
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 01 (04/04/2017) 

Nome do bolsista: Laura Sabbado Campos 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I B 

Turno: manhã 

Professora Supervisora: Milena 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades sobre a pascoa 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 



 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação dos alunos. 

3° momento: contação da história do coelhinho pirracento. 

Nesse momento a professora irá sentar em roda com os alunos e fazer uma 

contação de história. A história a ser contada é “o coelhinho pirracento”, uma 

ótima história para trabalhar a importância de ter amigos e de sermos educados 

uns com os outros, além de ser sobre o coelhinho tema muito propício ao 

momento. Após a contação da historinha, a professora proporcionará uma 

conversa, fazendo perguntas referentes a história, perguntando também o que 

eles acham que é certo e errado, se eles são educados com as pessoas etc.. 

 

Objetivos Específicos: 

 Apontar valores de tolerância e respeito dos alunos 

 Ampliar amizade entre os colegas. 

 

 

 

4° momento: Atividade referente a páscoa 

A professora nesse momento começara conversando com os alunos sobre a 

páscoa, para saber o que eles conhecem sobre a páscoa. Logo após a atividade 

será pintar uma máscara com o rosto de um coelhinho/coelhinha, onde está será 

colada em uma cartolina para ficar apta para as crianças usarem, então a 

professora irá pegar um espelho onde as crianças possam se ver e comentarem 

sobre a atividade. 

 

Objetivos Específicos: 



 Mostrar interesse pelas artes. 

 Obter interação e divertimento entre os alunos. 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

 

 

 

 



Reflexão: 

 

Primeiramente as professoras receberam os alunos, assim fazendo com que 

eles se sintam mais acolhidos, e já aproveitando para estabelecer uma relação 

mais próxima com os pais ou responsáveis. Logo após a chegada, as crianças 

foram tomar café, Momento que é aproveitado para a interação das diferentes 

turmas que há na escola, enquanto tomam café, interagem uns com os outros. 

Ao chegarem na sala de aula a professora sentou com os alunos em roda, e teve 

uma breve conversa, onde foi dito que a páscoa estava chegando, e que um dos 

símbolos da páscoa é o coelho. Então a professora começou a leitura da história 

“o coelhinho pirracento”, onde foi um momento muito legal, pois a historinha trata 

de um coelho que tratava os outros mal. Os alunos interagiram bastante, falando 

que o coelhinho estava errado em tratar os outros com falta de educação etc. 

Nas palavras de Anna Carolina Perrusi Brandão e Ester Calland de Souza Rosa: 

[...]Crianças que participam regularmente de roda de história 

desde a Educação Infantil desenvolvem conhecimentos distintos 

daqueles que não tiveram essa experiência. Além disso 

observa-se que elas apresentam comportamento imitativo do 

adulto, repetindo gestos, propondo brincadeiras com livros, 

ensaiando ser contadoras e leitoras de história. (Pag. 36) 

Logo após a leitura da história e a conversa com os alunos, foram fitas máscaras 

com o rosto de coelhinhos e coelhinhas da páscoa. Os alunos se divertiram 

bastante com a confecção das máscaras e gostaram ainda mais no momento de 

coloca-las em seu rosto. Ao terminar essa atividade as crianças pediram a 

professora para irem até a praça, está atividade não estava no plano de aula, 

porem sobrou tempo depois de terem desenvolvido todas as atividades 

propostas para aquele dia, e então foram brincar na praça por alguns minutos.  

Logo após os alunos entraram para sala de aula fazer a higienização das mãos, 

com o auxílio das professoras presentes na sala de aula. Depois da higiene das 

mãos feitas as crianças foram para o almoço. Ao voltarem para sala de aula foi 

feita a higiene bucal, onde cada aluno vai até a pia com o auxílio da professora 

e faz a escovação dos seus dentinhos, e a cada escovação feita e reforçada a 

importância de cuidas da saúde da boca e dos dentes. 

Anexos: 



 

 

Referências: 

 

 Ler e escrever na Educação Infantil: Discutindo práticas pedagógicas/ Ana 

Carolina Perrusi Brandão, Ester Calland de Souza Rosa, Organização.- 

2. ed.- Belo horizonte: Autêntica Editora, 2011(língua portuguesa na 

escola;2) 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 02 (17/04/2017) 

Nome do bolsista: Laura Sabbado Campos 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I B 

Turno: manhã 

Professora Supervisora: Milena 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades sobre a pascoa 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

 



2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 

3° momento: contação da história a cenoura, Atleta 

Nesse momento a professora irá sentar em roda com os alunos e fazer uma 

contação de história. A história a ser contada é “A cenoura, atleta”, uma ótima 

história para ser trabalhada após a pascoa, pois as crianças comeram muitos 

doces e então e um momento bom para estimular hábitos saudáveis, por 

exemplo comer legumes. 

Objetivos Específicos: 

 Trabalhar valores de tolerância e respeito com as crianças. 

 Incentivar a amizade entre os colegas. 

 

4° momento: Atividade 

A professora nesse momento começara conversando com os alunos sobre o que 

eles acharam da história contada, perguntará se eles já provaram uma cenoura 

e levará cenoura picada, cozida, e crua, para que os alunos tenham a 

oportunidade de provar se quiserem. Falará também dos nutrientes da cenoura. 

Logo após a professora distribuirá um desenho da cenoura da história, onde os 

alunos deverão fazer bolinhas de papel crepom para colar dentro do desenho. 

Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar um momento divertido e de interação entre a turma. 

 Obter hábitos de comer legumes 

 Despertar o interesse das crianças pelas artes 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 



Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

 

 

Reflexão 

Primeiramente A Professora recepcionou as crianças na hora da chegada a sala 

de aula, momento bem aproveitado para manter uma confiança entre os alunos 

a professora e os pais ou responsáveis, que tem um contato direto com a sala 

de aula no momento que vão levar seus filhos, já que a família e papel 

indispensável na educação infantil. 



A importância da família no ciclo de desenvolvimento escolar da 

criança ajuda-a á projetar a sua vida na carreira profissional. No 

sucesso e insucesso. No mais simples nível, lar e escola estão 

vinculados pelos encontros que os membros da família têm com 

a equipe da escola. O mais importante desses, evidentemente são 

as atividades dos alunos. (CONNEL, ASCHENDEN, KESSLER, 

DOWSEETT, 1995, p. 46). 

 Logo após todos os alunos terem chagado a sala de aula, foram levados até o 

local onde é servido o café. Além de um momento de alimentação, é um 

momento também dos alunos interagirem com outros professores, outras turmas 

e funcionários. 

Voltando a sala de aula, a professora sentou juntamente com os alunos e 

começou uma conversa, perguntando como tinha sido a páscoa deles, se o 

coelhinho tinha levado muitos chocolates, etc. então foi dito que a história 

daquele dia seria “cenoura atleta”, Já que no final se semana eles tinham comido 

muito doce agora então eles tinham que se preocupar em ter uma boa 

alimentação, então a história se trata de uma cenoura, alimento muito importante 

que deve ser consumido por todos, e inclusive o coelhinho que tinha levado os 

chocolate para eles, gosta muito de comer cenoura. Então a professora 

perguntou se os alunos já tinham provado uma cenoura, algum falaram que sim 

e outros que não, então eu levei cenoura picada e cozida para os alunos 

provarem, e a surpresa foi que todos gostaram do legume que provaram. 

Logo após a degustação da cenoura e a contação de história sobre ela, a 

atividade que foi proposta foi que os alunos fizessem pequenas bolinhas de 

papel crepom da cor laranja, e colarem sobre o desenho de uma cenoura. O 

mais interessante dessa atividade foi perceber a importância de trabalhar mais 

a coordenação motora com os alunos. Pois eles não conseguiram fazer as 

pequenas bolinhas como era o esperado da atividade, porem com a ajuda da 

professora a atividade foi concluída e divertida, além das bolinhas os alunos 

usaram cola para grudarem as bolinhas no desenho e adoraram principalmente 

essa parte. Após o termino dessa atividade, faltando pouco tempo para hora do 

almoço a professora liberou os alunos para escolher um brinquedo e brincar na 

sala de aula com os colegas. 

A educação psicomotora é uma técnica, que através de 

exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a 

criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo 

estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada 

ao corpo, respeitando as diferenças individuais e 

levando a autonomia do indivíduo como lugar de 

percepção, expressão e criação em todo seu potencial. 

(NEGRINE, 1995, p. 15). 



 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula cada 

aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não conseguem abrir a 

torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos estavam prontos para o 

horário da saída. 

Anexos: 

 

 



 

 

Referências: 

 Negrine, Airton. Aprendizagem e desenvolvimento infantil: 

psicomotricidade: alternativas pedagógicas. Porto alegre: Prodil, 1995. 

 CONNELL; ASHENDEN; KESSLER; DOWSETT. Estabelecendo 

diferenças: escola família e divisão social. 2°edição, Porto Alegre, Artes 

Medicas, 1995. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Chamada 

 Atividade dos sentimentos e expressões  

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação dos alunos. 

 

 

3°momento: chamada 

Nesse momento a professora irá fazer a chamada para saber quais os alunos 

estão presentes na sala de aula naquele dia. A professora irá pegar as corujinhas 



feitas de EVA que tem os nomes dos alunos e perguntara se tal aluno está 

presente, se está o aluno pega sua corujinha até o cartaz da chamada. 

 

Objetivos específicos: 

 Obter o reconhecimento do seu nome 

 Interação entre os alunos 

4° momento: leitura da história sobre sentimentos (alegria/tristeza) 

A professora vai sentar em roda junto com os alunos, e vai falar um pouco sobre 

a história que vai ser contada, explicando que nós pessoas/Seres humanos, 

somos movidos a sentimentos, e que esses sentimentos podem mudar em 

tempos indeterminados, e que precisamos saber lidar com eles. Logo então a 

professora irá perguntar se os alunos querem escutar a história do sentimento 

ALEGRIA ou TRISTEZA. E então fará a leitura da história escolhida. 

Objetivos Específicos: 

 Distinguir os sentimentos 

 Ser capaz de lidar com os diferentes tipos de sentimentos 

 

 

 

5° momento: Atividade das expressões 

Esse momento, começara com uma conversa informal, onde a professora vai 

perguntar para os alunos se eles sabem o que é sentimento, e se sabem a 

diferença dos diversos sentimentos. Então será posto sobre a mesa, desenhos 

de 3 expressões (alegria, tristeza, raiva), os alunos irão tentar identificar qual é 

o nome de cada expressão, e então colaremos em um cartaz colocando o nome 

de casa sentimento a baixo do desenho. 

Logo depois a professora irá distribuir uma folha onde tem somente o molde de 

uma cabeça e dirá aos alunos para eles desenharem a expressão do sentimento 

que eles estão sentindo no momento. 

Objetivos Específicos: 

 Distinguir o que estão sentindo 

 Obter interação e divertimento entre os alunos 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 



Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Expressar-se através de desenhos e pinturas 

 

7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, sempre 

com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as crianças o quão 

importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

 

 

Reflexão: 

 

Primeiramente A Professora recepcionou as crianças na hora da chegada a sala 

de aula, momento bem aproveitado para manter uma confiança entre os alunos 

a professora e os pais ou responsáveis, que tem um contato direto com a sala 



de aula no momento que vão levar seus filhos, já que a família e papel 

indispensável na educação infantil. 

Logo após todos os alunos terem chagado a sala de aula, foram levados até o 

local onde é servido o café. Além de um momento de alimentação, é um 

momento também dos alunos interagirem com outros professores, outras turmas 

e funcionários. 

Voltando a sala de aula, a professora sentou juntamente com os alunos e 

começou a perguntar se eles sabiam o que significava “SENTIMENTOS”, logo 

após alguns alunos falaram que sentimento era quando a gente ficava feliz, ou 

triste. Então a professora falou que sim existem diversos tipos de sentimentos e 

que nós serem humanos precisamos aprender a lidar com eles. A professora 

então perguntou se os alunos queriam escutar uma historinha que fala sobre os 

sentimentos. Então a historinha contada foi “quando me importo com os outros”,  

os alunos interagiram todo tempo trazendo exemplos com acontecimentos que 

eram contados na história. 

Segundo , Anna Carolina Perrusi Brandão e Ester Calland de Souza Rosa: 

A roda de história possibilita que a constituição de uma 

identidade grupal faça parte das práticas educativas. Isto porque 

professora e crianças participam juntas de uma atividade em que 

vão descobrindo palavras que soam engraçadas, enredos que 

despertam a curiosidade pelo seu encadeamento, tramas que 

geram tensão seguida de alívio. Desse modo, além de 

partilharem palavras os integrantes da roda partilham, 

pensamentos, formas de interpretar a si mesmo e a realidade 

vivida(pag.37) 

 

Logo após a professora trouxe três rostos com expressões de sentimentos 

diferentes (alegria, tristeza e raiva), e colou as fotos com os rostos em uma 

cartolina, então os alunos ajudaram a colocar o nome de cada sentimento em 

baixo de cada foto que ali estava colada. Terminando essa atividade a professora 

distribuiu um desenho onde tinha somente o contorno de um rosto e pediu que 

cada aluno desenhasse seu rosto indicando se estavam felizes ou tristes naquele 

momento, Como os alunos ainda não tem uma boa coordenação motora a 

professora precisou ajudar eles a fazer o desenho dos rostos, porem foi bem 

divertido para as crianças. Quando terminaram o desenho cada um foi até a 

frente de um espelho trazido pela professora e se olhou fazendo as expressões 

de feliz, triste e brabo, o momento foi engraçado. 

Ao terminar essa atividade as crianças pediram a professora para irem até a 

praça, está atividade não estava no plano de aula, porem sobrou tempo depois 

de terem desenvolvido todas as atividades propostas para aquele dia, e então 

foram brincar na praça por alguns minutos.  Logo após os alunos entraram para 



sala de aula fazer a higienização das mãos, com o auxílio das professoras 

presentes na sala de aula. Depois da higiene das mãos feitas as crianças foram 

para o almoço. Ao voltarem para sala de aula foi feita a higiene bucal, onde cada 

aluno vai até a pia com o auxílio da professora e faz a escovação dos seus 

dentinhos, e a cada escovação feita e reforçada a importância de cuidar da 

saúde da bucal. 

Anexos: 

 

 



 

 

 

  

 

 

Referências: 

 Ler e escrever na Educação Infantil: Discutindo práticas pedagógicas/ Ana 

Carolina Perrusi Brandão, Ester Calland de Souza Rosa,Organização.- 2. 

ed.- Belo horizonte: Autêntica Editora, 2011(língua portuguesa na 

escola;2) 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 



Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Contação da historinha “o livro da família” 

A professora vai no primeiro momento sentará juntamente com as crianças numa 

roda, e terá uma breve conversa sobre família, explicando que há diferentes tipos 

de famílias e que não importa como ela é composta, o que importa é o amor que 

está envolvido em nossa família. Logo após a professora contará a historinha “o 

livro da família” que deixa bem claro os diversos tipos de famílias que há em 

nossa sociedade. 

Objetivos Específicos: 

 Obter o reconhecimento de sua família 

 Ser capaz de entender as diversas composições de família 

4° momento: Atividade “O coração da família” 

Nesse momento a professora pegara uma cartolina, onde fara um coração 

grande desenhado em pontilhados, onde cada aluno ajudara a professora a ligar 

os pontilhados para formar o coração completo. Logo após os alunos irão colar 

palavras de carinho sobre o contorno do coração. Depois que o coração estiver 

ligado e com palavras de carinho sobre ele, os alunos irão colar dentro do 

coração fotos de diversas composições de famílias, dando a oportunidade para 

os alunos conversarem sobre suas famílias dentro na sala de aula. 

Objetivos Específicos: 

 Obter coordenação motora 

 Expressar-se sobre sua família 

 Valorizar quem os cuida 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 



6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades sobre o dia das mães 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

 
2° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 

 

 

3° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 



Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 

4° momento: contação de história 

Nesse momento a professora irá sentar em roda com os alunos e fazer uma 

contação de história. A história a ser contada é “Mãe querida mãe”, já que 

estamos na semana do dia das mães e as crianças irão fazer atividades 

posteriores referentes ao dia das mães a história é bem interessante mostrando 

os vários tipos de mães que existem, e que devemos sempre valorizar a nossa 

mãe. 

Objetivos Específicos: 

 Trabalhar valores com as crianças. 

 Incentivar a proximidade entre mãe e filho 

 

5° momento: atividade 

A professora nesse momento começara conversando com os alunos sobre o que 

eles acharam da história contada, se as crianças são amigas da sua mãe, e 

como e o convívio com ela. Logo após os alunos irão colar lantejoula em volta 

de um pequeno coração que será distribuído para cada aluno, assim já 

trabalhando a coordenação motora. Logo após os alunos fazerem a colagem a 

professora pega tinta cache e pintara a mão de cada um onde será preenchido 

o coração com as mãozinhas dos alunos, para finalizar o cartaz os corações que 

eles enfeitaram com lantejoula serão colados em volta do coração central. 

Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar um momento divertido e de interação entre a turma. 

 Trabalhar a coordenação motora 

 Despertar o interesse das crianças pelas artes 

 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 



 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

                                       Reflexão 

Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, 

esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em 

relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato 

direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das 

mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante para as 

turmas interagirem umas com as outras, e principalmente para alimentar 

as crianças que na maioria das vezes fazem as melhores refeições na 

escola. 

Logo após as crianças retornaram a sala de aula onde a professora 

sentou-se com eles, começando uma conversa sobre as mães, de como 

e o convívio entre eles, sobre como as mães cuidam deles etc. A história 



que a professora contou na sala de aula foi “mãe querida mãe”,  a história 

fez com que as crianças interagissem bem uns com os outros, contado de 

como as mamães deles os cuidam. 

 Logo após a professora fez uma atividade com as crianças, onde 

primeiramente levou corações feitos de EVA, onde os alunos tinham que 

colar lantejoula em volta do coração, esta parte da atividade foi bem 

interessante pois dá um certo limite de coordenação motora aos alunos. 

Logo após a professora desenhou um coração grande em uma cartolina, 

os alunos colaram a palavra “mãe” no centro no coração e enfeitaram o 

meio do coração com as mãozinhas que foram pintadas para realizar a 

atividade. Logo após a professora furou o coração feito na cartolina para 

que fosse pendurado os corações feitos de EVA e enfeitados pelas 

crianças com lantejoula. 

A arte dentro da sala de aula é algo de extrema importância pois as 

crianças mesmo com pouca idade se expressam através das cores, dos 

desenhos e dos sentimentos. 

O objeto de conhecimento é a própria Arte, suas várias 

linguagens e códigos. O indivíduo chega à produção 

artística através de um processo (sentir, pensar, construir 

e expressar) no qual as experiências anteriores 

acumuladas pelo sujeito articulam o antigo e o novo, 

dando-se aí uma aprendizagem significativa, na qual o 

professor, os colegas e o meio desempenham um papel 

de mediação cultural e de intervenção em área de 

desenvolvimento potencial do aluno (São Paulo, SP, Visão 

de Área n.5). 

Com o término da atividade os alunos foram até o pátio da escola ensaiar 

uma música que seria apresentada no dia das mães, juntamente com o 

restante da escola. 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula 

cada aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não 

conseguem abrir a torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos 

estavam prontos para o horário da saída. 

 

                                  Referências: 

 SÃO PAULO: Secretaria Municipal de Ensino. Educação Artística. Visão 

de área, 2/7. Documento 5, 1992. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Higiene das mãos 

 Café 

 Atividades sobre a pascoa 

 Higiene das mãos 



 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 

3° momento: contação da história sobre higiene pessoal 

Nesse primeiro momento a professora fará uma rodinha de conversa com os 

alunos, falando sobre os cui7dados referentes a higiene pessoal. Por exemplo: 

O que as crianças entendem por higiene? O porque elas acham importante 

termos hábitos de higiene? O que podemos fazer para termos o corpo bem 

cuidado? 

Logo após a professora irá contar a história “cheré, o jacaré de chulé”, onde irão 

ser trabalhados os hábitos de higiene. 

Objetivos Específicos: 

 Construir hábitos de higiene 

 Mostrar a importância da higiene em nosso desenvolvimento 



 

4° momento: Atividade 

A professora nesse momento colará em um cartaz desenhos de vários objetos, 

onde os alunos terão que identificar quais desses objetos é utilizado na nossa 

higiene pessoal. 

Logo após a professor do outro lado do cartaz irá colar objetos que são utilizados 

todos os dias na nossa higiene, e perguntará para os alunos se eles sabem o 

nome de cada objeto ali exposto, 

Para finalizar a atividade sobre higiene a professora irá distribuir uma folha onde 

os alunos terão que interligar os desenhos de um menino até sua escova de 

dentes, tendo que passar por um caminho que está definido por linhas laterais. 

Essa atividade além de trabalhar a higiene trabalha também a coordenação 

motora das crianças.  

Objetivos Específicos: 

 Reconhecer objetos utilizados para sua higiene pessoal 

 Obter hábitos de higiene 

 Despertar o interesse das crianças pelo cuidado com seu corpo 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 



 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

Reflexão: 

Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, 

esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em 

relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato 

direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das 

mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante para as 

turmas interagirem umas com as outras, e principalmente para alimentar 

as crianças que na maioria das vezes fazem as melhores refeições na 

escola. 

Logo após as crianças retornaram a sala de aula onde a professora 

sentou-se com eles, começando uma conversa sobre a higiene pessoal, 

onde fez perguntas para as crianças, por exemplo “ você escova os 

dentes todos os dias?” “você toma banho todos os dias?”, o momento da 

conversa foi aproveitado também para  falar a importância de todos nós 

mantermos uma boa higiene diariamente. A história que a professora 

contou na sala de aula foi “cheré o chacaré de chulé”,  a história fez com 

que as crianças interagissem uns com os outros, falando que devemos 

limpar os pezinhos, os sapatos quando tiramos para não termos chulé  

 Logo após a história contada e a conversa os alunos fizeram uma 

atividade juntamente com a professora, onde foram levados dois cartazes, 

onde o primeiro havia vários objetos colados, dentre esses objetos tinha 

alguns que eram usados na nossa higiene, os alunos identificaram os 

abjetos e circularam com sua própria mão. Logo após a professora fez um 

cartaz com os objetos do uso pessoal usamos em nossa higiene, e os 

alunos falaram o nome de cada objeto e para que se utilizava, então a 

professora escreveu o nome de todos os objetos. Por último as crianças 



fizeram uma atividade na folhinha, onde deveriam ligar a escova de 

dentes e a pasta de dentes , por um caminho, todos conseguiram fazer a 

tarefa sem nenhuma dificuldade. Mello (2000),refere-se que cuidar 

também é educar. Acrescentando que, no cuidado, se exerce uma prática 

educativa, e, com base nesse enfoque, é pertinente considerar todas as 

áreas que envolvem práticas do cuidado infantil para que sejam 

integradas ao objetivo educativo. 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula cada 

aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não conseguem abrir a 

torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos estavam prontos para o 

horário da saída. 

 

 

Anexos: 

 



 

 

Referências: 

MELLO, A. Um diálogo com os diretores de creches e pré-escolas. In: 

GUIMARÃES, L. (Org.). Os fazeres na Educação Infantil. São Paulo: 

Carochinha, p.21-49, 2000. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Higiene das mãos 

 Café 

 Chamada 

 Atividades 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 



2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação dos alunos. 

 

 

3°momento: chamada 

Nesse momento a professora irá fazer a chamada para saber quais os alunos 

estão presentes na sala de aula naquele dia. A professora irá pegar as corujinhas 

feitas de EVA que tem os nomes dos alunos e perguntara se tal aluno está 

presente, se está o aluno pega sua corujinha até o cartaz da chamada. 

 

Objetivos específicos: 

 Obter o reconhecimento do seu nome 

 Interação entre os alunos 

4° momento: Contação da historinha “aprenda a contar com as cobrinhas 

no circo” 

A professora sentará juntamente com os alunos em roda, onde será contada 

uma historinha onde os alunos irão contar os bichinhos que estão presentes na 

história. A professora ira indagar quais os bichos que estão aparecendo, qual a 

quantia de animais, que cores estão aparecendo na história. 

 

Objetivos Específicos: 

 Reconhecer os números 

 Compreender a função numérica 

 

 

 

 

 



 

5° momento: Atividades 

Nesse momento a professora irá propor uma atividade, onde as crianças terão 

disponíveis várias unidades de fotos dos animais que estavam presentes na 

história contada anteriormente, logo após a professora pedirá que os alunos 

peguem por exemplo “1 girafa” e colarão do lado do número um. Os números 

trabalhados até o 6, levando em conta a idade dos alunos. 

Após a atividade dos números a professora conduzirá os alunos até o pátio onde 

será realizada uma atividade de ginástica historiada.  

Anexo 1. 

Objetivos Específicos: 

 

 Reconhecer os numerais 

 Aprimorar gestos e ritmos corporais 

 Estimula a descoberta dos limites do corpo 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Expressar-se através de desenhos e pinturas 

 

7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 



 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, sempre 

com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as crianças o quão 

importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

Reflexão: 

 

Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, 

esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em 

relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato 

direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das 

mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante para as 

turmas interagirem umas com as outras, e principalmente para alimentar 

as crianças que na maioria das vezes fazem as melhores refeições na 

escola. 

Após o café os alunos e a professora retornaram a sala de aula onde 

todos sentaram-se em roda para hora da história, a história escolhida foi 

“aprenda a contar com as cobrinhas no circo”, a história foi bem divertida, 

pois as crianças interagiram bastante, aprendendo a contar com os 

bichos, pode ser notado também que as crianças já estão dominando os 

números até 7. 

 Reginaldo Rodrigues Da Costa, diz que; 

                                         Sobre o “ensinar” número é pretendido que a criança construa 
mentalmente uma estrutura do número, para que futuramente possa 
continuar a elaborar conhecimento sobre as quantidades futuramente. 
Ainda, se pretende que neste processo de construção a criança tenha 
condições de desenvolver um pensamento ativo a sua maneira, ou 
seja, que possa argumentar e defender suas idéias. Neste aspecto a 
construção do número é a principal meta, já a contagem e a escrita 
pode acontecer após a elaboração da estrutura mental sobre o número, 
não quer dizer que negamos a importância desses dois aspectos da 
representação numérica, mas acreditamos que elas possam ocorrer 
mais tarde, pois a construção do número contribuirá para essas 



atividades, caso isso não tenha ocorrido, é possível que a repetição e 
a memorização, sejam o mais provável, que esteja acontecendo. 

 

Após a história os alunos fizeram um cartaz referente a história que 

mostrava o número se referindo a diferentes animais, a professora colou 

os números e os alunos com a ajuda da professora colocaram os bichos 

referentes as quantias contadas na história. Com o término dessa 

atividade a professora levou os alunos até o pátio da escola, onde la se 

encontraram com os outros alunos das outras aulas, para fazer uma 

atividade corporal, onde se alongaram com uma ginástica historiada, com 

músicas que trabalhas as partes do corpo e etc. O momento foi bem legal 

pela interação que teve entre os alunos e as diversas turmas. 

Com o término da atividade os alunos foram até o pátio da escola ensaiar 

uma música que seria apresentada no dia das mães, juntamente com o 

restante da escola. 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula 

cada aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não 

conseguem abrir a torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos 

estavam prontos para o horário da saída. 

 

 

 

Anexos I 

 

 O GATINHO PIPO 

Era uma vez um gatinho chamado Pipo. Um dia ele acordou com muita preguiça. 

(esticar braços e pernas) 

Mamãe gata já estava chamando e ele teve de pular da cama. Ele saiu correndo 

para atender a mamãe. (correr). Saiu com tanta pressa que bateu com o pé na 

mesa (pular num pé só). Depois que o pé parou de doer, ele saiu a passear 

(Engatinhar) e não prestou atenção nos carros que passavam, quase foi 

atropelado se não tivesse pulado para trás (Engatinhar para trás). Pipo ficou 

nervoso e começou a tremer (tremer). Voltou correndo para casa. (Engatinhar 

correndo) e se deitou novamente (deitar). Pipo aprendeu a lição e agora cada 

vez que si a rua olha para todos os lados (movimento do pescoço) 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 Referências: 

 

Reginaldo Rodrigues da costa, FUNDAMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA: IMPLICAÇOES DA CONSTRUÇAÕ DO CONCEITO DE 

NÚMERO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA, IX congresso 

Nacional de educação- EDUCERE III encontro Sul Brasileiro de 

Psicopedagogia- PUCPR, (2009) 

 

 

Reflexão da aula do dia (29/05/2017) 

Neste dia, eu só tive um aluno presente na escola, minha colega teve apenas 2 

alunas, então resolvemos juntar as turmas para um melhor desenvolvimento de 

trabalho. A manhã foi destinada a explorar a biblioteca da escola. As três alunas 

escolheram diversos livros onde estes foram lidos pelas professoras, logo após 

a contação de histórias retornamos a sala de aula disponibilizando jogos 

educativos, jogos estes que eram de encaixe, onde as crianças treinaram sua 

coordenação motora sua autonomia em relação a sua criatividade em formar 

objetos com as pecinhas. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Higiene das mãos 
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 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

2° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
E após lavar as mãos irão passa álcool gel. Momento importante para ressaltar 
a importância de uma boa higiene antes das refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 

3° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 

4° momento: contação da história “a poluição tem solução” 



Nesse primeiro momento a professora fará uma rodinha de conversa com os 

alunos, falando sobre os cuidados que devemos ter com nosso meio ambiente 

cuidando sempre evitar os atos de poluição. Fazendo perguntas por exemplo, o 

 que vocês entendem por poluição? Que atitudes vocês acham que polui 

nosso meio ambiente? O que vocês acham que podemos fazer para evitar essa 

poluição? 

Objetivos Específicos: 

 Valorizar o cuidado com o meio ambiente 

 Mostrar a importância de combater a poluição 

 

5° momento: Atividades 

Nesse momento a proposta da professora será, as crianças montarem uma 

historinha infantil sobre o meio ambiente, as páginas serão levadas impressas 

pela professora, e os alunos irão pintar, enfeitar e montar da maneira que for de 

sua preferência, será feito uma capa onde as crianças irão escolher qual o 

desenho e cores a serem pintadas. Após o livro estar pronto, os alunos irão 

assistir um vídeo sobre o meio ambiente e escutar músicas referentes ao tema, 

havendo assim uma conversa sobre como devemos cuidar do nosso meio 

ambiente. Após a montagem do livro as crianças irão produzir um cartaz sobre 

o meio ambiente, usando tinta guache.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Obter autonomia nas atividades propostas. 

 Despertar o interesse das crianças pela leitura 

 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
E após lavar as mãos irão passa álcool gel. Momento importante para ressaltar 
a importância de uma boa higiene antes das refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 



7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

Anexos: 

 



  

Reflexão 

Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, esse 

momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em relação aos 

filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato direto entre professor 

coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as mochilas no 

lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada nas refeições durante 

a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O 

café é um momento importante para as turmas interagirem umas com as outras, 

e principalmente para alimentar as crianças que na maioria das vezes fazem as 

melhores refeições na escola. 

Logo após as crianças retornaram a sala de aula onde a professora sentou-se 

com eles, começando uma conversa sobre o meio ambiente, e sobre o que nós 

podemos fazer para cuida do mundo em que vivemos, Logo após foi contado a 

história “ A poluição tem solução” onde foi debatido o que polui o meio ambiente, 

e o que nós podemos fazer para cuidar e não poluir, neste dia foi apenas uma 

aluna, ela interagiu bem com a história, contando fatos ocorridos na vida pessoal 

dela em relação ao meio ambiente. Logo após a professora juntamente com a 

aluna montou uma história sobre o meio ambiente, onde as páginas já estavam 

prontas porem a aluna montou a ordem das páginas e escolheu a figura que iria 

ficar na capa da história. Após isso foi confeccionado um cartaz com um desenho 

de uma árvore, onde as folhas foram feitas com as mãos pintadas de tinta 

guache. 

Segundo o RCNEI, os conteúdos vinculados às áreas das Ciências Humanas e 

Naturais, sempre estiveram ligados na organização do currículo da Educação 

Infantil, no entanto, atuando com práticas distintas. Em algumas instituições, os 

conteúdos são colocados como preparo para os anos seguintes, como por 

exemplo, exercícios mecânicos, como forma de desenvolver o movimento, 

hábitos e atitudes (BRASIL, 1998). 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 



conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula cada 

aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não conseguem abrir a 

torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos estavam prontos para o 

horário da saída. 

 

 

 



 

 Referências:  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil: 

conhecimento de mundo. Brasília: MEC/SEF, v.03. 1998. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 
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 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

 
2° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 

 

 

3° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 



4° momento: Desenho animado 

Nesse momento a professora irá sentar com os alunos em roda, e conversar 

sobre as festas de são João, perguntando se eles conhecem o que é, as 

vestimentas típicas, as comidas, etc. 

Logo após a professora colocará um desenho animado sobre a festa junina, onde 

os alunos irão ver as roupas e comidas que tínhamos conversado anteriormente. 

Objetivos Específicos: 

 Trabalhar as diversas culturas 

 Incentivar os alunos a tirar dúvidas através da conversa 

 

5° momento: atividade 

Nesse momento a professora conversará com os alunos sobre os enfeites que 

existem na época de são João, logo após os alunos irão confeccionar bandeiras 

feitas de EVA, onde serão de diversas cores, e no meio da bandeira será colado 

o nome da cor daquela bandeira. 

Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar um momento divertido e de interação entre a turma. 

 Trabalhar a coordenação motora 

 Ter conhecimento das cores 

 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 

 

 

 



7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

Reflexão: 

 

Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, esse 

momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em relação aos 

filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato direto entre professor 

coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as mochilas no 

lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada nas refeições durante 

a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O 

café é um momento importante para as turmas interagirem umas com as outras, 

e principalmente para alimentar as crianças que na maioria das vezes fazem as 

melhores refeições na escola 

Chegando a sala de aula a professora conversou com as crianças sobre a data 

de são João, então as crianças assistiram um vídeo infantil que contava história 

sobre as festas juninas. Logo após as crianças confeccionaram bandeiras de são 

João de cores diversas, onde então foram coladas na parede colocando o nome 

das cores em cima das bandeiras, teve uma interação muito boa, percebi que os 

alunos não dominam as cores ainda, porem reconhecem algumas relacionando 



a objetos do seu dia a dia. Para finalizar as atividades foram picadas EVAs das 

cores que tinham sido trabalhadas então as crianças colaram os retalhos 

coloridos num desenho de balão de são João. 

 

    De acordo com Luft (2011:288), “o uso das cores pode contribuir de forma 
Benéfica na vida das crianças, uma vez que as cores sugerem diferentes 
Significados, de acordo com a maneira como forem utilizadas [...] Devido à 
Influência da cor no meio onde vivemos, torna-se importante estudar formas 
de proporcionar às pessoas a utilização de cores, buscando composições 
Harmoniosas, equilibradas visualmente, que colaborem juntamente com 
Outros elementos do projeto do ambiente”. (LUFT, 2011:288) 

 Ao termino das atividades sobrou alguns minutos, então as crianças foram 

levadas até a praça onde brincaram livremente. Antes do almoço os alunos 

fizeram a higiene das mãos com o auxílio das professoras. Logo então os alunos 

foram para o almoço, onde eles podem conviver com outras turmas num mesmo 

ambiente. Na volta a sala de aula cada aluno fez a higiene bucal, com auxilio, 

pois alguns ainda não conseguem abrir a torneira, fechar, lavar a escova, etc. 

Então os alunos estavam prontos para o horário da saída. 

 



 

 

 

 



Referências: 

LUFT, Maria Gabriela Cherem. Um estudo de cores em Josef Albers para um 
ambiente infantil. Faculdade de Tecnologia SENAC, 2011. 
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Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Higiene das mãos 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 



 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 

2° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
E após lavar as mãos irão passa álcool gel. Momento importante para ressaltar 
a importância de uma boa higiene antes das refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

 

3° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação entre os alunos. 

4° momento: hora do conto 

Nesse momento a professora sentará junto aos alunos, e contará a história “ 

vamos brincar”, essa historinha mostra as formas geométricas, utilizando as 

cores para identifica-las.  

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de distinguir as formas geométricas 

 Reconhecer as cores 

 

5° momento: Atividades 

O momento das tarefas, é um momento de diversão, onde será realizado um 

cartaz com as formas geométricas e os nomes para ficar exposta na sala de 

aula. Logo após ao alunos colarão canudinhos descartáveis em cima das linhas 

que estarão desenhadas em uma folha, assim formando os formatos 

geométricos. 

Objetivos Específicos: 



 

 Obter uma boa coordenação motora 

 Produzir cartaz sobre a atividade 

 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
E após lavar as mãos irão passa álcool gel. Momento importante para ressaltar 
a importância de uma boa higiene antes das refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições. 

 Aplicar hábitos saudáveis no dia a dia. 

 

7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, 

sempre com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as 

crianças o quão importante é cuidar dos dentinhos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

Reflexão: 



Primeiramente a professora recepcionou os alunos no portão da escola, 

esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que tenham em 

relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o contato 

direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das 

mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante para as 

turmas interagirem umas com as outras, e principalmente para alimentar 

as crianças que na maioria das vezes fazem as melhores refeições na 

escola. 

Após os alunos retornarem a sala de aula, foi contada uma história sobre 

as formas geométricas, onde de uma maneira bem divertida as formas 

geométricas foram apresentadas as crianças. Logo após a professora e 

os alunos conversaram sobre a história e confeccionaram um cartaz para 

ficar na sala de aula, para que eles possam visualizar todos os dias. 

Nesse cartaz as formas geométricas foram feitas com canudinhos 

descartáveis, onde as crianças fizeram a colagem dos canudos e a 

decoração do cartaz, utilizaram cola colorida. Nessa atividade as cores 

também foram bem exploradas, e as crianças interagiram bem com todas 

a s atividades propostas. Após o termino das atividades a professora 

levou os alunos para brincar no pátio da escola junto com outras turmas. 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula 

cada aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não 

conseguem abrir a torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos 

estavam prontos para o horário da saída. 

 

Anexos: 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

A professora fica na porta da sala de aula recebendo os alunos, momento muito 

bom para obter uma maior confiança entre aluno e professor. Esse momento é 

importante também para manter um contato mais próximo com os pais ou 

responsáveis, onde sempre a diálogos entre os responsáveis e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar a confiança dos alunos 

 Obter um bom relacionamento com os pais ou responsáveis. 

 



2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar uma fila, para levar as crianças até o 

refeitório onde será feita a refeição. Proporcionando assim um momento 

saudável e de interação entre todos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estimular hábitos saudáveis para as crianças 

 Interação dos alunos. 

 

 

3°momento: chamada 

Nesse momento a professora irá fazer a chamada para saber quais os alunos 

estão presentes na sala de aula naquele dia. A professora irá pegar as corujinhas 

feitas de EVA que tem os nomes dos alunos e perguntara se tal aluno está 

presente, se está o aluno pega sua corujinha até o cartaz da chamada. 

 

Objetivos específicos: 

 Obter o reconhecimento do seu nome 

 Interação entre os alunos 

4° momento: História 

A professora nesse momento sentará com os alunos em roda, onde conversará 

sobre as cores. A história que será contada é “Tarsilinha e as cores” de Patrícia 

Engel Secco e Tarsilinha do Amaral. Onde será trabalhada as cores relacionando 

as obras de arte da autora. Os alunos também assistirão um vídeo com música 

onde o foco principal e conhecer as cores. 

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de reconhecer e distinguir as cores. 

 Conhecer obras de arte 

 

 

 

 

5° momento: Atividades 

Nesse momento os alunos brincarão de colocar os prendedores de diversas 

cores nos lugares com cores correspondentes. Onde cada um terá sua rodada 



para encaixar os prendedores. Logo Após os alunos irão brincar de guardas as 

cores nos lugares específicos de cada cor, assim treinando o conhecimento e a 

diferença das cores. 

Objetivos Específicos: 

 

 Obter conhecimento sobre as cores 

 Expressar seus conhecimentos 

 

 

 
6° momento: Higiene das mãos 

Os alunos nesse momento farão a higiene das mãos usando sabonete e água. 
Momento importante para ressaltar a importância de uma boa higiene antes das 
refeições. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Expressar-se através de desenhos e pinturas 

 

7° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para ir até o refeitório almoçar. Momento de 

extrema importância, já que uma boa alimentação é indispensável na vida de 

uma criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 

8° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, sempre 

com o acompanhamento da professora. Lembrando sempre as crianças o quão 

importante é cuidar dos dentinhos. 



 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes. 

 

Reflexão: 

. Nesse dia o a turma do pré I, por ter apenas um aluno juntou com a turma 

do pré II. Primeiramente as professoras recepcionaram os alunos no 

portão da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida 

que tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este 

é o contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. As crianças depois fizeram a higiene das 

mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante para as 

turmas interagirem umas com as outras, e principalmente para alimentar 

as crianças que na maioria das vezes fazem as melhores refeições na 

escola. 

Ao retornar a sala de aula a professora PIBIDIANA, aplicou seu plano de 

aula que se tratava sobre quem somo nós, nesse momento foram feitas 

carteiras de identidades dos alunos onde eles deveriam se desenhar no 

lugar onde iria a foto, e a digital foi feito pintando o dedo dos alunos de 

caneta preta. Os alunos interagiram bem durante toda atividade. 

Logo após a professora termina seu plano de aula, foi contada a história 

“Tarsilinha e as cores”, onde os alunos trabalharam as cores. Depois foi 

proposto um jogo, onde a professora distribuiu fichas com diversas cores, 

e depois passavam caixa um tinha a entrada pintada referente a cor que 

ali deveria ser colocada. Depois a brincadeira com os prendedores 

coloridos onde os alunos tinham que prender o prendedor com a cor 

escolhida na cor certa, os alunos interagiram com a atividade, e sabem 

diferenciar bem as cores, e os nomes delas. 

Antes do almoço os alunos fizeram a higiene das mãos com o auxílio das 

professoras. Logo então os alunos foram para o almoço, onde eles podem 

conviver com outras turmas num mesmo ambiente. Na volta a sala de aula 

cada aluno fez a higiene bucal, com auxilio, pois alguns ainda não 

conseguem abrir a torneira, fechar, lavar a escova, etc. Então os alunos 

estavam prontos para o horário da saída. 

 

Reflexão dia 14/07/2017: 



Nesse dia na turma da creche I A, tivemos apenas 1 aluno. As professoras 

fizeram a rotina e após contara uma historinha sobre os animais. O aluno não 

ficou muito a vontade com a presença de pessoas novas na sala de aula, 

chorou bastante e não interagiu no momento da história. As professoras 

relataram que o aluno é bem agitado, e não costuma interagir com as 

atividades propostas.   

  

 

Reflexão de observação: 



No dia 1° de agosto de 2017 estive observando a turma de creche II A, com o 

propósito conhecer os alunos, observar o andamento da turma, a rotina e o que 

eles costumar trabalhar em aula. A turma é bem tranquila, tem 12 alunos no 

turno da manhã. A professora titular e sua ajudante são bem acessíveis e 

interessadas com o andamento da turma. 

Acompanhei toda rotina dos alunos desde a hora do café até a hora da soneca. 

Os alunos gostam muito de olhar DVD de filme infantil, então sempre a 

professora disponibiliza um momento para olhar os filmezinhos, depois os 

alunos brincaram com jogos pedagógicos de montar quebra cabeça de 

madeira, e com garrafas pets com furos, onde o objetivo é os alunos 

encaixarem os canudos descartáveis nos buracos, assim adquirindo uma 

coordenação motora controlada. Os alunos também brincaram no pula-pula, 

depois fizeram a higiene das mãos foram para o almoço, todos os alunos 

almoçam, e a maioria repete a comida. Após o almoço voltaram para aula onde 

foi feita a higienização e troca de fraldas, então os alunos deitaram para tirar a 

soneca, já que a maioria estuda em turno integral, os demais alunos foram 

embora. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da 

escola, a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este 

momento servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 



Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

A professora neste momento sentará em roda com os alunos e fará uma leitura 

divertida, utilizando livro com fantoches, já que é o primeiro dia que aplicarei o 

plano de aula, a leitura com fantoches vem para descontrair os alunos em 

relação a professora nova. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa interação na hora da leitura 

 Estimular o gosto pelas histórias infantis 

 

4° momento: Atividade 

  Primeiramente a professora irá conversar com os alunos e explicar como será 

usado o cartaz da chamada, que a partir desta aula fará parte da rotina dos 

alunos. Nesse segundo momento a professora irá conversar com os alunos 

sobre a atividade que será feita para homenagear o dia dos pais, os alunos 

trabalharão com colagem e pintura com tinta guache, utilizando as mãozinhas 

para efetuar a pintura 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Interação das crianças com as atividades 

 Exploração das artes 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 

o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 



 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição 

do almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

Reflexão: 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã, antes entre a hora de chegar e o café os 

alunos ficaram brincando livremente dentro da sala de aula. As crianças 

depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O café é um 

momento importante para as turmas interagirem umas com as outras, e 

tornar a hora do café um momento agradável. 

Após a hora do café os alunos retornaram a sala de aula, onde a 

professora sentou em roda no tapetinho da leitura, e contou uma história 



com fantoche, optei por começar contando uma história mais divertido 

para os alunos se soltarem mais com minha presença. Os alunos 

interagiram muito bem com a história, fizeram perguntas, questionaram 

o tempo todo. 

A criança enquanto desenha canta, dança, conta histórias, teatraliza, ima-

gina ou até silencia... O ato de desenhar impulsiona outras manifestações, 
que acontecem juntas, numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande 

caminhada pelo quintal do imaginário. (DERDYK, 1989, p.19). 

 

Após o termino da história os alunos pediram para colocar o DVD infantil 

do pato Donald, eles adoram esse desenho e ficam encantados ao 

olharem. Logo em seguida me senti na mesa com eles e expliquei como 

iria ocorrer o trabalhinho do dia dos pais, então forramos a mesa, depois 

as professoras pintaram as mãos dos alunos e desenharam na folha de 

ofício. Os alunos adoraram a atividade com tinta, a interação foi bem 

proveitosa. Já que o trabalho foi feito com tinta para terminar de fazer os 

desenhos necessários para finaliza-lo terá que espera até a próxima 

semana onde já estará seco e então poderemos finalizar o trabalho. Os 

alunos depois do termino da atividade brincaram no escorregador que 

estava dentro da sala de aula, com o auxílio de uma das professoras. 

Em seguida chegou a hora do almoço, então os alunos foram até o 

refeitório e fizeram a refeição. Voltando a sala de aula a higiene em 

geral foi feita, inclusive troca de fralda de todos antes de deitarem para o 

momento do sono. Os alunos que não ficam em turno integral foram  

embora. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

 A professora começara contando que vai começar o projeto sacola da leitura, 

será explicado então como vai acontecer o sorteio para escolher o aluno que irá 

levar a sacola para casa em cada semana, e também escolher o nome da 

mascote que irá acompanhar a sacola na visita a suas casas. Após a professora 

começará com uma conversa informal sobre os pais, logo após será contada a 

história “Alô pai”, que fala sobre um diálogo de pais e filhos, sempre procurando 

uma interação entre a história os alunos e a professora. 

Objetivos Específicos: 

 Obter o reconhecimento de sua família 

 Ser capaz de entender a figura paterna 

 

4° momento: Atividade do dia do papai 

,  

Primeiramente a professora conversará com os alunos e explicará como 

funcionará a chamada divertida, e saber a opinião dos alunos sobre o que eles 

acharam, Depois irá conversar com os alunos e explicar o trabalhinho a ser feito, 

onde os alunos terão que fazer bolinhas de papel crepom, e após isso colar 



dentro da palavra pai. Trabalhando assim as cores e as letras que compõem a 

palavra pai. E para finalizar a manha de atividades, a turma terminará de fazer o 

trabalhinho que ficou da semana passada. 

 

Objetivos Específicos: 

 Obter coordenação motora 

 Explorar cores 

 Estimular o tato 

 Reconhecer a primeira letra do nome 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 



 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

Reflexão 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã, antes entre a hora de chegar e o café os 

alunos ficaram brincando livremente dentro da sala de aula. As crianças 

depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O café é um 

momento importante para as turmas interagirem umas com as outras, e 

tornar a hora do café um momento agradável. 

Após a hora do café os alunos retornaram a sala de aula, onde pela 

primeira vez usamos a chamada divertida, os alunos adoraram e 

participaram com muito empenho. Os alunos ensaiaram a música que 

será apresentada para o dia dos pais com a professora titular. A 

professora titular pediu para que fizéssemos a atividade do dia dos pais 

que ela tinha tido a ideia, então, as duas professoras desenharam as 

mãos dos alunos em EVA, logo após recortaram e colaram, os alunos 

coloriram o trabalho. Após aproveitei para terminar o trabalho da semana 

anterior que tinha ficado para secar, os alunos ajudaram a fazer os 

desenhos, e então foi finalizado o trabalhinho do dia dos pais. Vendo a 

interação dos alunos acredito que a atividade foi bem proveitosa. Os 

alunos brincaram alguns minutos com o jogo de encaixar os canudos na 

garrafa e logo após fizeram a higiene das mãos e foram para o almoço. 

 
A literatura em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir 

nessa sociedade em transformação: a de servir como agente de 

transformação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 

leitor/texto estimulado pela escola. (COELHO, 2009, p.15). 

Chegou a hora do almoço, então os alunos foram até o refeitório e fizeram a 

refeição. Voltando a sala de aula a higiene em geral foi feita, inclusive troca de 

fralda de todos antes de deitarem para o momento do sono. Antes que os alunos 

se deitasse a sentei-me com eles no tapete de histórias e contei a historinha “Alô 

Pai”, os alunos interagiram muito bem fizeram perguntas, e deram muitas risadas 

com a história. Os alunos que não ficam em turno integral foram embora, os que 



ficam se deitaram para hora do sono

 

 



 

 

 

Referências: 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria – análise – didática. São Paulo: 

Moderna, 2009. 

Reflexão dia 10-08-2017 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã, antes entre a hora de chegar e o café os 

alunos ficaram brincando livremente dentro da sala de aula. As crianças 

depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O café é um 



momento importante para as turmas interagirem umas com as outras, e 

tornar a hora do café um momento agradável. 

Após a hora do café os alunos ensaiaram no pátio da escola a música 

que será apresentada para os pais em sua homenagem. Retornando a 

sala de aula, fiz a chamadinha divertida com eles. No decorrer da manhã 

auxiliei a professora nas atividades que tiveram que ser terminadas, 

como a de pintar os pés das crianças para fazer um trabalhinho do dia 

dos pais. Os alunos pediram para assistirem DVD da galinha pintadinha, 

então a professora colocou. Então alguns alunos pediram para brincar 

no pula-pula, outros escolheram um brinquedo e ficaram no tapetinho 

brincando.  

Chegou a hora do almoço, então os alunos foram até o refeitório e fizeram a 

refeição. Voltando a sala de aula a higiene em geral foi feita, inclusive troca de 

fralda de todos antes de deitarem para o momento do sono. Antes que os 

alunos se deitasse a sentei-me com eles no tapete de histórias e contei a 

historinha “vamos aprender a contar os números”, os alunos interagiram muito 

bem fizeram perguntas, e a cada página contada fazíamos a contagem que 

tinha sido contado até então. Os alunos que não ficam em turno integral foram 

embora, os que ficam se deitaram para hora do sono 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 03(15/08/2017) 

Nome do bolsista: Laura Sabbado Campos 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Creche II A 

Turno: manhã 

Professora Supervisora: Milena 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 



1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da 

escola, a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este 

momento servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

A professora nesse momento sentará com os alunos em roda, e conversará 

com eles sobre as cores, quais as cores que eles conhecem. Então a 

professora contará uma história sobre as cores Riki aprende...cores“, que 

ensina de maneira divertida as cores primárias. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Saber pronunciar os nomes das cores primárias 

 Ser capaz de diferenciar as cores 

 

4° momento: Atividade  

,  

A atividade será feita em forma de brincadeira. Onde a professora levará para a 

sala de aula um jogo pedagógico no qual o objetivo maior e reconhecer as 

cores. Os alunos então brincarão sentadões em roda, e cada um terá sua vez 

para reconhecer a cor e encaixar as peças no lugar adequado. Logo após os 

alunos com a ajuda das professoras confeccionarão um cartaz das cores para 

que fique exposto na sala de aula. 



Objetivos Específicos: 

 Reconhecer as cores 

 Estimular o aprendizado através da brincadeira 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 

o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição 

do almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto não chegava a hora do café 

os alunos ficaram brincando livremente dentro da sala de aula, e vendo 

o DVD da Pepa pig, o qual eles adoram. As crianças depois fizeram a 

higiene das mãos para ir tomar o café. O café é um momento importante 

para as turmas interagirem umas com as outras, e para os alunos 

exercitarem sua autonomia em relação as refeições, e também é um 

momento agradável. 

. Os alunos brincaram alguns minutos com o jogo de encaixar os 

canudos na garrafa e logo após fizeram a higiene das mãos e foram 

para o almoço. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após os alunos 
sentaram-se no tapete da hora do conto, onde a professora contou a 
história sobre as cores (vermelho, amarelo, verde e azul), os alunos 
interagiram muito bem com a história, e já grande maioria domina o 
conhecimento sobre as cores trabalhadas. Logo após a história os 

alunos ajudaram a professora a montar o cartaz sobre as cores, que 
ficou exposto na sala de aula. Depois do cartaz pronto, brincamos 

com a caixa colorida, onde as crianças recebiam fichas de diferentes 
cores, e quando a caixa passava eles tinham que guardar as fichas 

no lugar correto, a interação foi grande, e não queriam parar mais de 
brincar. 



 
    De acordo com Luft (2011:288), “o uso das cores pode contribuir de forma 

Benéfica na vida das crianças, uma vez que as cores sugerem diferentes 
Significados, de acordo com a maneira como forem utilizadas [...] Devido à 

Influência da cor no meio onde vivemos, torna-se importante estudar formas 
de proporcionar às pessoas a utilização de cores, buscando composições 

Harmoniosas, equilibradas visualmente, que colaborem juntamente com 
Outros elementos do projeto do ambiente”. (LUFT, 2011:288) 

 

 Logo após a professora titular ensaio uma música com o s alunos, já 

que no dia seguinte seria apresentado na biblioteca pública da cidade. 

Ao terminar o ensaio os alunos pintaram um desenha que a professora 

titular disponibilizou. 

Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, os alunos que 

ficam em turno integral deitaram, e o restante foi embora. 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Referências: 

LUFT, Maria Gabriela Cherem. Um estudo de cores em Josef Albers para 
um ambiente infantil. Faculdade de Tecnologia SENAC, 2011. 

 

Reflexão dia 17-08-2017 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, e esse momento já é aproveitado para os pais tirarem alguma 

dúvida que tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já 

que este é o contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã, separaram os cadernos de avisos. Entre 

a hora de chegar e o café os alunos ficaram brincando livremente dentro 

da sala de aula. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir 

tomar o café. O café é um momento importante para as turmas interagirem 

umas com as outras, e tornar a hora do café um momento agradável. 

Ao retornarem a sala de aula, a professora fez o momento da chamadinha 

divertida, onde os alunos se divertem e ao mesmo tempo realizam a tarefa 



de verificar quem está presente na aula. Depois a professora titular 

perguntou para os alunos se eles queriam brincar com jogos de montar, 

ou com massa de modelar, os alunos responderam que preferiam a 

massa de modela, então as massinhas foram distribuídas e os alunos 

ficaram brincando. Depois de terem brincado, os alunos se sentaram no 

tapete da leitura, e a professora contou a historinha sobre o saci Pererê, 

a historinha foi contada em forma de varal, e os alunos adoraram o modo 

de como a história foi contada. 

Nesse dia permaneci na sala de aula até as 10 horas da manhã somente, 

pois havia reunião com a professora coordenadora na biblioteca. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 04(22/08/2017) 

Nome do bolsista: Laura Sabbado Campos 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Creche II A 

Turno: manhã 

Professora Supervisora: Milena 



Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

Rotina 

 Chegada dos alunos 

 Café 

 Atividades 

 Higiene das mãos 

 Almoço 

 Higiene Bucal 

 Saída 

 

 

Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

Nesse momento a professora sentará no tapetinho da leitura, e conversará sobre 

o folclore com os alunos, perguntará se eles conhecem algum personagem que 

faça parte de nosso folclore. Logo após a professora contará um resumo da 

história de alguns personagens do folclore, ilustrando a contação com os 

palitoches. 

 



 

Objetivos Específicos: 

 Melhorar a comunicação oral 

 Estimular o habito de perguntar 

 Conhecer um pouco do folclore infantil 

 

4° momento: Atividade  

Nesse momento, a professora explicará para os alunos como a atividade irá se 

desenvolver. Os alunos farão bolinhas de papel crepom, e após irão colar na 

parte da toca do saci Pererê, e logo após será feito desse desenho uma máscara 

para os alunos usares em suas brincadeiras. 

,  

Objetivos Específicos: 

 Obter coordenação motora 

 Estimular o aprendizado através de recorte e colagem 

 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 



7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficam na sala de aula brincando livremente com o brinquedo que 

escolher, alguns que não querem brincar ficam olhando DVD de músicas. 

As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O 

café é um momento importante para as turmas interagirem umas com as 



outras, e para os alunos exercitarem sua autonomia em relação as 

refeições, e também é um momento agradável. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após os alunos 
sentaram-se no tapete da hora do conto, onde a professora contou 
sobre alguns personagens e algumas lendas do folclore brasileiro, 
essas lendas foram contadas junto com os palitoches dos 
personagens. Logo após a história os alunos sentaram-se na mesa, 
onde a a professora distribuiu pedaços de papel crepom vermelho, para 
que os alunos fizessem bolinhas para colar na carapuça do saci, logo 
que as bolinhas ficaram prontas os alunos colaram na máscara que 
eles estavam fazendo. Após a professora recortou as máscaras e 
colocou elástico para os alunos brincarem 

 

Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, enquanto os 

alunos estavam deitados, a professora colocou um DVD sobre as lendas 

brasileiras para os alunos verem até a hora de dormir, os alunos que ficam 

em turno integral permaneceram na sala deitados, e o restante foi para 

casa. 
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Desenvolvimento 



1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

Nesse momento a professora irá fazer a hora do conto com os alunos. A proposta 

será para os alunos sentarem no tapetinho da leitura, e então a história será 

contada de maneira interativa com os alunos para que eles conheçam as formas 

geométricas e as cores, a história contada será “     vamos brincar      ” 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer as formas geométricas 

 Saber as cores que estão sendo trabalhadas 

 

4° momento: Atividade  

Os alunos nesse momento ganharão uma folha de ofício onde terão a liberdade 

de desenhar algumas das formas geométricas, e com as cores que eles 

escolherem. Logo após brincaremos com brincadeira pedagógica, onde a 

criança tem que encaixa as formas no lugar correto. 

Objetivos Específicos:  

 Saber ter o controle de espaço na hora de desenhar 

 Estimular o aprendizado através da brincadeira 

 



 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

 

No momento da chegada as professoras recepcionaram os alunos no 

portão da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida 

que tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este 

é o contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficam na sala de aula olhando o DVD que eles sempre pedem, 

alguns pediram para pegar brinquedos, ao invés de olhar DVD. As 

crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O café 

é um momento importante para as turmas interagirem umas com as 

outras, e para os alunos exercitarem sua autonomia em relação as 

refeições, e também é um momento agradável. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha divertida, onde os 
alunos pegam seus nomes e colocam no cartaz da chamada, sabendo 
assim quantos alunos estão presentes no dia. logo após a professora 
chamou os alunos para sentarem-se no tapetinho da leitura, onde falei 
pra eles que nesta aula seria trabalhada as formas geométricas, então 
contei uma historinha que mostra de uma forma divertida as formas 
geométricas mais simples, e as cores. Logo após brincamos com um 
jogo pedagógico, onde s alunos tinham que encaixar as formas 
geométricas no molde certo e nas cores certas, os alunos se divertiram 
bastante e interagiram muito com a brincadeira. Logo após os alunos 
desenharam na cartinha do projeto, adote uma criança no dia das 
crianças, onde cada um fez um desenho livremente. 

Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 



a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, então os 

colchoes foram postos para que os alunos fossem se deitando para hora 

da soneca. Então os alunos ficaram deitados, e os que não são de turno 

integral foram para casa. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

Nesse momento a professora irá fazer a hora do conto com os alunos. A proposta 

é que os alunos sentem no tapetinho da leitura, onde será explicado para os 

alunos, uma breve história sobre abandeira do BRASIL e o significado de cada 

cor que faz parte dela. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer a história da bandeira do brasil 

 Saber o que significa cada cor da bandeira 

 



4° momento: Atividade  

Nesse momento os alunos juntamente com as professoras, pintarão uma 

bandeira do BRASIL, os meios que utilizarão para realizar tal tarefa, será as 

mãos, na qual será pintada com tinta guache, e aplicada sobre o desenho. 

Objetivos Específicos:  

 Desenvolver a arte de forma divertida 

 Estimular o aprendizado sobre a cultura brasileira 

 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 



 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é o 

contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficam na sala de aula olhando o DVD que eles sempre pedem, 

alguns pediram para pegar brinquedos, ao invés de olhar DVD. As 

crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir tomar o café. O café 

é um momento importante para as turmas interagirem umas com as 

outras, e para os alunos exercitarem sua autonomia em relação as 

refeições, e também é um momento agradável. 



                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após a 
professora chamou os alunos para sentarem-se no tapetinho da leitura, 
onde começou uma conversa informal com os alunos, primeiramente 
mostrei a bandeira do Brasil para eles, e perguntei se eles sabiam o 
que era, alguns interagiram muito bem, outros não se manifestaram 
muito, depois contei uma mini história criada por mim, para explicar os 
significados das cores da bandeira brasileira. Logo então a professora 
explicou para os alunos como seria feita a atividade da bandeira, então 
eles sentaram-se nas cadeirinhas, e as mãos foram pintadas para 
então realizar a atividade, logo que iam terminando ia sendo feita a 
higiene das mãos. Os alunos adoraram a atividade, demonstraram 
atitudes de interesse. Logo tendo terminado, os alunos brincaram na 
sala de aula. 

 
A Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil/MEC (2010) garante que  

                                 [...] Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, 
poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar 
determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, 
a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de 
socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação 
de regras e papéis sociais. (p.23) 

 

Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, então os 

colchoes foram postos para que os alunos fossem se deitando para hora 

da soneca. Então os alunos ficaram deitados, e os que não são de turno 

integral foram para casa. 

 

 



 

 
 

Referências: 

Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 

Curriculares Nacional para a Educação Infantil. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

Nosso momento da leitura, será de uma maneira diferente, a professora 

conversará com os alunos sobre o estado em que eles vivem o Rio grande Do 

Sul, falando sobre a cultura, as vestimentas o modo que falamos e etc. 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer nossa cultura 

 Dialogar abertamente 

 

4° momento: Atividade  



Nesse momento os alunos vão colorir o desenho do gaúcho e da prenda para 

expor na sala de aula. 

Objetivos Específicos:  

 Trabalhar a coordenação motora 

 Ter noção de espaço 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 



 

 

 

 

Reflexão 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é 

o contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficaram brincando com os brinquedos escolhidos por cada um na 

sala de aula. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir 

tomar o café, e então foram conduzidas junto com as professoras até o 

local da refeição. O café é um momento importante para as turmas 

interagirem umas com as outras, e para os alunos exercitarem sua 

autonomia em relação as refeições, e também é um momento agradável. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após a professora 
chamou os alunos para sentarem-se no tapetinho da leitura, onde 
começou uma conversa informal com os alunos, mostrando 
primeiramente a bandeira do nosso estado, explicando as cores, e 
também falando sobre os costumes que os gaúchos tem, o modo como 
se vestem, sua bebida entre outros assuntos referentes ao Rio Grande 
Do Sul. Logo após a professora distribuiu aos alunos o desenho do 
gaúcho e da prenda para que fosse colorido, então depois da atividade 
feita colocamos os nomes e guardamos o trabalhinho na pastinha. 

                                Os alunos brincaram, de passar por baixo da corda, depois de passar 
por cima, cantando musicas todo o tempo, se divertiram bastante. 
Vigotsky (1984, apud WAJSKOP, 2007), afirma que, é na brincadeira 
que a criança consegue vencer seus limites e passa a vivenciar 
experiências que vão além de sua idade e realidade, fazendo com que 
ela desenvolva sua consciência. 
Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, então os 

colchoes foram postos para que os alunos fossem se deitando para hora 

da soneca. Então os alunos ficaram deitados, e os que não são de turno 

integral foram para casa. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 

Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 



Nesse momento conversaremos informalmente, sobre as arvores, e da 

importância que elas têm em nossas vidas. Falaremos também sobre a erma 

mate, que é produzida através de uma arvore. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer a importância das arvores para nos humanos 

 

 

4° momento: Atividade  

Os alunos nesse momento ganharão um desenho de uma cuia, de fazer 

chimarrão, e colarão erva mate no local em que vai erva. 

Objetivos Específicos:  

 Manusear erva mate 

 Conhecer nossa tradição 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 
Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 



 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é 

o contato direto entre professor coordenação e alunos. 



Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficaram brincando com os brinquedos escolhidos por cada um na 

sala de aula. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir 

tomar o café, e então foram conduzidas junto com as professoras até o 

local da refeição. O café é um momento importante para as turmas 

interagirem umas com as outras, e para os alunos exercitarem sua 

autonomia em relação as refeições, e também é um momento agradável. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após a professora 
chamou os alunos para sentarem-se no tapetinho da leitura, onde 
começou uma conversa sobre a importância que as arvores tem em 
nossas vidas, como afirma (DIAS, 1992) “A apresentação de temas 
ambientais no ensino primário deveria se fazer com ênfase em uma 
perspectiva de educação geral, dentro do marco, por exemplo, das 
atividades de iniciação e junto com as atividades dedicadas à língua 
materna, à matemática ou a expressão corporal e artística.” 

.                             Depois fizemos a atividade de colocar erva colada no desenho da cuia 
que foi distribuído, já havíamos conversado sobre o que era o chimarrão 
mas ates da atividade relembramos. Depois a professora titular da turma 
fez a atividade de plantar sementes de girassóis em potinho, e os alunos 
se envolveram muito na atividade. Após essa atividade, os alunos 
sentaram no tapete da leitura e foi contada em forma de varal a história 
sobre os girassóis. 

                                 
Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, então os 

colchoes foram postos para que os alunos fossem se deitando para hora 

da soneca. Então os alunos ficaram deitados, e os que não são de turno 

integral foram para casa. 
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Desenvolvimento 

1° momento: chegada dos alunos 

Nesse momento as professoras irão recepcionar os alunos no portão da escola, 

a fim de que haja um contato com os responsáveis das crianças, este momento 

servirá para ser repassados recados e combinações. 



Objetivos Específicos: 

 Obter um bom relacionamento com os responsáveis dos alunos 

 Ampliar a confiança e o bem-estar das crianças 

2° momento: Hora do café 

Nesse momento a professora irá organizar os alunos para conduzi-los até o 

refeitório para que façam a primeira refeição da manhã. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular o hábito de alimentar-se bem 

 Interação dos alunos no momento da refeição 

 

3° momento: Hora da leitura 

Nesse momento a professora sentará os alunos no tapetinho da leitura, e fará a 

contação da história “chegou a primavera”, no varal da leitura, e logo após 

conversaremos sobre a primavera 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer a estação do ano prima vera 

 

 

4° momento: Atividade  

Os alunos nesse momento farão um mural sobre a primavera, onde desenharão 

sua mão do EVA e logo após a professora irá recortar e colar no mural 

Objetivos Específicos:  

 Explorar os formatos corporais 

 Trabalhar as cores 

 

 

 

 
5° momento: Higiene das mãos 

 Os alunos serão organizados para irem até a pia em duplas para que façam a 
higiene das mãos, e logo após passar álcool gel, este momento terá totalmente 
o auxílio da professora. 



Objetivos Específicos: 

 Adotar o habito da higienização antes das refeições 

 Explorar a autonomia em relação a higiene do corpo 

6° momento: Almoço 

 

A professora irá organizar os alunos para irem até o refeitório fazer a refeição do 

almoço. 

Objetivos Específicos: 

 Obter uma boa alimentação. 

 Valorizar os alimentos. 

 Estimular a autonomia da criança 

7° momento: Higiene bucal 

 

Os alunos nesse determinado momento farão a escovação dos dentes, se 

organizarão em duplas para que a professora possa auxiliar da melhor maneira 

a escovação. 

Objetivos específicos: 

 

 Obter hábitos de Higiene no dia a dia. 

 Valorizar a escovação de dentes 

 Ser cociente da importância de escovar os dentes 

Reflexão: 

 

Na hora da chegada as professoras recepcionaram os alunos no portão 

da escola, esse momento serve para os pais tirarem alguma dúvida que 

tenham em relação aos filhos, a sala de aula ou a escola, já que este é 

o contato direto entre professor coordenação e alunos. 

Logo depois as crianças foram até a sala de aula, onde deixam as 

mochilas no lugar destinado a elas, separam sua toalha que será usada 

nas refeições durante a manhã. Enquanto a hora do café não chega os 

alunos ficaram brincando com os brinquedos escolhidos por cada um na 

sala de aula. As crianças depois fizeram a higiene das mãos para ir 

tomar o café, e então foram conduzidas junto com as professoras até o 

local da refeição. O café é um momento importante para as turmas 



interagirem umas com as outras, e para os alunos exercitarem sua 

autonomia em relação as refeições, e também é um momento agradável. 

                                Ao retornar a sala de aula foi feita a chamadinha, logo após a professora 
chamou os alunos para sentarem-se no tapetinho da leitura, onde foi 
contada a historinha “chegou a primavera”, e ao decorrer da história 
fomo pendurando a história no varal da leitura. Logo Após as crianças 
sentaram-se, e  a professora falou que ia tirar o molde das mãos deles 
para fazer a atividade, então tirei os moldes das mãos depois recortamos 
e fizemos o cartaz da primavera, onde formamos várias flores utilizando 
o molde de suas mãozinhas. 

                                Após a atividade feita os alunos pediram para brincar com os bonecos 
que há na sala de aula, então ficaram brincando até a hora do almoço. 
Chegou a hora do almoço, então realizamos a higiene das mãos, os 

alunos se deslocaram até o refeitório e fizeram a refeição. Ao retornarem 

a sala de aula, a higiene bucal e troca de fraldas foi feita, então os 

colchoes foram postos para que os alunos fossem se deitando para hora 

da soneca. Então os alunos ficaram deitados, e os que não são de turno 

integral foram para casa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


