esta criança, sendo
assim, como afirmam Goldschmied e Jackson (2006), este ambiente deve
ter uma combinação
de conforto e uma atmosfera caseira, para que professores e alunos
sintam-se a vontade.

Então a proposta que era bem diferente acabou nem ocorrendo, levando em conta
que o planejamento é flexível acabou que foi modificado e acabei seguindo nas
relações das crianças com os livros.
Neste dia então mais crianças estavam presentes do que na aula anterior por isso
achei importante que outras crianças da sala pudessem vivenciar esse contato. O
aluno Henzo que na semana anterior havia ido a biblioteca com a professora já
estava bastante entrosado com os livros apresentados naquele dia e ouvia atento
as histórias contadas, leves, curtas e bem ilustradas típicas de berçário. Os
gêmeos também tiveram a oportunidade de apalpar os livros, e o fizeram mesmo
que ainda os relacionando como se fossem brinquedos pelas texturas e mesmo
assim realizei a leitura individual explorando cada página do livro e suas texturas.
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•
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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: Brincadeiras e dança.
Atividades em conjunto com o Pré II
Objetivo(s) Específico(s):
•

Trabalhar a corporeidade.

•

Estimular a interação.

Neste momento a professora irá convidar os alunos para ir pro pátio da escola
junto a turma do Pré II com a professora Tawanny.As professoras irão colocar
músicas para os alunos se sentirem vontade cantar,dançar e fazer as coreografias
junto as professoras.As músicas serão "Estátua","Cabeça,ombro,joelho pé",ambas
da cantora Xuxa,e para os momentos de circuito a música "A batalha do
movimento".As brincadeiras propostas serão:Amarelinha,Elefante
colorido,circuito,estátua,entre outras que podem surgir no momento da atividade.
4°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.
5°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.
6° 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
Neste dia não saimos para o pátio pois estava molhado, realizamos as atividades
na sala de aula do Pré I em parceria com o Pré II da professora Milena. Levamos
algumas músicas e brincadeiras que estimulassem a coordenação motora, e a
corporeidade por notarmos o quanto isso estava fazendo falta a eles. Então
arredamos as mesas e convidamos as crianças a ficarem em pé e fazer
coreografias conosco. Utilizamos músicas como “Estátua”, “Cabeça ombro joelho
e pé” da cantora Xuxa, a música “A batalha do movimento” e “Levantar o braço” da
cantora Laura Cristina.
No começo alguns estavam um pouco acanhados em relação as coreografias
propostas por mim e pela professora pibidiana Tawanny Nunes da turma do Pré II
da professora Milena, mas logo em seguida vendo que outros colegas
participavam dançando, outros começaram a imitar os passos das professoras.
As crianças adoram atividades em que possam utilizar o corpo como forma de
expressão, e eles sentem a necessidade de fazerem coisas diferentes do que
correr na praça por exemplo, sentem falta da música e das brincadeiras dirigidas.
O movimento na Educação Infantil é uma das formas de linguagem utilizada pelas
crianças.
O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e

manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de
aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma
reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades
cotidianas, bem como atividades voltadas para ampliação da cultura
corporal de cada criança.

Além da dança também realizamos com as crianças algumas brincadeiras como
“Elefante colorido” que não teve muito sucesso, pois as crianças pareciam não
entender a proposta da atividade, enfim, algumas crianças brincaram e outras
ficaram apenas observando. Fizemos também uma outra brincadeira que foi muito
divertida, “Mamãe posso ir?” onde eles faziam essa pergunta e tinhamos que
responder que sim, e com quantos passos e de que animal eles davam, por
exemplo “Mamãe posso ir?” “Pode” “Quantos passos?” “5” “De que?”
“Formiguinha”, e aí explicávamos que o passo de formiguinha era bem
pequenininho, estabelecendo relações com a contação dos números,
direcionalidade e proporção.
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HORA DO CONTO
Contação da história da Prendarella, uma adaptação do conto clássico da
Cinderela / Contação em conjunto com o Pré II da pibidiana Tawanny
Nunes.

Neste dia estávamos na semana farroupilha, e exatamente antecedia ao Dia do
Gaúcho, por isso decidimos fazer a contação de um conto clássico adaptado a
cultura gaúcha juntando o Pré I e o Pré II. Por ser um livro muito massante para
um Pré I por exemplo, então dividimos a contação da Prendarella entre nós duas.
Convidei os meus alunos para que nos dirigíssemos até a sala do Pré II.
Arrumamos dois tapetes no chão e os alunos do Pré I e do Pré II sentaram-se no
tapete para ouvir a história. Comecei mostrando a eles o livro que iria ser lido em
parceria com a professora Tawanny, se tratava da história de Prendarella,
exploramos a capa e começamos a leitura, percebi que a cada página em que
iamos contando eles ficavam ansiosos pelas ilustrações, e eu ia as mostrando de
acordo com o final da fala da página.

Uma aluna do Pré II começou a fazer relação da história com o clássico da
Cinderela e já queria contar o que aconteceria na história antes dos fatos
acontecerem na história da Prendarella. Demos espaços para todas as
intervenções por ser importante valorizar as falas das crianças e suas
participações.
Muitas vezes a leitura do professor tem a participação das crianças,
principalmente naqueles elementos da história que se repetem
(estribilhos, discursos diretos, alguns episódios etc.) e que por isso são
facilmente memorizados por elas, que aguardam com expectativa a hora
de adiantar-se à leitura do professor, dizendo determinadas partes da
história. (BRASIL, 1998, p. 144)

Como percebi que para os meus alunos por conta da quantidade de texto estava
os chateando, comecei a contar com as minhas palavras já mostrando a ilustração
para que prestassem mais atenção na história,e fazendo esse diálogo sempre que
necessário. Logo depois a professora Tawanny finalizou a contação, e os alunos
se dirigiram ao pátio, pois teria uma festinha no pátio da escola juntamente com as
outras turmas, alusivas ao dia do gaúcho.
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•
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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:
Hora do Conto: Leitura do livro da Amizade, de Christine Coirault.
Objetivo(s) Específico(s):
•

Conhecer diferentes animais.

•

Estimular a parceria e o afeto entre os colegas.

Neste momento a professora irá convidar os alunos para sentar-se no tapete para
ouvir uma histórinha. Logo depois vou mostrar-lhes a capa do livro apresentando o
autor, o nome do livro e o que há de desenhos na capa para depois iniciar a
leitura. Depois da leitura levantar algumas questões da história.
4°MOMENTO:
ATIVIDADE: Sorteio do Abraço

Neste momento a professora vai apresentar-lhes papéis dobrados em que
estarão escritos todos os nomes dos colegas presentes. Os alunos escolherão um
papel e tentarão com a ajuda dos outros colegas identificar a quem pertence
aquele nome, depois de desvendado irá abraçar o colega no qual o nome
pertence. E assim por diante.
Objetivos específicos:
•
•

Estimular a afetividade entre os colegas.
Identificar os seus nomes e os dos colegas.

5°MOMENTO:
ATIVIDADE: Teia da amizade
Neste momento os alunos vão ficar em roda em pé junto com a professora e vou
explicar a brincadeira, que a professora vai escolher um amigo e vai atirar a lã, e
esse amigo vai segurar em um pedaço da lã e escolher outro amigo para jogar o
novelo de lã e assim sucessivamente.
Objetivos específicos:
•
•

Interagir com os colegas.
Estimular a direcionalidade a corporeidade e motricidade.

6°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.
5°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.
6° 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
Neste dia a nossa leitura falava sobre as amizades, era “ O livro do abraço, de
Christine Corault” que escolhi por perceber como eles estavam se tratando entre si
com agressividade. Então os convidei para sentar no tapete para a hora da leitura,
então comecei apresentando a capa do livro e de acordo com as falas do livro iam
aparecendo vários animais, e eu questionava se os conheciam, e qual eram seus
nomes e frisando as falas que apareciam no livro. Ao final da leitura fiz
questionamentos do tipo: “Vocês tem amigos?” “Quem são?” “E dos colegas
quem é seu amigo? Logo depois propus a eles uma brincadeira em que utilizei
folha de ofício para escrever seus nomes colorido, e com letra bastão, dobrei os
papéis com os nomes e pedi que escolhessem um papel, abrissem e me
dissessem o nome que estava escrito naquela folha. Alguns sabiam, outros
tentavam adivinhar, e outros precisavam da ajuda dos colegas para identificar,
principalmente as alunas novas que vem do turno da manhã, que pouco a pouco
vão entrando no ritmo da turma.

Notei que a aluna Ana Carolina está bem mais entrosada com os colegas, e tem
participado de algumas atividades propostas pela professora. Enfim quando
identificavam o nome com a ajuda ou sem eles tinham que dar um abraço no
colega dono do nome escrito no seu papel, e assim ocorreu com todos os outros.
Ao final dos abraços e demonstrações de afeto, pedi que identificassem a cor em
que estava escrito os nomes dos colegas, e a maioria respondeu com facilidade.
O desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, entre outras
coisas, de oportunidades de interação com crianças da mesma idade ou
de idades diferentes em situações diversas. Cabe ao professor promover

atividades individuais ou em grupo, respeitando as diferenças e
estimulando a troca entre as crianças. (BRASIL, 1998 p. 32)

Logo depois dessa brincadeira fizemos uma dinâmica a teia da amizade, em que a
professora começou fazendo uma roda com todos os colegas depois com um
novelo de lã em mãos escolheu um amigo para atirar o novelo, o amigo segura o
novelo pega uma pontinha e atira o novelo de lã para outro amigo, e assim
sucessivamente. Ao final da teia em que ficou bem cruzada, fiz a brincadeira de
levantar a teia bem alto, abaixar a teia bem baixinha. Eles adoraram a surpresa de
levantar

rápido.
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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 “Uma joaninha diferente, de Regina Célia Melo”.
Objetivo(s) Específico(s):
•

Conhecer um espécie diferente de animal

•

Perceber que não precisamos ser todos iguais

Neste momento vou juntar as mesas para contar a história de uma forma
diferente, confeccionei os personagens em EVA e os coloquei em uma sacola da
leitura de modo que ficassem curiosos sobre o que havia dentro da sacola. Ao
longo da história vou contando e apresentando os personagens no meio da mesa
onde todos estão em roda.
4°MOMENTO:
Confecção de Joaninha em papel pardo
Objetivo(s) Específico(s):
•
•

Estimular a imaginação e as artes.
Construir autonomia.

Neste momento vou apresentar em papel pardo a joaninha previamente
desenhada apenas com o rosto e com as asas, e vou convidar-lhes a pintar da

forma como queiram, com bolinhas ou sem bolinhas, com a forma de pintura que
desejarem desde que cada um possa participar da pintura da joaninha diferente da
sala de aula.
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

Nesse dia fiz uma dinâmica de leitura diferente, juntei todas as classes e fiz uma
mesa quadrada bem grande como eles mesmo mencionaram, para que todos
juntos pudessem ter acesso a atividade posterior, a leitura e os recursos
utilizados. Primeiramente explorei a capa do livro, e depois tirei da minha mochila
uma sacola vermelha, e perguntei a eles “o que será que tem aqui dentro?”, a
partir dai então ao longo da história fui retirando da sacola os personagens
confeccionados em EVA, os coloquei no meio da mesa para que todos pudessem
enxergar e entender a história. As crianças adoram as dramatizações o que faz

com que elas prestem mais atenção e consigam absorver melhor a história

contada.
Depois da história fizemos nossa roda de conversa sobre a história, e propus uma
atividade pré-desenhada porém bem livre relacionada a história contada. Em
papel pardo levei pré desenhada uma joaninha sem bolinhas, e desenhada a lápis,
a princípio eles não enxergavam ela, até que contornei com canetinha na frente
deles

.
A partir daí então expliquei que eles poderiam fazer sua joaninha como
quisessem, pois ela iria ser uma joaninha diferente não necessariamente todos
temos que ser iguais para sermos o que somos. Primeiramente questionei se
queriam que a nossa joaninha tivesse bolinhas, e a maioria optou para que sim
tivessem bolinhas, então as desenhei. Depois perguntei de que forma eles
gostariam de colorir aquela joaninha, se com giz de cera, lápis de cor, canetinha,
ou tinta guache e a resposta disparada foi a tinta, percebi ser um recurso que eles

gostam de utilizar.

Então peguei as tintas disponíveis em aula e expliquei que cada um teria sua vez
de contribuir para que a joaninha ficasse linda, então peguei o pincel e entreguei
para o primeiro aluno que ia pintar a joaninha, ele escolheu a cor verde e assim foi
acontecendo sucessivamente, cada criança escolheu uma cor de tinta e pintou
uma parte da joaninha, tornando a nossa joaninha colorida, linda e diferente.
Precisamos valorizar aquilo que eles criam, que são capazes de fazer esquecendo
a questão estética quando tratamos de Educação Infantil como afirma Borges,
1994 p. 112:
Apenas quando conseguirmos modificar o nosso conceito de beleza em
relação às produções infantis, entendendo por essa beleza o reflexo de
um processo construtivo de relação com o mundo e consigo mesmo, é
que passaremos a acreditar na importância de lutarmos por espaços
escolares, onde a produção artística da criança
possa estar constantemente presente.
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Hora do Conto: Leitura do livro “Vira Bicho! de Luciano Trigo”.
Reflexão
Neste dia os alunos estavam com a professora substituta, e então eu já percebi
por ser a segunda vez que vou quando é essa professora que fica no lugar da
titular que eles ficam mais agitados do que o normal, eles conseguem se
expressar melhor em suas brincadeiras, porém eles ficam muito soltos e como não
há planejamento sentem a necessidade de fazer alguma coisa, utilizando os
brinquedos e os demais recursos que a professora deixa disponível para eles para
usos de forma errada, sem a orientação do professor.
Então foi a partir daí e também da história que foi lida que comecei a utilizar de
recursos em que eles utilizassem a manifestação corporal como forma de
expressão já que estavam sentindo necessidade de fazer algo diferente do que de
costume, ou então de utilizar brinquedos ou outros recursos sem orientação
nenhuma. Comecei então com a leitura do livro, onde os deixei em suas
cadeirinhas dessa vez e só eu me encontrava em pé para que se tornasse melhor
a visualização das imagens do livro que eram tão importantes no contexto da
brincadeira, e do planejamento. No desenrolar da história da menina que
imaginava ser diferentes bichos explorava o livro de maneira a perguntar-lhes
sempre sobre os animais que apareciam e as características que o autor citava no
mesmo, para que eles reconhecessem os animais que ali eram apresentados.
Ao final da leitura contextualizei a história e os convidei a imitar alguns animais que fazem
sons conhecidos, e todos se dispuseram a brincar. Imitamos sons de vaca, ovelha,
elefante, macaco, cavalo, o andar do pinguim entre outros. Logo depois os convidei a
dançar algumas músicas que para a maioria era conhecido pois ja havia trabalhado
anteriormente, mas para outros era novidade. Dançamos e fizemos coreografias das
músicas e eles se mostraram bem interessados. Alguns colegas preferiram não dançar,
outros começaram a brincar no tapete, mesmo com a minha insistência para que

participassem por ser importante a interação com os colegas e com as propostas de sala
de aula como diz no Referencial Curricular Nacional (BRASIL, 1998)
As interações de diferentes
crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais, assim como
com conhecimentos
específicos diferenciados, são fatores de desenvolvimento e
aprendizagem quando se criam
situações de ajuda mútua e cooperação

Logo depois fizemos uma brincadeira que eles ainda não conheciam, mas que adoraram
e a repitimos várias vezes, a dança da cadeira, em um primeiro momento tiveram uma
certa dificuldade para aprender como ocorria a brincadeira, e não entendiam ter que sair
da brincadeira, estavam se sentindo derrotados, principalmente os que eram os primeiros
a serem eliminados. Porém depois com o tempo, em que foram vendo que os outros
colegas também iam sendo eliminados de a pouco, e que só um era o vencedor no final
ainda ficavam ansiosos para ganhar mas puderam se dar conta que uma hora se ganha e
outra se perde.
Foi de grande importância também o desfile que fizemos em sala de aula trabalhando
questões de corpo, de espaço dentro de sala de aula, e execução de música diferente
que eles não estavam acostumados a escutar em suas casas.
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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 “Voa pipa voa, de Regina Rennó ”.

Objetivo(s) Específico(s):
•

Estimular a imaginação

•

Proporcionar momentos em que possam se expressar

Neste momento vou sentar com as crianças no tapete e vou dizer que vou contar
a história “Voa pipa voa”,mas na verdade eu vou pedir que eles me ajudem e cada
um vai ler um pedaço da história que é apenas visual e tentar imaginar o que o
autor está querendo nos dizer naquelas imagens.
4°MOMENTO:
Confecção de pipa numérica
Objetivo(s) Específico(s):
•
•
•

Estimular a motricidade fina.
Proporcionar o contato com os números.
Vivenciar produções de arte.

Neste momento vou apresentar na cartolina pré desenhada nossa pipa colorida
como a da história e as peças para encaixar na pipa, só que cada forma
geométrica está numerada e tem que formar a sequência para que a pipa fique
igual a original. A professora vai orientando e questionando a questão das cores,
das formas, dos números, e com diálogos adicionais.
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
Neste dia propus aos alunos que fizéssemos algo diferente na hora do
conto. Então peguei o tapete da sala, e coloquei no pátio perto do anfiteatro para
que ali realizasse o momento de leitura, escolhi uma história na qual não haviam
letras, palavras e frases, um livro em que a história se narra apenas com imagens.
Comecei lendo para eles e fazendo com que eles interagissem comigo para que
juntos pudéssemos decifrar aquela história, no começo eles estranharam muito a
falta de grafias no livro, como eu ia contar uma história que não tinha nada escrito.
Então a todo momento pedia a participação de todos, como por exemplo na
escolha de um nome para o personagem. Ao decorrer da história, que existia
justamente para que cada um interpretasse da sua maneira o que estava
enxergando as crianças por estarem em um ambiente diferente começaram a se
dispersar, a correr no pátio e estavam ignorando a história contada. A professora
que se encontrava na turma aquele dia os levou para a sala de aula sem que
pudessem seguir participando da hora da leitura.
Quando finalizei a história um pouco conturbada e apenas para algumas
crianças que ali se encontravam ainda curiosas pelo que aconteceria perguntei se
algumas delas gostaria de contar a história para mim e para os demais colegas. O
primeiro aluno que pegou o livro para ler foi o Bernardo, e ele estava muito
preocupado com a falta de letras no livro, explicando que assim não poderia ler,
até porque ele não sabia. Ao contrário do Bernardo, a aluna Ana Carolina aluna
nova que em outras brincadeiras que envolvem o corpo se sente um pouco mais
acanhada, participou com destreza da atividade fazendo a sua leitura da história a

partir das figuras, sem relacionar com o que eu tinha contado usando a sua
imaginação.
Ao final da leitura da Ana os convidei para entrar para a sala novamente
pois tinhamos outra atividade relacionada ao livro para fazer. Eu havia levado uma
pipa em formato de losango dividida em quatro partes cada parte tinha um
número, exemplo: 1, 2, 3 e 4. E eles para que montassem a pipa tinham que a
deixar na sequência. Nós todos juntos, com as participações ativas de todos
montamos a pipa a partir de questionamentos como: “ Que número é esse? E que
número vem depois desse número? Então qual número devo colocar aqui?”, e
assim conseguimos construir a nossa pipa. Depois da construção coletiva da
nossa pipa expliquei o que fariamos a seguir, deviamos colocar um número de
palitos correspondentes com o número que estava escrito na pipa, aí então
perguntei novamente que número estava escrito naquela parte da pipa, e quando
me respondiam eu fazia outro questionamento então quantos palitos vão aqui, e
assim fiz com todos os alunos interessados na brincadeira, para terem noção de
número (grafia) e a quantidade que ele representa, assim como a ordem
numérica.
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HORA DO CONTO
Brincadeira dirigida: Dança da cadeira
A professora vai convidar os alunos a realizar a brincadeira da dança da cadeira
que já foi realizada antes, e que eles gostam muito. Então a professora vai organizar a
sala e pedir ajuda para que organizem as cadeiras junto com ela para realizar a dança.
Vai conversar para frizar as regras que podem ter sido esquecidas e ligar o som para que
comece a brincadeira. O último que sentar na última cadeira é o vencedor.
Reflexão
Nesse dia as crianças se dirigiram até o pátio da escola para juntamente com as
outras turmas realizarem brincadeiras dirigidas com as professoras e a coordenadora, de
forma a comemorar o dia da criança. A dança da cadeira como estava descrita acima
ocorreu com todos com a mesma música e cada turma com suas cadeiras.
As crianças adoraram as brincadeiras realizadas, tanto a dança da cadeira, que eu
já havia feito com eles em um outro dia de aula, no começo foi um pouco difícil eles
entenderem que era uma brincadeira e que não precisavam ficar tristes de sair da
brincadeira, porque em uma outra oportunidade podia ser eles quem ganhariam ao final,
que era uma questão de sorte. Outro problema é o atrito que acontece pelo fato de querer
sentar na cadeira mais rápido, ou quem sentou primeiro, sempre dá alguma briga mas
que é sempre contornada. Esses momentos também servem para refletirem sobre não
precisar empurrar o colega para sentar.
A brincadeira foi repetida várias vezes justamente pelo interesse das crianças em
brincar novamente. Essas brincadeiras estimulam a corporeidade, a concentração
principalmente quando eles tem que prestar atenção na cadeira pra sentar rapidamente e
também na música.
Segundo o RCNEI (1998) “O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de
experiências que são diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos
predominantemente implicados. Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças
da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação

com os objetos e suas propriedades físicas assim como a combinação e associação entre
eles; [...]”

