UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 1 (05/05/2017) e 2 (12/05/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Creche I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

DIA DAS MÃES
Rotina
 Acolhida
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Proporcionar momento de contato com materiais de diferentes
texturas.

1º Momento: Acolhida
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, a
professora colocara suas mochilas no lugar devido. Enquanto esperam a
chegada dos demais alunos, pegarão brinquedos.
Específicos:
 Proporcionar momentos de descontração e divertimento;

 Estabelecer relações de interação.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos nas cadeirinhas e colocará
os babeiros. Serão cortadas as frutas e colocadas em tigelinhas e distribuídas
para as crianças maiores, e para as menores será esmagada, formando uma
papinha. Depois que todos terminarem de comer as frutas, serão limpos e
tirados das cadeirinhas.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a leitura e
representação da história do livro “Você é minha mamãe?”. Após será realizada
a atividade. Que é a montagem de um álbum com características dos alunos
para suas mães. Esta atividade será realizada individualmente com cada aluno.
Específicos:
 Proporcionar momentos de experimentação de materiais diversos;
 Destacar a importância do trabalho individual para a faixa etária;
 Discutir a respeito do tempo de participação desta faixa etária em
atividades localizadas;

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá organizar os alunos nas cadeirinhas e
colocará os babeiros dos mesmos. Distribuirá as comidas dos alunos.
Auxiliando os alunos que ainda não sabem comer sozinhos.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene

Neste momento, a professora organizará os alunos para a troca de fralda,
conjuntamente com a assistente de aula. Depois organizará os materiais dos
mesmos.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula do dia 05 iniciou com a recepção dos alunos, e a organização dos seus
materiais (babador, mamadeira/copinho, chupeta,...). Conforme iam chegando,
os alunos pegavam brinquedos que ficam ao seu alcance, pois já é de rotina
chegarem e fazerem isto. Depois que todos chegaram, aguardaram até o
horário da fruta. Os alunos foram organizados nas cadeirinhas, neles foram
colocados seus babadores e distribuídas as frutas. Após comerem as frutas,
foram limpos e descidos da cadeira. Comecei atividade, pegando um aluno de
cada vez, quase todos realizaram positivamente a atividade, com exceção da
Camila, que após eu carimbar seu pé na folha de ofício, começou a chorar,
então não consegui terminar de fazer a lembrancinha com ela. Muriel por outro
lado, adorou mexer nas varias cores de tinta, e pedia para fazer mais. A
atividade não foi finalizada neste dia. Então a prorroguei para a aula seguinte.

Na aula do dia 12, comecei a aplicar o plano as 15:30 pm. Foi apresentada aos
alunos a história do livro “Você é minha mamãe?”, com palitoches. Após a
contação, comecei a fazer as partes da lembrancinha que faltavam com cada
aluno. Após finalizada, guardei para a hora da chegada dos pais. A maioria
dormiu a espera dos pais com exceção da Rafaela.
Segundo Rau (p. 145, 2011),
“a observação da criança em situações de jogos e brincadeiras e
sugere que o brincar espontâneo é um momento em que se pode
conhecer a criança em seu perfil afetivo, social e econômico, pois,
brincando, ela expressa seus sentimentos, medos, curiosidades,
interesses e necessidades.” (RAU, p. 145, 2011)

Referência:
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 1 (20/04/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar momentos que contribuam para construção do
conhecimento dos alunos quanto às formas corretas de se alimentar
de maneira saudável, levando em conta os vários aspectos que nela
se inserem.

1º Momento: Acolhida/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Depois serão expostos ingredientes correspondentes a receita de suco
imitação “Fanta Laranja”, que leva 3 cenouras cruas, 1 copo de suco de laranja,
1,5l de água mineral com ou sem gás, 1 copo de água com suco de 1 limão,
adoçante natural (por exemplo mel). Depois será realizada a receita, passo a
passo, conjuntamente aos alunos. Quando concluída a receita será distribuída
aos alunos, os que não quiserem provar será dado o lanche da escola,
correspondente ao dia. Após todos terminarem o lanche, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos em roda no tapete da hora
do conto, e após fará a leitura do livro “A menina que não gostava de frutas”.
Em seguida, será aberta uma conversa, na qual a professora questionará os
alunos sobre: Na sua casa costuma-se comer frutas? Quais? Quais você não
gosta?
Atividade:
Serão distribuídas folhas de ofício, e será instruído aos alunos que desenhem
a(s) fruta(s) que mais gostam. Depois serão colados em um cartaz.

Específicos:
 Demonstrar a importância das frutas para a saúde;
 Apontar as características das frutas;
 Destacar as diferentes variações no sabor das frutas;
 Discutir as vivências pessoais quanto à ingestão de frutas no espaço
familiar;

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos, onde cada criança foi instruída a
colocar suas mochilas no cabide que contém seu nome. Aqueles que não
sabiam seus nomes, eu mostrei e li. Também os instrui a retirarem suas
toalhinhas das mochilas e colocar no cesto. Depois disse a eles, que pegassem
brinquedos para aguardarem a hora do lanche. As 14h15min. os alunos foram
organizados em fila para irem ao lanche, com o auxilio do ajudante do dia, que
foi na frente da fila guiando e levando o cesto com toalhinhas. No refeitório, os
alunos sentaram em volta da mesa, e expus para eles os ingredientes do suco
imitação de “Fanta Laranja”, passo a passo coloquei os ingredientes do suco e
fui falando a quantidade que colocava de cada ingrediente. Depois de feita a
receita do suco, distribui para quem queria tomar, a maioria deles quis tomar e
gostou, somente 3 alunos não quiseram provar. Para os que não quiseram

tomar o suco, distribui iogurte. Depois que todos lancharam, eu os organizei em
fila para que retornassem a sala de aula. Na sala, os instrui que sentassem em
roda no tapete da leitura. Então falei que iria ler uma história para eles, mostrei
a capa do livro e li o seu nome (A menina que não gostava de frutas), e
perguntei porque eles achavam que a menina não gostava de frutas, eles me
disseram as frutas que não gostavam. A cada página que lia, mostrava-lhes as
figuras presentes nesta.

Quando terminei de ler a história perguntei se

gostavam de fruta? Quais? E se haviam gostado da história. Depois da história,
distribui folhas de oficio e disse que deveriam desenhar as frutas que mais
gostavam. Quando terminaram de fazer a atividade, disse para eles pegarem
brinquedos. Ficamos aguardando desta forma, até a chegada dos pais.
Segundo a Rcnei volume 2 (1998, p. 55),
“O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes
para manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar
a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização
ao revesti-lo de rituais. Além disso é fonte de inúmeras oportunidades
de aprendizagem.” (RCNEI VOLUME 2, 1998, p. 5)

Referência:
Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília:
MEC/SEF, 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 2 (27/04/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

HÁBITOS DE HIGIENE
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre hábitos saudáveis de
higiene.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos em roda no tapete da hora
do conto, e após fará a leitura do livro “Lavar, Esfregar e Escovar”. Conforme
vai sendo contada a história, a professora irá perguntando sobre a higiene
pessoal dos alunos, em contraste a história (por exemplo, vocês escovam os
dentes todos os dias?). Depois de contada a história, os alunos, conjuntamente
a professora irão construir um cartaz com os hábitos de higiene contados na
história. Este será exposto na parede da sala de aula.

Específicos:
 Demonstrar a importância dos hábitos de higiene;
 Apontar formas de realizar a higiene;
 Destacar problemas de saúde acarretados pela falta de higiene;

 Discutir as vivências pessoais quanto a prática de hábitos de higiene;

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
No inicio da aula, os alunos foram recepcionados e instruídos a colocarem suas
mochilas nos cabides correspondentes, e retirarem suas toalhinhas de lanche e
colocarem no cesto. Depois disse para eles que pegassem algum brinquedo

para aguardarem a hora do lanche. As 14h15min. organizei, conjuntamente ao
ajudante do dia, a fila para irmos ao refeitório. No refeitório, os alunos foram
organizados em volta da mesa e distribui suas respectivas toalhinhas e os
lanches. Quando todos terminaram de lanchar, organizei a fila para
retornarmos a sala de aula. Na sala, os instrui a sentarem em roda no tapete
da leitura, e disse que iria ler para eles uma historinha. Então mostrei a capa do
livro e falei o nome da história (“Lavar, esfregar e escovar”) e comecei a ler. A
cada página que lia, mostrava a eles as figuras e fazia perguntas relacionadas
aos hábitos de higiene tratados na página. Em todas as interseções que fiz na
história, os alunos responderam, argumentando sobre sua higiene pessoal.
Depois que terminei de contar a história, chamei todos para que se sentassem
em volta das mesas. Então expus um papel pardo com imagens e embalagens
de produtos de higiene. Primeiro, mostrei a imagem de uma mão com as unhas
sujas, e perguntei o que temos que usar para limpar as mãos, e eles me
responderam que tínhamos que lavar as mãos com água e sabonete, então
colamos a embalagem de sabonete. Segundo, mostrei a imagem de uma
cabeça com o cabelo sujo, e perguntei o que temos que fazer para manter os
cabelos limpos, e eles me responderam que era com shampoo e condicionador
e água. Terceiro, mostrei uma imagem de uma orelha suja, e perguntei o que
temos que fazer para limpar as orelhas, e eles responderam que a mamãe
limpa com cotonete. Quarto, mostrei a imagem de uma boca suja e toda
peganhenta, e perguntei o que temos que fazer para mantermos nossos dentes
limpos, e eles responderam que temos que escovar com pasta de dente e
água. Todas as imagens e embalagens foram coladas no papel pardo e este foi
exposto na parede da sala. Depois instrui que pegassem brinquedos. Então
ficamos aguardando a chegada dos responsáveis.
Para Rau (2011, p. 68), “cuidados e educação são sistematizados e integrados
por meio de recursos didáticos, lúdicos e fundamentação teórica, que faz, o
aluno ampliar seu conhecimento.”

Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas de
ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 3 (04/05/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

REGRAS DE CONVIVÊNCIA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Esclarecer as regras de convivência no espaço da sala de aula.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora levará os alunos para o refeitório (onde se
encontra a TV), para assistirem a um vídeo de animação sobre as regras de
convivência. Depois serão distribuídas folhas de oficio com as regras de
convivência nelas impressas. E montará um cartaz com as regras de
convivência e em seguida irá retomar com eles.
Específicos:
 Apontar alternativas de comportamento entre os alunos e também com o
professor;
 Destacar o que é positivo e negativo no comportamento;
 Discutir as maneiras corretas de se comportar em sala de aula;

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
No começo da aula, os alunos foram recepcionado e instruídos a colocar suas
mochilas nos cabides com seus nomes. E também a retirarem suas toalhinhas
das mochilas e colocarem no cesto. Depois disse a eles para pegarem
brinquedos para aguardarem a hora do lanche. As 14h15min. os organizei em
fila para irmos ao refeitório. No refeitório, organizei os alunos em volta da mesa
e distribui as toalhinhas correspondentes e os lanches. Quando todos
acabaram de comer seus lanche, organizei a fila para retornarmos a sala de
aula. Na sala, conversamos sobre o comportamento dos alunos, já que
estavam muito agitados neste dia. E dissemos que iriamos levá-los para a
pracinha, e que era para irem de vagar e de forma organizada. Eles brincaram
durante alguns minutos. E depois os organizei para retornassem ao refeitório,

onde está localizada televisão. Então coloquei um vídeo para que assistissem,
sobre as regras de convivência. Quando terminou o vídeo, os levei de volta
para a sala de aula. Na sala, os organizei em mesas separadas, pois quando
estão organizadas conjuntamente não conseguem trabalhar e se dispersam
facilmente. E expliquei o que iriamos fazer, colorir as regras de convivência, e li
o que dizia em cada figura. Enquanto eles coloriam montei um cartaz com as
regras de convivência, e expus na parede. Depois que todos terminaram de
colorir, chamei todos para perto do cartaz que confeccionei, e expliquei uma a
uma, as regras de convivência. Eles adoraram, e me pediam para que lesse
novamente, além de interpretarem, através das imagens coloridas, o que nelas
continham. Depois fomos para a praça e aguardamos a chegada dos
responsáveis.
Segundo Barbosa e Horn (2009, p. 77), “A forma de organizar o trabalho deve
possibilitar o envolvimento das crianças em sua construção, que terá
dimensões diferentes se tomarmos como referência a idade das mesmas.”

Referência:
BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza.
Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY,
Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero.
Artmed, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 4 (11/05/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

DIA DAS MÃES
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar a aprendizagem de diferentes gêneros textuais.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos em roda no tapete da
leitura, e informará que será realizada a leitura do livro “Alô, mamãe” da Alice
Horn. Depois de realizada a leitura, os alunos serão organizados para a
realização da atividade, a qual condiz a uma lembrancinha do dia das mães.
Específicos:
 Fornecer referencial textual para o aprendizado da leitura por meio de
textos visuais.
 Possibilitar momentos do uso de materiais diversificados.
 Analisar o desenvolvimento diário dos alunos.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos, que conforme iam chegando, eu
os orientava que retirassem suas toalhinhas das mochilas e colocassem no
cesto. Enquanto aguardavam a hora do lanche, que é às 14h10min, pegaram
brinquedos e ficaram no aguardo. No momento do lanche, fizemos a escolha
do ajudante do dia, o qual foi sorteado o aluno Guilherme. Então o chamei e dei
o cesto com as toalhinhas para este segurar, e começamos a organizar a fila,
chamando um a um dos alunos, até todos serem parte da composição da fila,
dai seguimos ao refeitório. No refeitório, cada um se sentou em uma cadeira, e
o ajudante do dia distribuiu as toalhinhas, e eu distribui os lanches. Após todos

terminarem de lanchar, os organizei novamente em fila com o auxilio do
ajudante do dia, e fomos para a aula. Na sala, coloquei o tapete de leitura no
chão, e chamei um a um para fazermos uma roda. Então disse que iria ler um
livro com uma história muito legal. E que o nome do livro era “Alô, mamãe”, dai
comecei a ler, e a cada página que lia, mostrava as figuras nelas contidas para
os alunos. Depois de lida a história, comecei um debate com eles, sobre a
menina da história, que estava impaciente para a chegada da sua mãe. E
expliquei a eles que não deveriam se preocupar com a chegada de suas mães,
pois logo elas estariam na escola para busca-los. E que quando a mamãe
deixa eles na escola, ela vai para o trabalho, para ganhar dimdim, para
comprar brinquedos para eles. Então vários dos alunos começaram a contar
algum fato acontecido com eles, que tinha relação com a história lida e com o
que eu conversei com eles. Depois os organizei para fazerem as
lembrancinhas para as mães, que consistia em retirar a marca da mão destes
no E. V. A., e sua colagem no cartão para ser entregue as mães. Retirei a
marca da mão de um aluno a cada vez. Após a realização desta atividade, os
levei para a praça, onde ficaram aguardando até a chegada de seus
responsáveis. A lembrancinha não foi entregue este dia, pois foi colada no
mural do dia das mães, deixando para ser entregue no dia seguinte pela
professora titular.
Segundo Barbosa e Horn (2009, p. 68)
“O cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos
diferenciados que certamente não se organizarão da mesma forma
para crianças maiores e menores. [...] Para dispor tais atividades no
tempo é fundamental organizá-las tendo presentes as necessidades
biológicas das crianças como as relacionadas ao repouso, à
alimentação, à higiene e à sua faixa etária.” (BARBOSA E HORN,
2009, p.68)

Referência:
BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza.
Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY,
Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero.
Artmed, 2009.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

REGRAS DE CONVIVÊNCIA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Esclarecer as regras de convivência no espaço da sala de aula.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos em roda no tapete da
leitura, e informará que será realizada a leitura da história “O girino”. Após a
leitura, os alunos serão levados para o pátio onde será realizada uma
brincadeira chamada “Gatos e ratos”.
Específicos:
 Desenvolver o senso de escuta do que lhes é regrado.
 Possibilitar momentos de descontração e aprendizado de regras.
 Incentivar o desenvolvimento motor.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula iniciou com a recepção dos alunos que chegavam, conforme estes se
faziam presentes, eu os orientava a retirarem suas toalhinhas da mochila e
colocarem no cesto. Enquanto os alunos aguardavam a hora do lanche, os
orientei para que pegassem brinquedos. Então fizemos o sorteio do ajudante
do dia, que neste dia foi sorteada a aluna Lívia. Dei o cesto da toalhinhas para
Lívia levar, e com o seu auxilio, organizei a fila, para irmos ao refeitório. No
refeitório, cada aluno se sentou em cadeira, e a Lívia distribuiu as toalhinhas e
eu distribui os lanches. Quando todos terminaram de lanchar, os organizei em
fila novamente para retornarmos a sala de aula. Na sala, coloquei o tapete da
leitura no chão, e chamei um a um dos alunos para formarmos uma roda.
Então informei os alunos que iria ler a história do “O girino”, enquanto fazia a
leitura da história eles pediam para ver a imagem da página, mas como era
uma só imagem, cada vez que eles pediam eu mostrava e dizia que era uma

imagem só, então se pedissem novamente iriam olhar a mesma imagem. Isso
me mostrou que os alunos começaram a se acostumar com a rotina de eu ler o
livro e mostrar as imagens para eles. Após fazer a leitura da história, organizei
os alunos para irmos ao pátio. No pátio, coloquei todos os alunos a minha
frente e disse a eles que faríamos uma brincadeira, que se chamava “Gatos e
ratos”. Então expliquei que eles seriam separados em dois grupos, um seria o
dos gatos, e o outro seria o dos ratos. Dai desenhei dois círculos com giz no
chão, tendo um distante do outro. E disse a eles que uma seria a toca dos ratos
e a outra a dos gatos. Dai fiz uma roda, com todos de mão, e disse que deveria
rodar e quando eu dissesse “gatos caçam ratos”, os ratos deveriam correr para
sua toca e os gatos tentariam pegá-los, o mesmo seria feito quando dissesse a
frase de outra forma. A brincadeira foi muito bem aceita por todos, consegui
executá-la como havia previsto. Depois de feita a brincadeira retornamos a sala
de aula. Na sala, falei para que pegassem brinquedos de sua preferência para
irmos à praça. Ficamos na praça até a chegada dos responsáveis.
Segundo Rau (2011, p. 16)
Educar passa pelo diálogo entre os conteúdos historicamente
sistematizados e o conhecimento de mundo trazido pelas crianças.
Contudo, aquele que deseja atuar na educação infantil terá de
desempenhar tal papel, e terá o privilégio de descobrir uma infinidade
de possibilidades que – muito além de cuidados - é, feita de
interações, de afetos, de movimentos, de criatividade, enfim, um
mundo já descoberto e a ser redescoberto diariamente. (RAU, 2011,
p. 16)

Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.
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ORGANIZAÇÃO DA SALA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Demonstrar a importância de uma sala bem organizada.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
atividade. A qual consistirá em reconhecer a letra inicial de seu nome na
cadeira e este deverá sentar na sua correspondente. Após será exposto o
nome completo do aluno na classe e cada aluno deverá encontrar o seu nome.
Depois os alunos colorirão estes nomes.
Específicos:
 Propiciar momentos do exercício da leitura;
 Reconhecer seu nome;
 Identificar a letra inicial do nome.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos. À medida que os alunos
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas no cabide com seu
nome, e a retirar as toalhinhas das mochilas e colocar no cesto. Também os
instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do lanche. Às
14h15m comecei a organizar os alunos para o lanche, fiz a fila com o auxilio do
ajudante do dia. No refeitório, todos se sentaram em volta da mesa e eu
distribui as toalhinhas de cada aluno e os lanches. Depois que todos lancharam
organizei a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, organizei os alunos
para a realização da atividade. Coloquei as cadeiras em uma roda em volta dos
alunos, e pus a letra inicial dos alunos nas cadeiras, um a um chamei os alunos
para que encontrassem a letra inicial do seu nome. Quando os alunos
encontravam a letra inicial de seu nome, eu os instruía a sentar na cadeira.
Depois de realizada esta etapa da atividade. Expus na mesa os nomes
completos dos alunos, e um a um chamei os alunos, para que encontrassem

seus nomes. Depois que todos encontraram seus nomes, os organizei nas
classes, e dei giz de cera para colorirem seus nomes. À medida que iam
terminando, eu pegava o nome do aluno, retirava a letra inicial do nome da
cadeira, e colava com fita durex grossa na cadeira e demonstrava
pausadamente seu nome.
Segundo Rau (2011, p. 201),
“Os educandos aprendem comportamentos, destrezas, desenvolvem
hábitos e conhecimentos de maneiras muito diversas, a partir de suas
próprias experiências e das relações que estabelecem com os
estímulos que lhes são ofertados.” (RAU, 2011, p.201)

Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.
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MATERIAIS DIVERSOS
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar momentos para trabalhar com materiais diversos.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para assistirem ao clipe de
música infantil “Pintinho Amarelinho” da Galinha Pintadinha. Após assistirem o
clipe, os alunos serão organizados para a realização da atividade de colagem
com pedaços de E.V.A., no cartaz com o pintinho amarelinho desenhado.
Específicos:
 Desenvolver o senso motor e artístico;
 Trabalhar com materiais diferentes;
 Fazer uso da criatividade pessoal.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
Reflexão:
No inicio da aula, os alunos foram recepcionados pela professora. Então os
instrui a colocarem suas mochilas nos cabides e retirarem suas toalhinhas.
Como de costume os alunos pegaram brinquedos, para aguardar o momento
do lanche. Às 14h15m organizei os alunos para irmos ao refeitório, com a ajuda
do ajudante do dia arrumamos a fila e fomos ao refeitório. No refeitório, os
alunos se sentaram em volta da mesa, e distribui as toalhinhas e os lanches.
Quando todos terminaram de lanchar, organizamos a fila novamente, para
retornarmos a sala de aula. Na sala de aula, a professora organizou os alunos
para que eles assistissem o clipe de música infantil do “Pintinho Amarelinho”.
Após eles assistirem o clipe, os organizamos para a realização da atividade, a
qual consistiu em os alunos realizarem uma colagem com E.V.A. nas cores
amarelo e laranja, e colar no cartaz que tem o pintinho amarelinho desenhado.
Quando terminaram de fazer a atividade, deixei que pegassem brinquedos,
para aguardarem até a hora do lanche. Com a ajuda do ajudante do dia
organizamos a fila para irmos ao refeitório. No refeitório, os alunos sentaram
em volta da mesa, e distribui as toalhinhas e os lanches. Após todos
lancharem, os organizei para retornarmos a sala de aula. Na sala, dei
brinquedos de montar, para que estes ficassem aguardando a chegada de
seus responsáveis.
Segundo RCNEI (1998, p. 29),
“A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que
dependem de uma intervenção direta do professor permite que as
crianças
trabalhem
com
diversos
conhecimentos.
Estas
aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos
professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na

compreensão do papel que desempenham a experimentação e o erro
na construção do conhecimento.” (RCNEI, 1998, p. 29)

Referência:
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
— Brasília: MEC/SEF, 1998.
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MEIO AMBIENTE
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Discutir a importância do meio ambiente.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá
organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a

qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para realizar a leitura do
livro “”. Após a leitura os alunos irão tocar mostras de folhas de plantas. Depois
realizaram uma atividade de colagem, onde irão colar pedaços de E.V.A. verde
no cartaz, o qual tem uma o tronco de uma árvore desenhada e os pedaços de
E.V.A. no lugar das folhas.
Específicos:
 Demonstrar a importância do meio ambiente;
 Refletir sobre os usos das plantas;
 Desenvolver um senso de responsabilidade com meio ambiente.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
Ao inicio da aula, os alunos foram recepcionados pela professora. Eu os instrui
que colocassem suas mochilas no cabide e que retirassem suas toalhinhas e
pusessem no cesto. Depois disse que pegassem brinquedos para aguardar o
horário do lanche. Então as 14h15m organizei os alunos em fila junto do
ajudante do dia, e fomos ao refeitório. No refeitório todos se sentaram ao redor
da mesa e eu entreguei as toalhinhas de cada um e o lanche também. Depois
que todos terminaram de lanchar, os organizei novamente em fila para
retornamos à sala de aula. Na sala, cada um sentou na cadeira com o seu
nome e começamos a fazer a chamada, chamei um a um dos alunos,
entregando a maçã com a foto para os alunos e instruindo que encontrassem
na árvore chamada o seu nome. Depois de realizada a chamada, coloquei o
tapete da leitura no chão e organizei os alunos para a realização da contação
do livro “Mais que um Jardim”, a medida que fazia a leitura do livro, mostrava
as imagens e intervia fazendo perguntas relacionadas a natureza e aos alunos.
Após a realização da contação, peguei uma sacola com folhas que havia
colhido do jardim da minha vó (selecionei as folhas conjuntamente a minha vó,
que me instruiu que não eram venenosas e nem tóxicas) e dei aos alunos para
eles tocarem as diferentes texturas das folhas. Os alunos pareceram estarem
contentes com a experimentação, todos tocaram e ficaram comentado fatos
sobre as folhas. Depois da experimentação, organizei aos alunos para a
realização da atividade. A atividade consistiu em uma colagem com E.V.A.
verde no cartaz que continha o tronco de uma árvore. Os alunos tinham que
colar o E.V.A. no local onde devia estar às folhas da árvore. Todos adoraram
colar no cartaz. O que pareceu uma experiência produtiva, já que consistiu em
um trabalho em equipe.
Segundo Barbosa e Horn (2009, p. 67),
“A ideia central é que as atividades planejadas diariamente devem
contar com a participação ativa das crianças garantindo às mesmas a
construção das noções de tempo e espaço, possibilitando-lhes a
compreensão do modo como as situações sociais são organizadas e,
sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais.”
(BARBOSA E HORN, 2009, p. 67)

Referência:

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza.
Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY,
Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero.
Artmed, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 9 (01/06/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

DIA DA PIPOCA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar momentos de descontração.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para irem ao refeitório
comer pipoca.
Específicos:
 Descontrair nos momentos de aula;
 Interagir com os colegas.
Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos, eu os instrui a retirarem as
toalhinhas das mochilas. E como sempre fazem pegaram brinquedos para
aguardar até a hora do lanche. As 14h10min comecei a organizar os alunos
para irmos jantar e fizemos a fila com a ajuda do ajudante do dia. No refeitório,
os alunos sentaram-se ao redor da mesa, e eu distribui as toalhinhas e o
lanche. Após todos terminarem de lanchar, ficamos assistindo um filme na
televisão do refeitório e aguardamos a pipoca ficar pronta. Quando pronta
distribuímos aos alunos. Após comermos a pipoca, organizamos a fila para
retornarmos a sala de aula. Na sala, falamos aos alunos que pegassem
brinquedos.
Segundo RCNEI (1998, p.42),
“A observação das interações espontâneas revela o quanto as
crianças conversam entre si. Não seria possível inventariar os
possíveis temas de conversa, pois o repertório é infinito, refletindo
vivências pessoais, desejos, fantasias, projetos, conhecimentos.”
(RCNEI, 1998, p. 42)

Referência:
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília: MEC/SEF, 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 10 (07/06/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Contribuir para o conhecimento dos alunos sobre as festas juninas.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
nomes dos alunos. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto.

Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora irá organizar os alunos para a contação da
historia “Cesta da Dona Maricota”, a qual será contada no varal. Após a
contação da historia, será realizada uma atividade de colagem com milhos de
pipoca em uma bandeirinha de São João com um milho sem os grãos
impressos. Depois as bandeirinhas serão penduradas em uma lã.
Específicos:
 Possibilitar momentos do exercício do comportamento leitor;
 Conhecer diferentes formas de contação de historia;
 Usar diferentes matérias.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
Aula teve início com a recepção dos alunos, e eu os instrui a retirarem suas
toalhinhas da mochila. E pegaram brinquedos para aguardarem a hora do
lanche. As 14h10min comecei a organizar os alunos para o lanche, e
organizamos os alunos em fila com a ajuda do ajudante do dia. No refeitório, os
alunos sentaram-se ao redor da mesa, eu distribui as toalhinhas dos alunos e o
lanche. Após todos terem lanchado, organizamos a fila para retornarmos a sala
de aula. Na sala, organizei os alunos para a realização da contação em varal
do livro “Cesta da Dona Maricota”. Eu coloquei um varal de lã pendurado na
sala, localizado ao campo de visão dos alunos. Então arrumei as cadeiras dos

alunos, voltadas ao varal. Daí comecei a contar a história, e a medida que
contava, colocava as imagens relacionadas ao que foi contado, pendurado no
varal. E conforme fazia isso, os alunos intercediam fazendo comentar
relacionados à que estava sendo contado. Depois de contada a história, fiz
perguntas relacionadas a história e a os alunos, como, que comidas podemos
fazer com as coisas que dona Maricota comprou na feira, entre outras. Depois
organizei os alunos para a realização da atividade, a qual consiste em fazer a
colagem de milhos de pipoca em uma bandeirinha de São João com um milho
sem grãos nela impressa. Todos corresponderam positivamente à atividade e
coloram o milho como a atividade pedia. Além de as alunas Bárbara e Izabele
até colaram milhos a mais do que o necessário. Após a realização da atividade
esperamos secar e penduramos na sala em um fio de lã, para enfeitar a aula.
Segundo Rau (2011, p.43)
“a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental não
podem ser conduzidos com base em saberes e procedimentos
dissociados, mas sim continuamente, pois o educando volta seu
olhar, seus gestos, sua escuta, seus pensamentos para o mundo e
esse mundo é articulado pelas linguagens.” (RAU, 2011, p. 43)

Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas de
ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 11 (14/06/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer as comidas típicas de festa junina.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
atividade. A qual consiste em uma colagem com papel crepom vermelho em
uma folha de oficio com uma maçã do amor nela impressa.
Específicos:
 Trabalhar com diferentes matérias;
 Reconhecer doces juninos.
4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos na chegada a sala de aula.
Conforme iam chegando eu os instruía a retirarem as toalhinhas das mochilas
e colocar no cesto. Como de costume os alunos pegaram brinquedos para
aguardar a hora do lanche. As 14h10min. começamos a organiza a fila para
irmos lanchar, com a ajuda do ajudante do dia. No refeitório, todos os alunos

sentaram-se ao redor da mesa, e eu distribui as toalhinhas e os lanches.
Quando todos terminaram de lanchar, organizamos a fila para retornarmos a
sala de aula. Na sala, eu organizei os alunos em volta das mesas para a
realização da atividade, a qual consiste na colagem de papel crepom vermelho
em uma folha de oficio com uma maçã do amor nela impressa. Para tanto
distribui tiras de papel crepom e os instrui que rasgassem o papel e fizessem
bolinhas, para só então colar na folha. Todos corresponderam positivamente a
atividade, com exceção do Martín, que após realizar a atividade, amassou a
mesma. Penso que a atividade foi produtiva, a medida que proporcionou aos
alunos o manuseio de materiais diferentes.
Segundo Barbosa e Horn (2009, p. 68), “O cotidiano de uma escola infantil tem
de prever momentos diferenciados que certamente não se organizarão da
mesma forma para crianças maiores e menores.”

Referência:
BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza.
Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY,
Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero.
Artmed, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 12 (16/06/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Expandir o leque de conhecimentos dos alunos sobre as comidas
típicas de São João.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a leitura de uma
histórinhas sobre comidinhas de festa junina. Depois da contação, os alunos
serão organizados para a atividade, a qual consiste em colorir uma folha de
oficio com as comidas típicas nela impressa. Após a realização da atividade
será construído um cartaz com os dizeres “Comidas Típicas de Festa Junina”.
Específicos:
 Conhecer as comidas típicas de festa junina;
 Proporcionar momentos de exercício da criatividade.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos na chegada a sala de aula. A
medida que chegavam eu os instruía a pegarem as toalhinhas de suas
mochilas e a colocarem no cesto. Também os instruía a pegarem brinquedos
para aguardar a hora do lanche. As 14h10min. eu comecei a organizar a fila
para irmos lanchar, com a ajuda do ajudante do dia. No refeitório, todos os
alunos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e os
lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila para
retornarmos a sala de aula. Na aula, organizei os alunos para a contação da
historinha “Que festa!” (em anexo). Após a contação, organizei os alunos para
a realização da atividade, a qual consistia em colorir uma folha de oficio com
comidas típicas de festa junina nela impressa. Todos corresponderam bem a
atividade. As alunas Rebeka e Bárbara demoraram mais a terminar a atividade,
foram mais detalhistas na hora de realiza-la. Após a realização da atividade,
organizamos a fila novamente, para irmos jantar. No refeitório, todos sentaramse ao redor da mesa, e eu distribui a janta. Quando todos terminaram de jantar,
organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, instruímos aos
alunos que pegassem brinquedos para irmos à praça. Ficamos na praça
aguardando a chegada dos responsáveis pelos alunos.
Segundo a RCNEI (1998, p. 29),
“A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que
dependem de uma intervenção direta do professor permite que as
crianças
trabalhem
com
diversos
conhecimentos.
Estas
aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos
professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na
compreensão do papel que desempenham a experimentação e o erro
na construção do conhecimento.” (RCNEI, 1998, p. 29)

Referência:
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília: MEC/SEF, 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 13 (20/06/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
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Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer os costumes das festas juninas.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, será realizada uma festa junina na sala da professora Silvana
do pré 2.
Específicos:
 Participar das brincadeiras da festa;
 Experimentar comidas da festa junina;
 Conhecer canções de São João.
4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Reflexão:
Ao inicio da aula os alunos foram recepcionados na chegada a aula. A maioria
dos alunos estava caracterizado de caipira. Eu os instrui para que retirassem
as toalhinhas de suas mochilas e colocassem no cesto. A professora Debora,
pintou as meninas com batom e fez pintinhas em seus rostos, e nos meninos
fez bigode e engrossou a sobrancelha. E ficamos aguardando a hora da
festinha. Na festa, os alunos sentaram em roda com as cadeiras e brincaram
de pescaria. Depois comeram as comidas que estavam expostas na mesa.
Depois brincaram de passar o chapéu. Depois fomos a praça e ficamos
aguardando a chegada dos responsáveis pelos alunos.
Segundo Rau (p. 149), “O uso de jogos e brincadeiras como recurso
pedagógico possibilita a significação de conceitos para as crianças, por um dos
únicos recursos que trabalha com diferentes tipos de linguagem ao mesmo
tempo.”
Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011. -
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer a origem das festas juninas.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a leitura de um texto
sobre as origens da festa junina. Após a leitura, será realizada a atividade, a
qual consiste em colorir bandeirinhas de São João. Depois de realizada a
atividade, as bandeirinhas serão utilizadas para enfeitar a sala de aula.
Específicos:
 Reconhecer a origem da festa junina;
 Possibilitar momentos de uso da criatividade.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos na chegada a sala de aula. A
medida em que chegavam, eu os instruía a retirarem suas toalhinhas de suas
mochilas e colocarem no cesto. E também os instruía para que pegassem
brinquedos para aguardarem a hora do lanche. As 14h10min comecei a
organizar a fila para irmos lancha, com a ajuda do ajudante do dia. No
refeitório, todos sentaram-se ao redor da mesa, e eu distribui as toalhinhas e os
lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizei novamente a fila para
retornarmos a sala de aula. Na sala, organizei os alunos para realização da
leitura de um texto no qual fala sobre a origem das festas junina. Após a
realização da leitura, fiz perguntas relacionadas ao conhecimento dos alunos
sobre festa junina. E então os organizei para a realização da atividade, a qual
consistiu em colorir bandeirinhas de São João impressas em uma folha de
oficio. Após a realização da atividade, recortei a bandeirinhas e pendurei em
um fio de lã, de uma lado ao outro da sala.
Segundo RCNEI (1998, p. 98),
“Quando se tratar de atividades de desenho ou pintura, é
aconselhável que o professor esteja atento para oferecer suportes
variados e de diferentes tamanhos para serem utilizados
individualmente ou em pequenos grupos, como panos, papéis ou
madeiras, que permitam a liberdade do gesto solto, do movimento
amplo e que favoreçam um trabalho de exploração da dimensão
espacial, tão necessária às crianças desta faixa etária.” (RCNEI,
1998, p. 98)

Referência:
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FESTA JUNINA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer as cantigas de festa junina.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
atividade. A qual consiste em colorir um cenário de festa de São João impresso
em uma folha de oficio. Enquanto realizam está atividade, serão tocadas
musicas de festa junina.
Específicos:
 Proporcionar momentos de exercício das varias formas de leitura;
 Conhecer as cantigas de festa junina;
 Participar de momentos descontraídos no espaço da sala de aula.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. À medida que
chegavam, eu os instrui que colocassem suas mochilas no cabide com seus
nomes e que retirassem suas toalhinhas das mochilas e pusessem no cesto.
Além de instrui-los a pegarem brinquedos para aguardarem o momento do
lanche. As 14h10min comecei a organizar a fila para irmos ao refeitório, com o
auxilio do ajudante do dia. No refeitório, os alunos se sentaram em volta da
mesa, e eu distribui as toalhinhas e o lanche. Após todos terminarem de
lanchar, organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, eu
organizei os alunos para a realização da atividade. Comecei explicando o que
eram as festas juninas e dizendo se eles conheciam as músicas destas festas,
cada um começou a cantarolar trechos de músicas juninas que conheciam.
Então distribui para cada um, uma folha de oficio com o cenário de uma festa
de São João nela impressa, e giz de cera. Então comecei a tocar cantigas de
festa junina em meu celular, enquanto eles coloriam as folhas. A aluna Bárbara
me pediu para que colocasse a música “pula fogueira”, e eu coloquei. Após a
realização da atividade. Aguardamos o horário da janta, com brinquedos. No
horário da janta, organizamos a fila novamente e fomos ao refeitório. No
refeitório, os alunos se sentaram em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas

e a janta. Após todos terminarem de jantar, organizamos a fila para irmos à
praça. Ficamos na praça aguardando até o horário da chegada dos
responsáveis.
Segundo Ramos (2012, p. 59), “Um ambiente favorável ao desenvolvimento da
criança possui uma dimensão física rica em objetos e arranjos espaciais que
proporcionem inúmeras explorações e construções conjuntas.” (p. 59)

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e falas dos bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. p. 39-77.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

JOGO DOS SENTIDOS
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Reconhecer os cinco sentidos.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a contação da história
em varal “O panda e o tesouro dos cinco sentidos”. Após a contação, os alunos
serão organizados para a realização do jogo dos sentidos. O qual consiste em
representar e experimentar os cinco sentidos com frutas, verduras e legumes.
Específicos:
 Conhecer os cinco sentidos;
 Proporcionar momentos de contato com a leitura;
 Experimentar os cinco sentidos através do contato com frutas, verduras
e legumes.

4º Momento: Janta

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. Eu os instrui que
retirassem suas toalhinhas de dentro das mochilas e colocassem no cesto. E à
medida que chegavam eu repetia, e complementava dizendo que pegassem
brinquedos para aguardarem até o horário do lanche. As 14h10min comecei a
organizar os alunos para irmos ao refeitório lanchar, com o auxilio do ajudante
do dia, arrumamos a fila e fomos lanchar. No refeitório, os alunos sentaram em
volta da mesa e eu distribui as toalhinhas e o lanche. Após todos terminarem

de lanchar, organizamos a fila para irmos à pracinha da escola. Na praça,
coloquei o tapete no chão e pedi para que os alunos se sentassem. Então
montei um varal, e disse para os alunos que iria conta-lhes uma história. Dai
falei a eles o nome da história, “O panda e o tesouro dos cinco sentidos”.
Realizei a contação da história, colocando as imagens penduradas no varal. E
ao final da história, fiz perguntas relacionadas à mesma. Depois deixei que
brincassem mais um pouco na praça até o horário da janta. Na hora da janta,
levamos os alunos para a sala de aula e começamos a lavar as mãos, e
organizamos a fila para ir ao refeitório. No refeitório, os alunos se sentaram em
volta da mesa e eu distribui as toalhinhas e o lanche. Após todos terminarem o
lanche, organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, organizei
os alunos para a realização do jogo dos sentidos. Expus sobre a mesa da
professora potes, cada um com um adesivo de um sentido diferente. Um pote
continha, o pimentão como audição, outro com um kiwi para o tato, outro uma
maçã para a visão, temperinho verde para o olfato, e uva para o paladar. Cada
aluno experimentou cada sentido. Todos os alunos pareceram satisfeitos com a
dinâmica, e responderam positivamente. Ao final distribui as uvas para que
comessem. Depois organizei os alunos nas classes, e distribui massa de
modelar, para que aguardassem a chegada de seus responsáveis.
Segundo Lopes e Mendes (2005, p. 41),
“A criança pensa o mundo a partir das interações que estabelece com
os outros e com a sociedade de modo geral. Essa sociedade oferece
uma serie de oportunidades para que a criança se desenvolva,
conheça, observe, participe. Dessa forma, a criança vai aprendendo a
respeitar o mundo que a cerca, vai conhecendo seus valores, sua(s)
cultura(s).” (LOPES e MENDES, 2005, p. 41)

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Brasília: MEC. Secretaria de Educação
Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CONSTRUÇÃO DA HORTA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Construir uma horta coletivamente.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
atividade. A qual irá consistir em colorir as placas que serão colocadas na
horta.
Específicos:
 Organizar os materiais que serão utilizados na horta;
 Possibilitar momentos de uso da criatividade;
4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. Conforme iam
chegando eu os instruía que colocassem suas mochilas no cabide
correspondente ao seu nome e que retirassem suas toalhinhas e colocassem
no cesto. Além de dizer para que pegassem um brinquedo enquanto
aguardavam o horário do lanche. As 14h10min comecei, conjuntamente ao
ajudante do dia, a organizar a fila para irmos ao refeitório. No refeitório, os
alunos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e os
lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente
para irmos à praça. Na praça, ficamos aguardando até o horário da janta.

Depois organizamos a fila e fomos a sala de aula. Na sala, de dois em dois
alunos fizemos a higiene. Arrumamos novamente a fila e fomos ao refeitório.
No refeitório, os alunos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui a janta.
Após todos jantarem, organizamos a fila novamente e fomos a sala de aula. Na
sala, começamos a escovação, onde a cada dois alunos ia lavar os dentes.
Após a escovação, organizei os alunos para a realização da atividade, comecei
mostrando imagens de hortas e perguntando se eles sabiam o que era uma
horta, cada um relatou algum fato relativo a isso. Então distribui folhas de oficio
com plaquinhas nelas impressas e giz de cera para que colorissem. Após a
realização da atividade, coloquei um filme no meu notebook para que eles
assistissem enquanto aguardavam seus responsáveis.
Segundo Ramos (2012, p. 57),
“no ambiente educacional da creche ou CMEI, as interações de
crianças
e
professoras
são
processos
promotores
de
desenvolvimento socioafetivo da criança. A nosso ver, esse ambiente
parece ser um rico meio para o desenvolvimento da criança quando
se configura como um espaço intencionalmente planejado, que
oferece múltiplas oportunidades para as aprendizagens infantis, com
o respeito às singularidades do seu desenvolvimento.” (RAMOS,
2012, p. 57)

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e falas dos bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
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Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CONSTRUÇÃO DA HORTA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Construir uma horta coletivamente.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, neste momento a professora organizará os alunos para a
realização da atividade. A qual consiste em os alunos pintarem as garrafas pet
com tinta tempera, para posteriormente ser utilizada na horta.
Específicos:
 Possibilitar momentos de uso de materiais diferentes;
 Construir os vasos para a plantação da horta.
4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos em sala de aula, conforme iam
chegando eu os instruía que colocassem as mochilas no lugar, e retirassem
suas toalhinhas e colocassem no cesto. Também disse que poderiam pegar
brinquedos para aguardarem até o horário do lanche. As 14h10min
começamos a organizar a fila para irmos ao refeitório lanchar. No refeitório,
todos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas de cada um e
os lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente
para retornarmos a sala de aula. Na sala, os organizei para a realização da
atividade, a qual consistiu em os alunos pintarem com tinta tempera as garrafas
pet, para fazermos os vasos nos quais plantaremos posteriormente a nossa
horta. Cada aluno ganhou um pincel e escolheu uma cor de tempera, e coloriu
a sua garrafa. Todos corresponderam positivamente à atividade, o que me
mostrou que ampliar as experiências com materiais diferente é uma coisa que
prende a atenção deles. Após a realização da atividade fomos para a pracinha
da escola. Depois fomos para a sala, onde começamos a lavar as mãos para
irmos jantar. No refeitório, os alunos se sentaram em volta da mesa e eu
distribui a janta. Após a janta, organizamos a fila novamente para retornarmos
a sala de aula. Na sala, dei massinha de modelar para os alunos brincar até o
horário da chegada dos responsáveis.

Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 38), “Enquanto professores(as),
nosso papel de mediadores deve valorizar o olhar da criança, favorecendo a
imaginação e a criatividade.”
Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Brasília: MEC. Secretaria de Educação
Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 19 (20/07/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CONSTRUÇÃO DA HORTA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Construir coletivamente uma horta.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
atividade. A qual consiste em plantar as sementinhas nos vasos feitos pelos
alunos, colocando as plaquinhas coloridas pelos alunos, para identificação do
que foi plantado e quem o plantou.
Específicos:
 Plantar as sementes nos vasos feitos pelos alunos;
 Conhecer algumas hortaliças;
 Possibilitar um momento para estabelecer contato com a terra.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos em sala de aula. E conforme
chegavam eu os instruía que retirassem as toalhinhas de suas mochilas e
colocassem no cesto. Também os instrui que pegassem brinquedos para
aguardarem o horário do lanche. As 14h 10min recebemos frutas para comer
em sala, pois nos foi informado que como a saída era mais cedo, a janta seria
servida as 14h40min. Quando chegou o horário que nos foi informado,
organizamos a fila e fomos ao refeitório, onde os alunos sentaram-se em volta
da mesa, e nos distribuímos a janta. Após todos terminarem de jantar,
organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, de aula convidei
os alunos para que fossemos ao pátio para a realização da atividade. Comecei
explicando no que consistia uma horta e relembrei a história contada pela
professora Débora e a plantação dos morangos que eles fizeram com ela.
Então comecei a chamar um a um dos alunos e falava para escolherem uma
garrafa dentre as que pintaram, e pedia que fizessem um buraquinho na terra
da garrafa, e dei as sementes em sua mão e pedi que colocasse no buraco do
vasinho e tapei com terra, colocando água ao final. Fiz o processo com cada
um deles, nenhum demonstrou desinteresse, pelo contrario ficaram atentos
quando eram outros que estavam realizando a tarefa. Quando todos fizeram a

plantação coloquei as plaquinhas coloridas por eles. Após a realização da
atividade, fomos para a praça.
Segundo Ramos (2012, p. 58),
“É num ambiente rico em experiências investigativas e exploratórias
que a criança vai elaborando a compreensão de si e do mundo social
no qual interagi: à medida que conhece a unidade educacional e o
seu entorno por meio de deslocamentos, expressa sentimentos e
intenções, experimenta sensações, apreende os cheiros que
circulam, percebe a temperatura e a luminosidade do local, interage
com pessoas em distintas situações, descobre diferenças e
semelhanças entre a voz de quem lhe cuida, no jeito de ser pega no
colo, no movimento, nos elementos que caracterizam os objetos que
manipula, na brincadeira com parceiro e num conjunto de outras
situações atrativas que lhes permitam extrair significações e avanços
na sua autonomia.” (RAMOS, 2012, p. 58)

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e falas dos bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. p. 39-77.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 20 (01/08/2017)
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

EXPRESSÕES DE CORTESIA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar momentos para o exercício e reforço das expressões de
cortesia.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para assistirem ao vídeo “O
diário de Mika: palavras mágicas”. Após será realizada a atividade, a qual
consiste em uma dinâmica com imagens para colorir, as quais retratam
situações de uso das expressões de cortesia.
Específicos:
 Exercitar o uso das expressões de cortesia;
 Possibilitar momentos de contato com materiais digitais diversos;

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula, onde conforme
chegavam, eu os instruía que colocassem as mochilas nos cabides
correspondentes aos seus nomes, e que pegassem as toalhinhas e
colocassem no cesto. Depois lhes disse que pegassem brinquedos para
aguardarem a hora do lanche. As 14h10min começamos a organizar a fila, tive
como ajudante do dia a aluna Isabele, que conduziu a fila até o refeitório. No
refeitório todos se sentaram em volta da mesa, e a aluna Isabele distribuiu as
toalhinhas e eu as frutas. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila
novamente para retornarmos a sala de aula. Na sala, dei brinquedos para
aguardarmos que os alunos das demais turmas saíssem do refeitório, pois a
televisão de lá é a única com entrada USB. Quando todos saíram do refeitório,
fui avisada, e com a ajuda da Isabele organizei a fila. No refeitório, organizei as
cadeiras em semicírculo em direção à televisão. E coloquei para os alunos
assistirem ao vídeo “O diário de Mika: palavras mágicas”. Todos assitiram
atentamente, o que me despertou um novo olhar sobre os alunos, pois
anteriormente a está aula, já havia utilizado o recurso digital, mas não havia
prendido a atenção dos alunos como desta vez aconteceu. Após assistirem ao
vídeo, organizamos a fila novamente e retornamos a sala de aula. Na sala,
organizei os alunos nos seus lugares, para a realização da atividade. A qual
consistiu em mostrar cenas onde as expressões de cortesia e depois estas
seriam coloridas por eles. Comecei mostrando as imagens e falando o que se
passava nesta, e após perguntando as alunos o que devíamos falar naquela

situação, “Muito Obrigado!, Por Favor!, Com Licença!, Me desculpe!, Bom dia!
Boa Tarde!, Boa Noite!”. E conforme ia realizando esta atividade dava a
imagem a um aluno, até todos estarem cada um com uma imagem, e depois
dei giz de cera para que as colorissem. Quando todos terminaram de colorir,
coloquei um papel pardo no chão e todos os alunos vieram aso redor deste. No
papel pardo, colei uma folha com uma gravura que dizia “palavras mágicas”, e
abaixo escrevi uma a uma destas, deixando uma espaço entre elas. Colei no
espaço as imagens que foram coloridas pelos alunos, lendo o que dizia em
cada uma para eles.
Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 38),
“Mediação é a função de estabelecer a relação entre dois termos ou
situações, ou seja, fazer uma ponte. A relação entre os seres
humanos e o mundo é mediada por outros seres humanos com os
quais convive e pela cultura onde estão inseridos[...] Nessas
interações, a linguagem ocupa um lugar fundamental, como
possibilidade de significar essas interações.” (LOPES; MENDES;
FARIA, 2005, p. 38)

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Brasília: MEC. Secretaria de Educação
Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 21 (04/08/2017)
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

EXPRESSÕES DE CORTESIA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Possibilitar momentos de exercício das expressões de cortesia.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para que assistam o vídeo
do palhaço amigo, que trata de uma forma animada o uso das expressões de
cortesia, as chamadas “palavrinhas mágicas. Após será realizada uma
dinâmica, a qual consiste na exposição de um cartaz com um mágico nele
colado, e com espaço para colocar as palavrinhas mágica, também utilizando
uma cartola de mágico e uma varinha.
Específicos:
 Demonstrar de forma interativa o uso das palavras de cortesia;
 Possibilitar o exercício dessas palavras;

4º Momento: Janta

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos a sala de aula, conforme
chegavam eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com seus
nomes, e que retirassem as toalhinhas e colocassem no cesto. Também os
instrui que pegassem brinquedos para que aguardassem o horário do lanche.
As 14h10 min começamos a organizar a fila para irmos ao refeitório. No
refeitório, todos os alunos sentaram-se em volta da mesa e eu distribui as

toalhinhas de cada um e também as frutas. Após todos terminarem de lanchar,
organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, eu organizei os
alunos para que assistissem ao vídeo do palhacinho amigo, que trata do uso
das palavrinhas mágicas (expressões de cortesia), e também da música
“palavras

mágicas”.

Todos

demonstraram interesse

no

que lhes

foi

apresentado. Após o vídeo, colei um cartaz na parede, o qual continha um
mágico e alguns espaços vagos. Peguei uma cartola de mágico e disse aos
alunos que o mágico tinha trazido umas palavrinhas mágicas para eles. A cada
palavras que eu revelava aos alunos, colava no cartaz. E dizia exemplos de
situações para o uso destas palavras. Após a realização da dinâmica,
organizamos a fila para retornarmos ao refeitório para a janta. No refeitório, os
alunos sentaram-se em volta da mesa e eu distribui a janta. Após a janta
organizamos a fila novamente para retornarmos a sala de aula. Na sala, eu
disse aos alunos que poderiam pegar brinquedos para aguardar até a chegada
dos seus responsáveis.
Segundo Ramos (2012, p. 46), “a comunicação é entendida como um processo
que envolve acordos entre parceiros, partilha de intenções e negociação de
significados em situações socialmente relevantes e afetivamente envolventes.”

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e falas dos bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FAMÍLIA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Demonstrar aos alunos a diversidade de famílias que existem.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a leitura do “livro da
família”. Após a leitura os alunos serão organizados novamente para a
realização da atividade. A qual consiste na expressão particular dos alunos
sobre como é sua família.
Específicos:
 Trabalhar a família em sala de aula;
 Desenvolver um visão ampla sobre a variedade dos tipos de famílias.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Reflexão:
A aula teve início com a recepção dos alunos em sala de aula, conforme iam
chegando eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com seu
nome, e que retirassem suas toalhinhas e colocassem no cesto. Também os
instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do lanche. As
14h10min comecei a organizar os alunos para irmos ao refeitório. No refeitório,
todos se sentaram em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e as frutas.
Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente para
retornarmos a sala de aula. Na sala, organizei os alunos para a leitura do livro
da família, o qual trata da variedade de famílias que existem. Após a leitura,
distribui folhas de oficio em branco e lápis preto, e os instrui que desenhassem
suas famílias. Alguns alunos ficaram relutantes, dizendo que não sabiam
desenhar a família, e eu lhes disse que desenhassem à sua maneira. No final
todos desenharam suas famílias, com exceção da Rebeca que desenhou sua
casa, isso talvez tenha acontecido porque na história fala-se que “existem
família que moram em suas próprias casas, e família que dividem casas com
outras famílias. Não sei bem ao certo o que a motivou desenhar sua casa, o
que anteriormente foi citado por mim, é só uma especulação.
Segundo Rau (2011, p.266), “A elaboração pelas crianças de conceitos a cerca
dos fenômenos, seres e objetos ocorre não apenas a partir do concreto, mas

de forma contextualizada, e, conforme elas vão se desenvolvendo e
aprendendo, dirige-se a particularização.”

Referência:
Rau, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

DIA DOS PAIS
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Fazer lembrancinhas para o dia dos pais.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização das
lembrancinhas para o dia dos pais.
Específicos:
 Valorizar a figura paterna segundo o entendimento dos alunos;
 Realizar as lembrancinha do dia dos pais.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.

Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos em sala de aula, conforme os
alunos iam chegando eu os instruía que colocassem suas mochilas nos
cabides com seus nomes, e que retirassem suas toalhinhas e colocassem no
cesto. Também os instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do
lanche. As 14h10min comecei a organizar a fila para irmos ao refeitório. No
refeitório, os alunos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas
e as frutas. Após todos lancharem, organizamos a fila novamente para
retornarmos a sala de aula. Na sala, organizei os alunos para a realização da
atividade, a qual consiste em fazer as lembrancinhas para o dia dos pais. Após
a realização da atividade, organizamos a fila para irmos ao refeitório. No
refeitório, os alunos se sentaram em volta mesa, e eu distribui a janta. Após
todos terminaram de jantar, organizamos a fila novamente para retornarmos a

sala de aula. Na sala, dei massinhas de modelar para aguardarem o horário de
chegada de seus responsáveis.
Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 58), “É fundamental estar atento às
manifestações das crianças e a como mediar o olhar da criança de forma a
valorizar também as produções delas próprias.”

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Brasília: MEC. Secretaria de Educação
Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

FOLCLORE
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer o folclore e suas lendas.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a contação da história
“Saci” da Turma da Mônica. Após a contação, os alunos serão organizados
para a realização da atividade. A qual consistirá em colorir o Saci com giz de
cera. Depois as pinturas serão coladas em um cartaz e expostas na parede.
Específicos:
 Conhecer o folclores e suas lendas;
 Conhecer a lenda do Saci.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para

todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos em sala de aula. Conforme iam
chegando, eu os instrui que colocassem suas mochilas nos cabides com seu
nome, e que pegassem suas toalhinhas e colocassem no cesto. Também os
instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do lanche. Às

14h15min. começamos a organizar a sala, para irmos ao refeitório. Sorteei a
ajudante do dia, que foi a Rebeca. Com a ajuda dela organizamos a fila e
fomos ao refeitório. No refeitório, todos se sentaram em volta da mesa, e eu
distribui as toalhinhas e as frutas. Após todos terminarem de lanchar,
organizamos a fila novamente para retornarmos à sala de aula. Na sala, eu
organizei os alunos para a contação da história, onde li a historinha do “Saci”
da Turma da Mônica. A cada página que eu lia, interpretava com movimentos e
mostrava as figuras para eles. Após o termino da contação, eu expliquei que
iriamos colorir o Saci Pererê com giz de cera. A imagem do desenho para
colorir é o Saci soltando um passarinho da gaiola, e eu expliquei a eles que o
Saci é muito levado, mas que é amigo dos animais. Depois que todos coloriram
seus desenhos, eu peguei um papel pardo e colei os desenhos e expus na
parede. E falei que poderiam pegar brinquedos para aguardar o horário da
janta. Às 15h45min. falei aos alunos que guardassem os brinquedos, e com a
ajuda da Rebeca, organizei a fila novamente para irmos ao refeitório. No
refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui a janta. Após
todos terminaram de jantar, organizamos fila novamente e retornamos a sala
de aula. Onde disse para que pegassem suas toalhinhas, e de 3 em 3, mandei
que escovassem seus dentes. Após todos terminarem de escovar os dentes,
os instrui que fossem a pracinha da escola, onde ficamos até a hora da
chegada dos responsáveis.
O que afirma Rau (2011, p. 87),
O professor, inicialmente faz a escolha dos conteúdos e das
linguagens e Possibilita a ação das crianças; estas respondem às
suas propostas acatando ou não os desafios feitos por meio das
atividades. Assim, as situações pedagógicas possibilitam que a
criança desenvolva singularidade em suas interações, o que permite
ao educador perceber algumas características das crianças e a
proposta pedagógica em ação. (2011, p. 87)

Referência:
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento
Plano: No 25 (29/08/2017)
Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Souza Peres de Oliveira
Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

NOSSO NOME
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer as letras do seu nome.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a leitura do livro
“Bichodário”. O qual cita animais com as letras iniciais segundo o abcdário.
Após dos alunos serão organizados para a realização de uma dinâmica. A qual
consistirá na realização de um cartaz coletivo com os nomes dos alunos, e os
animais correspondentes as suas letras iniciais.
Específicos:
 Conhecer as letras iniciais dos nomes;
 Conhecer os nomes;
 Conhecer animais com as letras de seus nomes.

4º Momento: Janta

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos. Onde a medida em que
chegavam eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides
correspondentes aos seus nomes, e que retirassem suas toalhinhas das
mochilas e colocassem no cesto. Também os instrui que pegassem brinquedos
enquanto aguardavam o horário do lanche. Às 14h15min. sorteei o ajudante do
dia, o qual foi escolhido o aluno Guilherme. Então começamos a organizar a fila
para irmos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se ao redor da mesa e
eu distribui as toalhinhas e o lanche. Após todos terminarem de comer,

organizamos a fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, organizamos os
alunos para a realização da leitura do livro “Bichodário”. O qual é composto por
um Abcdário com as iniciais dos nomes dos bichos. Conforme eu lia
relacionava as letras aos nomes dos alunos. Após o termino da leitura, coloquei
um papel pardo sobre a mesae fui colando somente as letras dos nomes dos
alunos em ordem alfabética. À medida que colava a letra perguntava a eles
quem tinha essa letra no inicio do nome, e mostrava figuras de bichos com a
mesma letra, colando no cartaz. Após a realização do cartaz, distribui peças de
montar, para aguardarmos o horário do jantar. Começamos a organizar a fila
para irmos novamente ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta
da mesa e eu distribui a janta. Após todos terminarem de jantar, organizamos a
fila e retornamos a sala de aula. Onde organizei os alunos para a escovação,
mandei de 3 em 3, para não tumultuar o escovodrómo. Após a escovação,
organizamos os alunos dividindo em 3 grupos e a professora Débora deu jogos
diferentes para cada grupo e de 10 em 10 minutos revezávamos os jogos entre
os grupos. E assim ficaram aguardando a chegada dos seus responsáveis.
Ramos (2012, p. 59) “Um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança
possui uma dimensão física rica em objetos e arranjos espaciais que
proporcionem inúmeras explorações e construções conjuntas.”

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e as falas de bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

DOBRADURA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer e manusear diferentes materiais.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da leitura
do livro “Chapéu de Papel”. Após a realização da leitura do livro, a professora
auxiliará os alunos a fazer um chapéu em dobradura com jornal. Depois a
professora irá mostrar a bandeira do Brasil e questionar se eles sabem que
bandeira é. Após este questionamento, a professora distribuirá mapas do Brasil
para os alunos e E.V.A. nas cores do Brasil, picado, para que colem neste.
Específicos:
 Trabalhar com diferentes materiais;
 Conhecer a bandeira do Brasil.

4º Momento: Janta

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos, que conforme iam chegando, eu
os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com seus nomes e que
retirassem suas toalhinhas das mochilas e colocassem no cesto. Também os
instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do lanche. Às
14h15min. começamos a organizar a sala para irmos ao refeitório, foi feito o
sorteio do ajudante do dia, o qual foi escolhida a aluna Isabele. Organizamos. A
fila e fomos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa, e

a aluna Isabela distribui as toalhinhas para os colegas e eu distribui as frutas.
Após todos terminarem de comer, organizamos a fila novamente para
retornamos a sala de aula. Na sala, organizamos os alunos para a realização
da leitura do livro “Chapéu de Papel”, conforme eu lia mostrava as figuras para
os alunos. Ao final da história, a aluna Isabele me interrogou, dizendo “Mas é
um palhaço, não é um menino”, pois na página final tinha a imagem de um
palhaço e somente o chapéu do menino e um balão de fala, escrito “Fui”. Após
a realização da leitura, eu auxiliei os alunos na confecção do chapéu de
dobradura com jornal, eles adoraram e brincaram com os mesmos quando
prontos, cantando a música “Marcha Soldado”. Após eu organizei novamente
os alunos nas mesas, e mostrei a bandeira do Brasil, e fiz o questionamento à
eles, se a conheciam. Eles disseram que era a bandeira do Brasil. Então
perguntei se sabiam que cores ela tinha. E um a um foram citando “verde,
amarelo, azul e branco”. Distribui as folhas com as bandeiras em branco para
os alunos, e dei giz de cera para eles colorirem. Após colorirem, distribui os
retalhos de E.V.A. e coloquei cola nos seus mapas já coloridos, todos colaram
e corresponderam bem a atividade. A aluna Isadora foi a única a colocar
ordenadamente as cores, sem misturá-las, apesar de eu não ter pedido que
colassem de forma ordenada.
Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 35),
Tantos as atividades físicas e práticas como as atividades com
linguagem são importantes no desenvolvimento das crianças. No
entanto, é nas atividades que envolvem linguagem – conversar,
contar e recontar experiências vividas, ouvir e contar histórias, folhear
livros e revistas, imitar adultos ou outras crianças falando ou
contando, brincar de casinha – que a criança tem maiores
oportunidades de construir sua linguagem verbal e suas capacidades
de comunicação. (LOPES; MENDES; FARIA, 2005, p. 35)

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 6. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CULTURA GAÚCHA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer a cultura gaúcha e suas peculiaridades.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para que assistam ao vídeo
de animação sobre a cultura gaúcha. Após assistirem ao vídeo, serão
organizados novamente para a realização da atividade a qual consistira em
colorir e colar erva-mate em uma cuia de chimarrão impressa em folha oficio.
Específicos:
 Conhecer a cultura gaúcha;
 Reconhecer o tradicional chimarrão;
 Trabalhar com diferentes materiais.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos em sala de aula. Conforme iam
chegando eu os instruía que colocassem suas mochila nos cabides com seus
respectivos nomes, e que retirassem suas toalhinhas e colocassem no cesto.
Também os instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do
lanche. Às 14h15min. Começamos a nos organizar para irmos ao refeitório,
escolhi a aluna Rebeca como ajudante do dia. Com sua ajuda eu organizei a
fila e fomos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa e
eu distribui as toalhinhas e as frutas a todos. Após todos terminarem de
lanchar, organizamos a fila novamente para retornarmos a sala de aula. Na
sala, deixei que pegassem brinquedos para aguardar os alunos das outras

salas saíssem do refeitório, pois a única televisão que tem entrada USB na
escola é a que fica no refeitório. Após os alunos das demais salas liberarem o
refeitório, nos organizamos em fila para irmos assistir o vídeo. Todos assistiram
comportadamente, e queriam olhar mais vídeos. Retornamos a sala de aula,
onde organizei os alunos em suas mesas, e distribui folhas de oficio com um
chimarrão nela impressa e também giz de cera. Após todos, fui chamando um
aluno de cada vez, coloquei cola e dei erva-mate para que os alunos colassem
no seu chimarrão. Todos os alunos corresponderam positivamente a atividade,
até mesmo o aluno Martín que normalmente não realiza (ou realiza bem pouco)
as atividades.
Para Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 42), “O brinquedo e a brincadeira são,
então, construções culturais eu assumem características que representam
transformações sócio-culturais. Estão ligados nesta relação com a cultura.”

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 3. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CULTURA GAÚCHA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer aspectos do Rio Grande do Sul.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
dinâmica. A qual consistirá na montagem, de um cartaz com as comidas típicas
do Rio Grande do Sul. Este será montado coletivamente, com a instrução da
professora.
Específicos:
 Conhecer as comidas típicas do RS;
 Reconhecer os alimentos;
 Realizar diferentes dinâmicas.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. Conforme eles
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que retirassem as suas toalhinhas e colocassem no cesto. E
que escolhessem brinquedos para aguardar o horário do lanche. Às 14h15min.
Começamos a organizá-los para irmos ao refeitório lanchar. Realizamos a

dinâmica do ajudante do dia, onde o aluno Bernardo foi o sorteado. Este foi até
o cartaz do tempo e colocou a flecha indicando como o tempo estava neste dia.
Bernardo, com meu auxilio, começou a chamar os demais colegas para
organizarmos a fila para irmos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se
em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e as frutas. Após todos
terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente para retornarmos a sala
de aula. Na sala, comecei a organizá-los para a realização da atividade,
estendi um papel pardo por sobre a mesa e chamei os alunos para ficarem ao
redor do mesmo. Escrevi no topo do cartaz “Comidas Típicas do RS” e a
Bárbara me perguntou “professora o que diz ai”, e eu li para todos. Depois
coloquei figuras de comidas típicas do RS, e fui mostrando a eles (uma a uma)
e perguntando se sabiam que comidas era aquela, algumas eles sabiam e
outras não, conforme eu mostrava a figura e identificava, a colava no cartaz e
escrevia abaixo o nome da mesma (falando em voz alta o que estava
escrevendo). Após a realização da atividade, organizamos a fila novamente
para irmos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa e
eu distribui a janta para eles. Após todos terminarem de comer, organizamos a
fila novamente e retornamos a sala de aula. Na sala, foram distribuídas
massinhas de modelar e forminhas, para que os mesmos aguardassem a
chegada de seus responsáveis.
Para Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 44), “A chegada das crianças na
instituição de Educação Infantil é um momento bastante importante para elas e
também para o(a) professor(a), pois em muitos casos este momento em que
elas vão se conhecer, estabelecendo os primeiros contatos mais sistemáticos
com pessoas fora de seu ambiente familiar.”

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 7. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

CULTURA GAÚCHA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer aspectos da cultura gaúcha.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
dinâmica. A qual consistirá na montagem de um cartaz com as características
típicas do Rio Grande do Sul. Este será montado coletivamente, com a
instrução da professora.
Específicos:
 Conhecer as especificidades do RS;
 Reconhecer as cores do RS;
 Trabalhar com diferentes materiais.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. Conforme eles
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que retirassem suas toalhinhas e colocassem no cesto. E
também os instrui que pegassem brinquedos para aguardar o horário do
lanche. Às 14h15min. Começamos a nos organizar para irmos ao refeitório
comer a fruta. Realizamos a dinâmica do ajudante do dia, onde a aluna Isadora
foi a sorteada. Esta foi até o cartaz do tempo e colocou a flecha apontando
para como o tempo se encontrava naquele dia. Após, com o meu auxilio
Isadora começou a chamar os colegas para organizarmos a fila para irmos ao

refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa e eu distribui suas
toalhinhas e seus lanches. Após todos terminarem de comer, organizamos a
fila para retornarmos a sala de aula. Na sala, comecei a organizá-los para a
realização da dinâmica, coloquei o cartaz com o desenho do mapa do Rio
Grande do Sul em uma mesa, e dei colas coloridas para todos (nas cores do
RS). Todos corresponderam positivamente a atividade. Conforme os alunos
terminavam de pintar, eu os auxiliava a lavarem suas mãos. Depois os instruía
que pegassem brinquedos para aguardar os colegas terminarem de realizar a
atividade. Quando todos terminaram eu, os chamei para acompanharem minha
explicação. Peguei figuras com características típicas do Rio Grande do Sul
(dança, comidas, bebidas, paisagens, eventos,...), e comecei a mostrá-las para
os alunos explicando sobre elas, assim como também perguntando se tinham
conhecimentos sobre as mesmas. Quando pronto, o cartaz foi exposto na
parede. Depois organizamos a fila para irmos ao refeitório novamente. No
refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa, nos lugares onde suas
toalhinhas se encontravam, e eu distribui a janta. Após todos jantarem,
organizamos a fila novamente para irmos a sala de aula. Na sala, distribui
jogos de quebra-cabeça, para que os alunos aguardassem a chegada de seus
responsáveis.
Segundo Rau (2011, p. 150)“O ensino, nesse sentido, possui diferentes
objetivos a serem desenvolvidos, e o aluno é um sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.”
Referência:
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas
de ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.
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Fio Condutor do Planejamento
Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

PRIMAVERA
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Exercitar conhecimentos sobre a primavera.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização conto.
Onde será lida a história “As flores da primavera” do Ziraldo. Que trata da
estação das flores (a primavera). Conforme serão lidas as páginas, estas serão
distribuídas aos alunos para colorirem. Depois será confeccionado um cartaz e
exposto na parede.
Específicos:
 Realizar diferentes dinâmicas;
 Fazer o exercício da leitura;
 Trabalhar com materiais diversos.

4º Momento: Janta

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos a sala de aula. Conforme estes
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que retirassem suas toalhas das mochilas e colocassem no
cesto. Também os instruía que pegassem brinquedos de sua escolhas para
aguardar na chegada do horário do lanche. Às 14h15min. Começamos a
organizá-los para ir ao refeitório lanchar. Foi realizada a dinâmica do ajudante
do dia, a qual foi sorteada a aluna Rebeca. Esta foi até o cartaz do tempo e

colocou a flecha indicando como estava o tempo neste dia. Com o meu auxilio,
Rebeca começou a chamar os demais colegas para organizarmos a fila para
irmos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa, e eu
distribui sua toalhas e também a fruta. Após todos terminarem de lanchar,
organizamos a fila novamente para retornarmos a sala de aula. Na sala,
organizei os alunos, cada um em seu assento para a realização da dinâmica do
conto. Comecei a ler a história, e conforme lia cada página, distribui para eles.
Após a contação, distribui giz de cera para eles e disse que deveriam colorir à
seu gosto. Conforme iam terminando de colorir, eu dizia para pegarem
brinquedos. As alunas Bárbara, Isadora e Isabele, pediram-me mais uma
página para colorirem, pois estas queriam colorir um pouco mais, e eu as dava
conforme me pediam. Após a realização da atividade, organizamos a fila
novamente e fomos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da
mesa, e eu distribui a janta. Após todos terminarem de jantar, organizamos a
fila novamente para irmos à praça. Na praça, instruímos aos alunos que não
fossem na roda, pois haviam acabado de comer. Estes ficaram na praça, no
aguardo de seus responsáveis.
Para Ramos (2012, p. 112)“A criança vai se inserindo no meio sociocultural,
interagindo e examinando a diversidade de hábitos, de situações, de lugares,
de produtos artísticos e técnicos existentes nas manifestações da cultura nas
quais ela tem a chance de participar.”

Referência:
RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Os saberes e as falas de bebês e suas
professoras. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
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CORES
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer as cores e suas misturas.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para verem o vídeo “Show
da Luna: cores”. Após verem ao vídeo, os alunos serão organizados para a
realização da atividade. A qual consistirá em misturar as cores para formar uma
nova cor e fazer uma pintura na folha de oficio.
Específicos:
 Conhecer as cores;
 Trabalhar com materiais diversos;
 Formar novas cores através da pintura.

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos a sala de aula, onde a cada aluno
que chegava eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que pegassem suas toalhinhas e colocassem no cesto.
Também os instrui que pegassem blocos para brincar sobre a mesa, enquanto
aguardavam o horário do lanche. As 14h e 10min. pedi para que guardassem

os brinquedos para irmos ao refeitório, após juntarem os brinquedos, escolhi
minha ajudante do dia, a Júlia, com sua ajuda organizei a fila, e fomos ao
refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa e eu distribui as
toalhinhas e os lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila
novamente e retornamos a sala de aula. Na sala, organizei os alunos para que
assistissem ao vídeo “Show da Luna: cores”. Após assistirem ao vídeo,
organizei os alunos nas classes e conversei sobre as cores e que quando as
misturamos resultam em outras cores. Então coloquei os aventais nos alunos e
perguntei quais cores queriam, conforme eles escolhiam, eu colocava em um
copinho de café e dava a eles, e também um pincel e uma folha de oficio, os
instruindo que misturassem no potinho e depois fizessem uma pintura na folha.
Após realizarem a atividade, lavamos as mãos e fomos ao refeitório novamente
para a janta. No refeitório, os alunos sentaram-se em volta da mesa e
distribuímos a janta. Após todos jantarem, organizamos a fila novamente e
fomos a praça. Onde ficamos durante um tempo e depois retornamos a sala de
aula. Onde a professora Luciane distribuiu aos alunos brinquedos que trouxe
de casa. Os alunos ficaram no aguardo de seus responsáveis.
Segundo Lopes, Mendes e farias (2005, p. 58), “É fundamental estar atento às
manifestações das crianças e a como mediar o olhar da criança de forma a
valorizar também as produções delas próprias.”

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 3. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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Fio Condutor do Planejamento
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APRESENTAÇÃO TEATRAL
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Proporcionar o contato com diferentes formas de letramento.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para irem até o refeitório,
onde será realizada a representação teatral da música “cinco patinhos” da
Xuxa. Esta será interpretada pelas bolsistas do PIBID Subprojeto Pedagogia,
área Letramento e Educação Infantil, da Universidade Federal do Pampa,
campus Jaguarão/RS.
Específicos:
 Vivenciar experiências de Letramento;
 Proporcionar momentos significativos para a formação leitora;

4º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,

para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos à sala de aula. Conforme eles
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que retirassem suas toalhas das mochilas e colocassem no
cesto. Também os instrui que pegassem brinquedos de sua escolha para
aguardarem o horário do lanche. Às 14h15min. Começamos a organizar os
alunos para irmos ao refeitório. Estes guardaram os brinquedos nas caixas e
realizamos a dinâmica de ajudante do dia o qual foi escolhido o aluno Samuel.
Ele foi até o cartaz do tempo e colocou a flecha indicando como estava o
tempo neste dia. Com o meu auxilio, Samuel começou a chamar os demais
colegas, para organizarmos a fila para ir até o refeitório. No refeitório, todos

sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e a fruta. Após
todos terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente para retonarmos a
sala de aula. Na sala, a professora Débora deu jogos de montar, para que
aguardassem o horário da apresentação. Às 15h15 min. deixei a professora
titular com eles e fui para o refeitório, para preparar conjuntamente com minhas
colegas bolsistas, a apresentação teatral. Quando tudo estava pronto, os
alunos da minha sala, assim como também, os das demais salas, foram
chamados

ao

refeitório

para

prestigiar

a

apresentação.

Enquanto

apresentávamos, pareceu não haver problemas com os alunos e professores.
Apresentação pareceu agradar a todos que assistiram com atenção e também
participaram na finalização, a qual contava com a participação dos alunos para
cantarem junto com a pata e os patinhos a música dos “Cinco patinhos”. Após
a realização da apresentação os alunos da minha sala retornaram a mesma.
Enquanto isso, ajudei as minhas colegas a organizarem o refeitório para a janta
dos alunos. Retornei a sala de aula. Lá auxiliei a professora a organizar a fila
para irmos ao refeitório. No refeitório, todos sentaram-se em volta a mesa e eu
distribui a janta. Após todos terminarem de jantar organizamos a fila novamente
e retornamos a sala de aula. Onde distribuímos massa de modelar a todos e
também formanha, para que aguardassem seus responsáveis.
Para Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 35),
Certas rotinas da Educação Infantil vão ser muito especiais para
garantir maiores e oportunidades de desenvolvimento da linguagem
das crianças: a rodinha (ou roda de conversa), contar ou ler histórias,
brincar de faz-de-conta ou fazer teatro, cantar e dançar e outras
brincadeiras com a linguagem, como os trava-línguas e parlendas,
além do diálogo nos momentos de refeição e de outros cuidados.
(LOPES; MENDES; FARIA, 2005, p.35)

Referência:
LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 6. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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PIQUINIQUE
Rotina
 Acolhida/Ajudante do dia
 Lanche
 Atividade/Hora do conto
 Janta
 Higiene

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Proporcionar experiências diversas aos alunos.

1º Momento: Chamada/Ajudante do Dia
Neste momento, os alunos serão recepcionados na chegada a aula, onde
serão instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares correspondentes aos
seus nomes. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão
brinquedos. Após todos terem chegado será pedido, que retirem suas
toalhinhas das mochilas, e coloquem no cesto. Depois a professora irá

organizá-los para a realização da chamada. Que consiste em uma árvore, a
qual tem coladas maçãs com o nome dos alunos, e outra maçã que não é
colada com foto dos alunos. Serão chamados um a um dos alunos, e será
entregue a maçã com a foto do aluno, e o aluno será instruído a colocar a
maçã no local onde se encontra o nome correspondente ao seu.
Específicos:
 Proporcionar momentos para o exercício da leitura;
 Reconhecer seus nomes nos cabides das mochilas e na chamada;
 Reconhecer visualmente seu retrato.

2º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;

3º Momento: Atividade/Hora do Conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da
contação da história “Douglas quer um abraço”.Que será realizada na sala do
Pré II, pois esta disponibiliza de mais espaço que as demais salas.
Específicos:
 Proporcionar momentos de exercício do letramento;
 Exercitar o uso do comportamento leitor.
4º Momento: Piquenique
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida participarem do piquenique. Com o auxílio do ajudante do dia, será
organizada a fila, para os alunos irem para a praça, ou caso o tempo não esteja

bom, ao refeitório. No local será disponibilizado aos alunos os alimentos que
todos os alunos trouxeram.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;
 Possibilitar momentos de interação com as demais turmas.

5º Momento: Higiene
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos a sala de aula. Conforme eles
chegavam, eu os instruía que colocassem suas mochilas nos cabides com
seus nomes, e que retirassem suas toalhas das mochilas e colocassem no
cesto. Também os instruía que pegassem um brinquedo de sua escolha para
aguardar o horário do lanche. Às 14h 20 min. comecei a organizá-los para o

momento do lanche. Os alunos guardaram os brinquedos nas caixas e
sentaram-se na mesa, eu passei álcool gel na mesa com um pano e distribui as
toalhinhas dos alunos, pois a fruta seria servida na aula este dia. Por causa da
realização do piquenique devido ao mal tempo. Distribui as frutas, após todos
terminarem de comer eu deixei que pegassem os brinquedos novamente, para
aguardarem a preparação da sala do Pré II, para a realização da contação. Às
15h20min. levamos os alunos a sala do Pré II, havia tapetes dispostos no chão
para que as crianças sentassem. A contação foi realizada pela coordenadora
da escola, porque haviam três bolsistas neste turno, eu e mais duas, eu estava
mal da garganta e sem voz, sendo inviável a leitura ser feita por mim, as
demais bolsistas tinham pouca experiência com a contação, o que dificultaria
prender a atenção dos alunos, já que se encontravam todas as turmas
reunidas. Então a coordenadora se ofereceu para realizar a contação, eu a
auxiliei com os palitoches da história. Todas as crianças demonstraram ter
gostado da história. O que para mim foi gratificante, já que apesar das
dificuldades na realização desta dinâmica, por fim fomos gratificadas com a
satisfação dos alunos em presenciar a contação. Após a contação foram
distribuídos livros para o manuseio dos alunos, para que estes aguardassem o
horário do piquinique. Que estava a ser organizado no refeitório devido ao mal
tempo. Às 15h45min. as turmas foram sendo levadas para o refeitório, desde
os menores ate chegar aos maiores. Norefeitorio, as cadeiras estavam
dispostas em uma roda e no meio estavam as comidas de todas as turmas. Os
alunos ficaram livres na escolha das comidas. Somente as turmas dos menores
não, pois tiveram o auxilio de suas professoras na hora de se servirem. Após a
realização do piquinique os alunos da minha turma foram levados até a praça,
onde ficamos até perto do horário de saída. Então retornamos a sala de aula,
onde foi dado aos alunos massinha de modelar e forminhas, para que
aguardassem a chegada de seus responsáveis. Que conforme iam chegando,
eu dava uma lembrancinha para os alunos, representando o dia das crianças.
Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 47), “Aos poucos, a criança vai
interagindo, não só com os colegas, mas também com as crianças de outros
grupos e adultos que fazem parte de seu dia-a-dia.”

Referência:

LOPES, Karina Rizek; MENDES, Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto
de (Org.). Livro de estudo: Módulo II. Unidade 7. Brasília: MEC. Secretaria de
Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
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ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL
Rotina
 Exploração das “Caixas Temáticas”.
 Higiene das mãos
 Lanche
 Higiene dos dentes
 Livro “Rotina dos Super-heróis”
 Degustação de frutas/Hora do conto
 Pintura e desenho
 Higiene das mãos
 Jantar
 Higiene dos dentes
 Sacola Viajante
 Praça

Desenvolvimento
Objetivos Geral:


Conhecer e degustar alimentos saudáveis.

1º Momento: Exploração das caixas temáticas
Neste momento, a professora disponibilizará em diferentes mesas, três caixas
temáticas: a primeira com ursos de pelúcia, a segunda com brinquedos de
cozinha e a terceira com quebra-cabeças. Conforme os alunos forem chegando
à sala, poderão escolher em qual mesa brincar.
Específicos:
 Brincar;
 Explorar os brinquedos das caixas temáticas.

2º Momento: Higiene das mãos
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene (lavar
as mãos). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos de
higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

3º Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;
4º Momento: Higiene dos dentes
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:

 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
5o Momento: Livro “Rotina dos Super-heróis”
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da leitura
e interação com o livro da “Rotina dos Super-heróis”. O qual é composto por
escolha do super-herói do dia, chamada, tempo, dia e mês.
Específicos:
 Interagir com a professora e os colegas;
 Promover momentos para o exercício da lógica.

6º Momento: Degustação de frutas/Hora do conto
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da leitura
do livro “A menina que não gostava de frutas”. Depois socializará com os
alunos algumas frutas (laranja, banana, maçã, morango e mamão) inteiras,
questionando se sabem o nome de cada uma delas, que gosto tem, de que cor
são e quantas frutas têm na mesa. Em seguida, cortará as frutas em pedaços
menores, dentro de diferentes tigelas, em cima de uma mesa. As tigelas serão
passadas ao redor da mesa para que todos possam experimentar cada fruta,
separadamente, de acordo com o seu interesse. No decorrer da degustação a
professora questionará: Quem já comeu (nome da fruta)? Quem experimentou
(nome da fruta)? Qual fruta vocês mais gostaram de comer?
Específicos:
 Experimentar frutas.
 Identificar o nome das frutas.
 Identificar as cores das frutas.
 Contar frutas.
7º Momento: Pintura e desenho
Neste momento, a professora relembrará a conversa sobre o pintor Arcimboldo
e mostrará, novamente, as imagens apresentadas na aula anterior. Em
seguida, entregará para cada aluno uma fruta diferente, solicitando que
desenhem mais objetos a partir da fruta, para que sejam criadas ilustrações
com frutas e outros objetos. Os alunos serão auxiliados sempre que necessário
no decorrer da atividade.
Específicos:

 Pintar e desenhar a partir de uma fruta;
 Utilizar a imaginação.

8º Momento: Higiene das mãos
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene (lavar
as mãos). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos de
higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.

9º Momento: Janta
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Depois a professora realizará a receita de uma vitamina de
maçã com laranja, para os alunos beberem. Após todos terminarem de lanchar,
será organizada novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;
10o Momento: Higiene dos dentes
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
11o Momento: Sacola Viajante
Neste momento, a professora realizará o sorteio do aluno que irá levar a sacola
viajante para casa. Esta sacola é composta de um super-herói de pelúcia e

uma pastinha na qual o responsável do aluno irá descrever qual o super-herói
favorito de sua infância.
Específicos:
 Proporcionar experiências de aproximação entre aluno, pai, escola.
12o Momento: Praça
Neste momento, a professora irá para a praça da escola com as crianças e
serão disponibilizadas bolas e cordas. Cada um poderá escolher, de acordo
com o seu interesse, entre brincar com os brinquedos da praça ou com os
brinquedos disponibilizados. A professora intervirá sempre que ocorrerem
brigas ou desentendimentos.
Específicos:
 Brincar na praça da escola;
 Correr, pular e saltar.

Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio com a recepção dos alunos a sala de aula. À medida que
chegavam eram instruídos a colocar suas mochilas nos cabides, e a retirar as
toalhinhas destas e colocar no cesto. A estagiária Gabrielle organizou caixas
com brinquedos em diferentes temas (uma com ursos de pelúcia, uma com
brinquedos de cozinha, e outra com quebra-cabeças), estas foram distribuídas,

uma em cada mesa, e deu para as crianças brincarem enquanto aguardavam o
horário do lanche. Perto do horário do lanche, começamos a organizar os
alunos para lavarem as mãos, Gabrielle foi mandando de três em três alunos
para lavarem as mãos eu fiquei reparando os mesmos enquanto faziam a
higiene das mãos. Após terminarem de fazer a higiene Gabrielle começou a
organizar a fila, ela foi guiando os alunos e eu fui ao final da fila. No refeitório,
todos sentaram-se em volta da mesa, e eu distribui as toalhinhas e as frutas.
Após todos terminarem de comer, organizamos a fila para retornarmos a sala
de aula. Na sala, dissemos aos alunos que sentassem na mesa, e de três em
três alunos, Gabrielle os mandava para a escovação, enquanto isso, eu fiquei
no lavatório reparando os alunos. Após a escovação, Gabrielle sentou-se na
ponta de uma das mesas, e chamou os alunos para que sentassem em volta
dela com suas cadeiras, e começou a fazer a leitura do livro da “Rotina dos
super-heróis”, conjuntamente aos alunos, o qual é composto por escolha do
super-herói do dia (ajudante do dia) que foi escolhido o aluno Martín, chamada,
tempo, dia e mês. Após os alunos foram organizados em volta das mesas e
comecei a leitura do livro “A menina que não gostava de frutas”, não consegui
terminar de fazer a leitura, pois os alunos estavam muito agitados. Depois
Gabrielle passou aos alunos, uma a uma, frutas diferentes, dizendo para que
sentissem o cheiro, tocassem, e a descrevessem. Em seguida, cortou e deu
para os alunos degustassem. Depois distribuiu folhas de oficio com frutas nelas
impressas, e disse aos alunos que deveriam desenhar rosto, assim como, os
que estavam expostos no varal. Perto do horário da janta, Gabrielle começou a
mandar de três em três alunos para fazerem a higiene das mãos, enquanto
isso, eu os reparava para que não houvessem dispersões. Depois começamos
a organizar a fila para irmos ao refeitório novamente. No refeitório, todos
sentaram-se em volta da mesa e distribuímos a janta. Após terminarem de
comer, fiz a receita de vitamina de maçã com laranja, junto aos alunos e
distribui para todos os alunos que estavam no refeitório. Depois organizamos a
fila novamente e retornamos a sala de aula. Na sala, Gabrielle foi mandando de
três em três alunos para fazerem a higiene dos dentes, enquanto isso, eu fiquei
reparando os mesmos no lavatório. Após terem feito a higiene dos dentes,
organizamos a fila para irmos à praça. Onde os alunos ficaram aguardando o
momento da chegada de seus responsáveis.

Segundo o Rcnei (1998, p. 53),
Compreendendo a criança como ser ativo nesse processo, o adulto
pode propiciar experiências que possibilitem a aquisição de novas
competências em relação ao ato de alimentar-se. [...]É muito
importante que os professores permitam que a criança experimente
os alimentos com a própria mão, pois a construção da independência
é tão importante quanto os nutrientes que ela precisa ingerir. (RCNEI,
1998, p. 53)

Referência:
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil /
Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
— Brasília: MEC/SEF, 1998.
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Fio Condutor do Planejamento
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GERMINAÇÃO
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Desenvolvimento
Objetivos Geral:



Proporcionar momentos de contato com diferentes formas de leitura
e escrita.

1º Momento: Fantasias
Neste momento, a professora disponibilizará, dentro de duas barracas,
diferentes fantasias. Conforme os alunos forem chegando, poderão entrar nas
barracas e escolhes as fantasias que quiserem para brincar dentro ou fora das
barracas. A professora intervirá sempre que houver desentendimentos ou
quando for solicitada.
Específicos:
 Brincar de faz-de-conta.

2o Momento: Higiene das mãos
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene (das
mãos). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos de higiene
saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
3o Momento: Lanche
Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio do
ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a professora
conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da mesa e
distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e também o
lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada novamente a fila,
para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;
4o Momento: Higiene dos dentes

Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
5o Momento: Livro “Rotina dos Super-heróis”
Neste momento, a professora organizará os alunos para a realização da leitura
e interação com o livro da “Rotina dos Super-heróis”. O qual é composto por
escolha do super-herói do dia, chamada, tempo, dia e mês.
Específicos:
 Interagir com a professora e os colegas;
 Promover momentos para o exercício da lógica.
6o Momento: Relato da plantação 3º dia
Neste momento, a professora solicitará que todos se dirigiram a área onde se
encontram as couves e os rabanetes e perguntará: Mudou alguma coisa nas
couves? E nos rabanetes? Será que eles já estão crescendo? Será que
precisam de água? Solicitando ao super-herói do dia que coloque um pouco de
água nos potinhos, ressaltando que a água é importante no crescimento dos
legumes e das verduras. Ao retornar para a sala, a professora solicitará o
auxílio das crianças para a escrita do relato sobre o que cada um observou no
momento anterior, ainda questionando sobre as letras que compõem cada
palavra que será utilizada na escrita.
Específicos:
 Observar as couves e os rabanetes;
 Relatar o que mudou desde o relato anterior;
 Auxiliar na escrita do relato;
 Identificar letras.
7o Momento: Teatro de Fantoches
Neste momento, A professora colocará em cima de uma mesa o teatro de
fantoches e as cadeiras na frente da mesa, solicitando que todos sentem para

ouvir a história. Primeiramente o fantoche do Batman aparecerá e solicitará que
a turma cante a música introdutória da história:
Lá na montanha,
Tem uma casinha,
Toda enfeitadinha
Cheia de florzinha
Lá na casinha
Em cima da montanha
Mora a menininha
Que gosta de historinha
Quem quiser ouvir
O que agora vou contar
Depois, a professora apresentará os personagens e o título da história que será
contada, com o auxílio de fantoches, baseada no livro “Perseguição Espacial”.
No decorrer da história, o Coringa aparecerá e perguntará aos alunos: O que
estão achando dessa história? Vocês acham que esses super-heróis irão me
vencer? Por fim, será cantada o final da música introdutória:
A historinha já terminou,
E quem gostou bate palmas, por favor!!!
No final do teatro, a professora perguntará: O que os super-heróis fizeram para
derrotar o Coringa? Quantos super-heróis tinham na história? Quantos vilões
tinham? Vocês gostaram mais dos vilões ou dos super-heróis? Por quê?
Específicos:
 Ouvir a história contada pela professora.
 Prestar atenção na história.
8o Momento: Texto coletivo
Neste momento, a professora disponibilizará fantoches e super-heróis de
brinquedo para as crianças que poderão manusear livremente os materiais.
Depois, a professora dirá que é a vez da turma contar uma história com o
teatro de fantoches e que essa história será escrita pela professora com a
ajuda de todos. No decorrer da atividade, a turma será instigada pela
professora a construir o texto coletivo da história, com questionamentos como:
O que vocês acham de me ajudar a escrever essa história que está sendo

contada? Que letras podem ser utilizadas nessa parte? Por fim, o texto será
lido para a turma e fixado na parede da sala de aula.
Específicos:
 Criar uma história com fantoches.
 Auxiliar na escrita de uma história.
 Utilizar a imaginação.
 Compreender as partes de uma história.
 Manusear os brinquedos.
 Identificar letras.
9o Momento: Higiene das mãos
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene (das
mãos). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos de higiene
saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;
 Conhecer seu corpo.
10o Momento: Jantar
Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, para
em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a fila,
para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta para
todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada
novamente a fila, para que retornem a sala de aula.
Específicos:
 Praticar o uso de bons hábitos alimentares;
 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis;
11o Momento: Higiene dos dentes
Neste momento, a professora instruirá aos alunos, a realizarem a higiene
(escovação dental). Será explicado aos alunos a importância de manter hábitos
de higiene saudáveis.
Específicos:
 Praticar hábitos de higiene saudáveis;

 Conhecer seu corpo.
12o Momento: Sacola Viajante
Neste momento, a professora realizará o sorteio do aluno que irá levar a sacola
viajante para casa. Esta sacola é composta de um super-herói de pelúcia e
uma pastinha na qual o responsável do aluno irá descrever qual o super-herói
favorito de sua infância.
Específicos:
 Proporcionar experiências de aproximação entre aluno, pai, escola.
13o Momento: Brincadeira de roda
Neste momento, A professora socializará com as crianças o vídeo da música
“De abóbora faz melão” (BIA BEDRAN), informando que todos podem dançar e
cantar a música. Depois, a professora irá com as crianças para o pátio da
escola e solicitará que seja formada uma roda, informando que agora que já
aprenderam a música, esta será cantada na roda e de acordo com a letra da
música algumas ações deverão ser desempenhadas:
De abóbora faz melão
De melão faz melancia
Faz doce, Shinhá, faz doce, Sinhá
Faz doce, Sinhá Maria
Quem quiser aprender a dançar
Vai na casa do Juquinha (troca pela nome do aluno que vai no centro da roda)
Ele pula (todos pulam), ele roda (todos rodam em volta do seu corpo),
Ele faz requebradinha (todos fazem a requebradinha)
Específicos:
 Cantar e dançar;
 Brincar de roda.
Anexo da Atividade:

Reflexão:
A aula teve inicio om a recepção dos alunos a sala de aula. À medida em que
chegavam eram instruídos a colocarem suas mochilas nos cabides, e que
retirassem suas toalhas destas, e colocassem no cesto. A estagiária Gabrielle
organizou uma barraca com fantasias dentro dela, e deixou a livre escolha dos
alunos pegarem as fantasias do seu gosto. Eles brincaram com as fantasias
até perto do horário do lanche, quando Gabrielle com minha ajuda, os instruiu
que guardassem as fantasias na barraca para brincarem depois. De três m três
alunos fomos mandando os alunos para fazerem a higiene das mãos, enquanto
isso, eu os reparava no lavatório, para que não houvesse bagunça. Após
fazermos a higiene das mãos, começamos a organizar a fila para irmos ao
refeitório lanchar. Gabrielle foi na frente da fila, os guiando, e eu fui ao final,
cuidando para que ninguém ficasse para trás. No refeitório, todos sentaram-se
em volta da mesa, e nos distribuímos as toalhas e as frutas. Após todos
terminarem de lanchar, organizamos a fila novamente para retornarmos a sala
de aula. Na sala, Gabrielle pediu para que os alunos sentassem nas mesas, e
começou a mandar de três em três alunos para a escovação, enquanto isso, eu
fiquei no lavatório reparando os alunos que faziam a higiene dos dentes. Após
todos terem feito a escovação. Gabrielle se sentou na mesa, e chamou os
alunos para sentarem em volta da mesa, e começou a realizar a leitura
conjunta aos alunos, do livro da “Rotina dos super-heróis”, o qual é composto
da escolha do super-herói do dia que foi escolhida a aluna Júlia, a chamada,
tempo, dia e mês. Após Ela organizou um teatro de fantoches, no qual não só
contou uma história de super-heróis, como também os personagens interagiam
com os alunos. O que chamava bastante a atenção dos alunos, que ficaram
encantados assistindo e interagindo com os fantoches. Com exceção do aluno
Martín, que concentrou-se muito pouco na história, o que acredito que não

tenha relação com a história, mas com o aluno em si, pois já pude observar
que este aluno, dificilmente se concentra a uma atividade. Após o teatro,
Gabrielle, chamou três alunos para pegarem algum fantoche e contar uma
história a ela, pois iria escrever no cartaz, os alunos não conseguiram contar a
história, pois estavam bem dispersos. Então, começamos a organizar os alunos
para realizarem a higiene das mãos, Gabrielle ficou no reparo dos mesmos no
lavatório, enquanto eu mandavam de três em três, os alunos para irem ao
lavatório. Após realizarem a higiene das mãos, os alunos sentaram-se nas
mesas, enquanto Gabrielle ia chamando os alunos para organizar a fila para
irmos ao refeitório jantar. No refeitório, todos sentaram-se em volta da mesa, e
nós distribuímos a janta. Depois de todos terminarem de jantar, organizamos a
fila novamente e retornamos a sala de aula. Na sala, Gabrielle foi mandando os
alunos de três em três para fazerem a escovação, enquanto isso, eu fiquei no
reparo dos mesmos no lavatório, para que não houvesse bagunça. Após a
escovação, levamos duas mesas para a área coberta, pois estava neblinando,
e em uma das mesas Gabrielle sentou-se com os alunos para que estes
fizessem a descrição sobre como estava a plantação que haviam realizado
com ela. Enquanto isso, na outra mesa, eu distribui desenhos e giz de cera
para que estes colorissem para aguardar sua vez de fazer o relato para
Gabrielle. Após a realização do relato, retornamos a sala, onde Gabrielle fez o
sorteio do aluno que levaria a sacola viajante para casa, que foi a aluna Júlia.
Distribuímos massa de modelar para que os alunos brincassem enquanto
aguardavam a chegada de seus responsáveis.
Para Rau (2011, p. 245),
Utilizar diferentes recursos traz qualidade ao trabalho pedagógico.
Atividades em que as crianças tenham de escutar sons, pela
manipulação de objetos ou por batidas de palmas e outras partes do
corpo, ou musicas com diferentes ritmos ou instrumentais são
importantes nessa fase. (RAU, 2011, p. 245)

Referência:
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas de
ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011.

