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Plano n° 1 / 2016 

Jaguarão, 15 de março de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  



3° momento: 

Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivo: Esperar a sua vez;  Ampliar seu vocabulário; Identificar onde estão 

localizadas as letras. 

A professora explicará as regras do jogo do boliche, que cada um  irá jogar na 

sua vez e assim como fará um conversação sobre o que os alunos sabem 

sobre o mosquito aedes e após fará uma complementação com um cartaz 

explicativo sobre os criadouros do mosquito que estão diariamente ao nosso 

redor. Então durante o jogo, as garrafas que forem derrubadas pelos alunos, a 

professora instigará os alunos a prestarem a atenção onde esta a escrita e 

onde esta o desenho. Sempre questionando “ o que você esta vendo?” A 

professora lerá as legendas  para o grupo.  

6° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 



A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

 

7° momento 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Brincar coletivamente na praça da escola.  

Os alunos serão levados a praça para brincarem coletivamente com seus 

colegas. 

10° momento: 

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o por que escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, e 

complementará  lembrando-os da historias que já ouviram sobre o jacaré com 

dor de dente, que se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem 

machucados no nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os 

dentes e lavar as mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Ler e ouvir historias por prazer  



No solário da sala a professora disponibilizará aos alunos alguns livros que 

serão pegos na biblioteca da escola e colocará em uma cesta no meio da roda 

que será feita pelos alunos eles poderão manipular os livros livremente pedindo 

para a professora contar ou contando de sua forma.  

12° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

ANEXOS 

 



 

Reflexão do plano 

Os alunos deram um show de cuidados para prevenção dos criadouros 

do mosquito, eles tem ideia da gravidade desse mosquito para a nossa saúde, 

na turma pré I B, Manu me disse que a mãe esta grávida e que ela passa 

repelente a toda hora que quando chegar o inverno vai ser mais fácil por que 

ela vai ficar com o corpo tapado, por que se o mosquito pica a mana dela vai 

nascer dodói. Por eles teriam jogado boliche a tarde toda, é uma brincadeira 

que precisa ser repetida em outra oportunidades. Foi realizada com intuito de 

saber quais alunos já  identificavam escritas de imagens, apenas Enzo e 

Lorenzo não souberam responder, penso que preciso trabalhar a oralidade 

mais de perto com esses dois alunos, visto que enquanto aos outros já posso 

trabalhar nomenclaturas novas, com eles preciso fazer com que falem suas 

primeiras palavras, pois ainda se comunicam com balbucios e gestos. 

Gostaram tanto do jogo que no momento de irem para a praça.  
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Plano n° 2 / 2016 

Jaguarão, 15 de março de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  



3° momento: 

Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivo: Compreender que a ação que esta sendo realizada esta escrita; 

Diferenciar, na medida do possível, letras e números. Entender a importância 

da higiene para a preparação de alimentos. Ouvir história. 

A professora levará para a sala de aula todos os ingredientes para um bolo de 

cenoura e um papel pardo contendo a receita deste bolo. Assim organizará os 

alunos, conversando sobre a importância de lavarmos as mãos, assim como do 

uso da touca para prepararmos os alimentos e em pé na volta da mesa, se 

possível na cozinha da escola, os alunos irão acrescentando ao liquidificador 

(sobre o comando e auxílio da professora) os ingredientes do bolo de cenoura, 

então a professora irá lendo a receita, durante o preparo e explorando as 

quantidades de cada ingrediente para que o bolo de certo e perguntando quais 

são os números e quais são as letras? 

Assim o bolo será levado ao forno e as crianças retornarão para a sala de aula, 

e quando ficar pronto  a professora colocará um livro contendo a história das 



brincadeiras preferidas do coelho dentro do bolo e o levará para a sala para 

que o alunos coloquem a cobertura e cortem o bolo e encontrem a surpresa 

que o coelho da páscoa nos trouxe. A professora entrará na sala e a medida 

em que os alunos forem passando a cobertura, enfatizando que o coelho nos 

trouxe uma surpresa, mas que não consegue fazer a menor ideia do que é.  

Após a professora lerá o livro para os alunos. 

6° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Brincar coletivamente na praça da escola.  

Os alunos serão levados a praça para brincarem coletivamente com seus 

colegas. 

10° momento: 

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  



A professora perguntará aos alunos se eles sabem o por que escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltando 

que se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados 

no nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar 

as mãos.  

11° momento: 

Objetivos: Contar pequenas quantidades; Colar. Fazer bolinhas.  

A professora distribuirá aos alunos folhas conforme abaixo. E dará as 

orientações de que devem representar a quantidade de cada ingrediente com 

bolinhas de papel crepom.  

INGREDIENTES BOLO DE CENOURA 

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                  

                                                                                       



                                                                            

                                                                        

 

 

Assim a atividade se conduzirá com a professora perguntando: Quantas 

xícaras de farinhas usamos? Quantas de óleo? Quantas colheres de fermento?  

12° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

ANEXOS 



 



 

 

Registro do plano 



Essa atividade teve total entrosamento dos alunos,  desde a preparação, 

com os cuidados para o manuseio dos alimentos ate a degustação. Houve 

alguns alunos que resistiram ao uso da toca,  foi quando perguntei “ Tem 

cabelo de ingrediente no bolo?” Todos riam e aceitaram as toucas. Durante o 

preparo da receita Alice se levantou e pulou no cartaz onde estava escrito os 

ingredientes e o modo de preparo e disse “Tia, aqui só tem 4 ovos e aqui tem 

8” reconhecendo assim os número 4 e a quantidade 8 que estava ali 

representada pelos ovos, mas eram 4 xícaras de açúcar, fiz assim a leitura 

para eles passando o dedo aonde dizia açúcar. Eles ficaram muito atentos ao 

preparo, me auxiliando e  dialogando comigo sobre como as suas avós, tias, 

mães e dindas fazem bolos para eles. Quando o bolo ficou pronto e veio para 

sala, a medida em que ia sendo cortado os alunos dizia “Tia, tia o que tem ai 

embaixo? “ Tia, tem um livro ai no meio!” “Como foi parar ai?” e eu respondi 

aos questionamentos “Ih acho que o coelhinho nos presenteou.” Lê pra gente, 

essa foi a primeira leitura de livro que realizei para eles, eles  não prestaram 

muito atenção, acho que preciso mudar a minha estratégia de leitura, para os 

próximos planejamentos.  
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Plano n°3/ 2016 

Jaguarão,  29 de março de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivo: Representar papéis sociais; Ampliar seu vocabulário. Contar 

pequenas quantidades  

A professora levara para a sala de aula rótulos de produtos que compramos em 

mercados, dinheiro de brinquedo para que os alunos brinquem com o auxílio da 

professora de mercado. Com os alunos sentados ao redor da mesa a 

professora mostrará um por um dos rótulos que trouxe e pedirá para que os 

alunos digam de que produto é. Após os alunos serão questionados sobre o 

quais trabalhadores encontramos no mercado. Em seguida a professora pedirá 

que os alunos deem preço aos produtos ( a professora os orientará sobre os 

valores, questionando se podemos pagar aquele preço por tal produto) e os 

organizem em cima das mesas. Assim a turma será dividida em caixa, 

empacotador e clientes. Os clientes receberão dinheiro para fazer as suas 

compras e deverão as pagar no caixa, a professora estará presente a todo 

momento fazendo os alunos pensarem se o dinheiro que tem é  suficiente para 

as suas compras, assim como fazendo a soma caso o aluno escolha mais de 

um produto, nesse momento a professora somará os produtos em voz alta e 



indagará os alunos, como por exemplo: se esse custa 2 e esse 1, quanto tu vai 

precisar pagar ao caixa?  

6° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

 

7° momento 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Brincar coletivamente na praça da escola.  

Os alunos serão levados a praça para brincarem coletivamente com seus 

colegas. 

10° momento: 

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 



nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

ANEXOS  

 

Reflexão do plano  

Nesta tarde os alunos demonstraram muito interesse pela atividade, 

apesar de não termos trabalhado com o livro, os alunos realizaram a leitura de 

rótulos que compunham o mercado que ficou disposto na mesa, muitas 

crianças já sabia o valor de cada dinheiro de brinquedo que foi disponibilizado 

para as crianças realizarem suas compras. Emily G. quando questionada sobre 

o tubo de shampoo disse, “Isso é para lavar o cabelo”, mesmo sem ela saber o 

nome do produto ela sabia sua função. Eu havia esquecido de montar o caixa 

do mercado e assim que eu entreguei os dinheiros de brinquedo, Emilly S. me 

alertou “Prof a gente tem que pagar! Eu posso ser o caixa”.  

Foram eles que deram os preços para cada produto, quando pude 

observar que as crianças tem noção dos valores, quando Lorenzo S. disse que 



o papel higiênico custava “10 pila” Dérick disse que “ Tua mãe paga 10 pila em 

um papel higiênico”, neste dialogo pude perceber que as crianças sabem que 

não podemos pagar qualquer valor  pelos produtos. 
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Plano n°4/ 2016 

Jaguarão,  12 de abril de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Entender que escrevemos com letras; Reconhecer a diferença entre 

letras e números; Ter contato com a escrita do seu nome. Identificar algumas 

letras tendo uma referência. Saber quantas letras tem o seu nome. Reconhecer 

as vogais. Usar a tesoura. 

Será apresentado aos alunos cartazes com as vogais com algumas palavras 

que começam com elas, assim a professora enfatizará o som de cada uma. 

Em seguida a professora distribuirá para a sala fichas com os nomes de cada 

aluno sem as vogais, abaixo na folha conterá as vogais dos nomes em  

quadradinhos com as vogais (as quais os alunos deverão recortar) para que 

possam completar a escrita, os que terão maior dificuldade receberão auxílio. 

Os alunos serão orientados a ter como referência seus nomes em sus 

cadeiras. Em seguida os alunos receberão um lápis para que tentem copiar seu 

nome as escritas acima da sua maneira. Os alunos também farão um bolinha 

de papel crepom para cada letra do nome. 

6° momento: 



Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Reconhecer seu nome 

A professora irá embaralhar as cadeiras que já contém o nome dos alunos e 

pedirá para que cada um ache a sua cadeira. 

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  



Reflexão do plano 

Quando as crianças são levadas a pensar sobre seus nomes elas 

refletem sobre a sua escrita, mesmo que ainda não sabendo fazer a 

representação gráfica. Reflexão do plano. Durante a tarde enquanto 

desenvolvíamos as tarefas, as crianças apresentaram noção da quantidade de 

letras, mesmo que sem saber a representação ou até mesmo o som da letra, 

eles reconhecem que faz parte do seu nome, exceto Enzo, algumas crianças 

reconhecem até o nome dos colegas, apontando em suas cadeiras e 

chamando a atenção dos colegas que encontram alguma dificuldade, Emilly S. 

chamou a atenção de Victória “Vic, aqui tá escrito teu nome, olha aqui”. 
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Plano n°5/ 2016 

Jaguarão, 5 de maio de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma contação; Expressar suas ideias; Dialogar com a turma e 

com a professora; Ampliar a oralidade; Confeccionar um lista. 

A professora fará a contação da história da Chapeuzinho vermelho através de 

fantoches. Antes de iniciar a contar a professora perguntará “Alguém já 

conhece essa história?” e pedirá que os alunos comentem trechos do que 

sabem, em seguida a contação terá inicio. Após os alunos assistirão um vídeo 

da história. Ao termino os alunos serão instigados a falarem sobre a diferença 

entre as duas versões e explicará que essa diferença se dá pelo autor (quem 

escreve a história) da história que nem todos enxergam os fatos/ 

acontecimentos da mesma forma, assim como foi feito no inicio ninguém 

contou do mesmo jeito o que sabia.  

Após os alunos farão uma salada de fruta com os ingredientes trouxeram de 

casa, mas anteriormente a professora os ajudará a produzir uma listagem das 

frutas que temos em sala, perguntando “qual fruta é essa? Que cor tem? Que 

cheiro tem?” e escrevera uma a uma em um cartaz na sala e pedirá para que 

os alunos reproduzam seus nomes auxiliando-os a relacionar com seus nomes. 



Ex: Abacaxi, não começa com a mesma letra da Alice? Maça não tem o 

mesmo inicio que a Manuela?  

Então posteriormente a professora começará a cortar as frutas e deixar com 

que os alunos degustem-as primeiro separadamente, para só depois comam-

nas todas juntas em salada.  

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 



se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

 

Anexos 

 



 

Reflexão Plano 

Os alunos gostaram muito do vídeo com uma releitura da Chapeuzinho 

Derick disse que a vovozinha do filme parecia mais de verdade que a da 

história, por que a vó dele não fica deitada quando esta doentinha, só quando 

ta doentona, mas ele nunca viu. As crianças já reconhecem as letras do seu 

nome, exceto Enzo e Lorenzo, mas eles sabem qual é suas cadeiras pois esta 

com seu nome, mas fora delas eles ainda não sabem. Quando fomos fazer a 

listagem com a frutas que vieram de casa, foi ate difícil a mediação por que 

eles queriam falar todos juntos pois havia letras de mais de um nome, e Derick 

e Emilly S. sabem as letras de seus nomes e dos colegas. Quando os alunos 

foram brincar livremente Victória brincou de professora na listagem das frutas e 

repetia minhas falas e chamava a atenção dos colegas para si, mesmo que ela 

ainda não saiba a escrita do nome dos colegas e nem da representação  

gráfica do que tava escrito ela apontava para perâ e dizia “Aqui diz abacaxi 

(pois havia abacaxi na nossa salada) e tem letras do teu nome Emilly?” e a 

Emilly que já sabe dizia  apontando para o i “Só essa daqui” mas olha o som e 

repetia a-ba-ca-xi, mas ta tudo diferente mesmo, dai escrevi no quadro abacaxi 

e Emilly com os is bem aixo um do outro para mostrar as duas onde estava a 

som da letra igual.  
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Turma: Pré II B manhã  

Plano n°6/ 2016 

Jaguarão, 30 de maio de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância da higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a manhã.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na manhã, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Reconhecer seu nome e as vogais que estão nele.  

A professora entregará aos alunos uma folha em branco e sesua crachás caso 

algum alunos ainda tenha dificuldade em escrevê-lo e um a um a professora 

auxiliara as crianças a contar o números de letras, representando cada letra 

com uma bolinha. Após a professora escreverá na lousa da sala as as vogais 

logo abaixo e pedirá que os alunos identifiquem as vogais apontando as em 

seus nomes Ex: Bruna, onde esta escrito teu nome? Agora quais são as vogais 

que estão neles? Em seguida os alunos escreverão em suas folhas as vogais e 

circularão as que tem no seu nome.  

6° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

 



7° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

8° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

Reflexão plano. 

Hoje foi meu primeiro dia nesta turma  e durante esta manhã, não pude 

constatar algum aspecto das crianças, pois a professora substituta não permitia 



que as crianças pensassem, pois a todo questionamento que eu fazia aos 

alunos ela intervia e respondia até mesmo antes das crianças.  
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Plano n°7/ 2016 

Jaguarão, 17 de junho  de maio de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas e com os livros a sua volta 

Os alunos que forem chegando serão encaminhados até a biblioteca e lá, 

escolherão livros livremente para folhearem  e caso queiram solicitarem a 

professora para fazer a leitura, a professora estará a todo momento dizendo 

aos alunos vocês querem ouvir uma história ? vamos escolher uma?  Assim os 

alunos saberão que a professora esta a sua disposição. 

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 

Objetivo: Ter um momento de lazer e diversão com seus colegas.  

Os alunos será levados para a sala para festejarem o aniversário de João 

Vicente, após cantar o parabéns os alunos serão levados para brincarem na 

praça.    



4° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora levará um a um até a pia da sala, para auxiliá-los na escovação e 

na lavagem das mãos. Perguntando, por que? Precisamos lavar as mãos? E 

escovar os dentes? E assim escutará  as respostas dos alunos. 

5° momento: 

Entender o que fizemos durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  Ampliar a oralidade. Reconhecer a letra inicial do seu 

nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, perguntando aos 

alunos o que fizemos hoje durante a tarde ?  Em seguida os alunos cantarão a 

música da chamada e colocarão seus nomezinhos no cartaz. Em seguida a 

professora contará a história “ Começa com...” momento em que os alunos 

falarão o nome das imagens da pagina do livro e apontarem as letras que tem 

em seu nome. 

6° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

Registro do plano  

  Hoje os alunos demostraram um super comportamento leitor, folheando 

livros e fazendo contação de histórias, não fui solicitada a ler pelos alunos 

quando eu dizia “ Queres que leia pra ti?” ouvia um “Não eu sei ler as 

histórias?” “Não, eu leio pra ti? “Não, tu não sabes que da pra ler só pelas 

imagens?”, assim ouvi algumas histórias e observei os alunos de longe. Pude 

notar o desinteresse de Enzo que levou um carrinho, do qual se negou a deixar 

na sala e ficou a todo momento num canto com ele negando-se a vir em meu 

colo para que eu contasse uma história e até mesmo de escolher um livro para 

manusear.  
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Plano n°8/ 2016 

Jaguarão, 22 de junho de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma história; Relembrar histórias já lidas; Brincar de jogo da 

memória.  

A professora perguntará aos alunos “ Vocês lembram da historia dos 3 

porquinhos?  O que acontece nela ? E a história dos 3 porquinhos mal criados 

vocês já ouviram?  E assim dará inicio a leitura mostrando as páginas do livro. 

Ao término mostrará as crianças quem escrever a história e quem fez os 

desenhos que nela estão.  

Em seguida os alunos receberão folhinhas como as abaixo, para pintarem e 

montarem um jogo da memória que será jogado em duplas com o auxilio da 

professora. Antes dos alunos iniciarem a pintura, a professora apontara as 

imagens e pedirá que digam qual parte da historia esta representada  



 

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  



A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

Registro do Plano  

Hoje as crianças pediram para manusear os livros, pude observar que 

gostam de reproduzir o modo com que conta as histórias muitas vezes até 

repetindo frases que eu disse antes, após e durante a leitura. Vejo também que 

quando brincam livremente essa atitude também se repete, quando encontram 

uma letra em algum brinquedo perguntam ao colega “Essa letra tem no teu 

nome?” Ou afirmam “Essa letra é do meu nome?”  Neste dia observei a 

importância da professora sentar e ensinar as crianças brincarem visto que 

muitas vezes só recebem os jogos e brinquedos sem instruções de suas 

regras, já me peguei algumas vezes fazendo isso e observando o como as 

crianças de fato precisam desse diálogo, pois é obvio para nós que já 

passamos por esse processo de escolarização e de fase do desenvolvimento, 

mas para que recebe pela primeira vez um material é necessário que haja uma 

explicação de como ele deve proceder.  
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Plano n°9/ 2016 

Jaguarão, 28 de junho de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  



3° momento: 

Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma história; Expressar seus medos de forma oral; Fazer um 

desenho. Esperar a sua vez 

A professora levará para a sala de aula a história de Ruth Rocha “ Quem tem 

medo?” E questionará os alunos sobre seus medos, dando a oportunidade de 

cada um falar, ressaltando aos colegas que precisamos respeitar a  vez dos 

amigos. Assim serão dado inicio a leitura da história. Após os alunos poderão 

manusear o livro. Em seguida cada aluno fará um desenho sobre o que tem 

medo, esses serão colocados dentro de uma caixa de onde os monstros. 

Lobos e fantasmas nunca mais poderão sair e assim as crianças não terão 

mais do que ter medo. 

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 



A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

 



 

Registro do plano 

Os alunos estão mais atentos a contação, acredito por que estou me 

aperfeiçoando nas leituras, mudando o tom de voz e fazendo mais suspense 

durante as leituras, o que de certa forma vem despertando o interesse deles a 

cada livro novo, Shayane, que é uma das meninas que frequenta a escola pela 

primeira vez, teve uma avanço enorme, visto que em sua entrevista a mãe 

disse que não há muitas leituras em casa, mas Shay esta muito atenta e 

curiosa com os descobrimentos que tem feito, ela esta a todo o momento 

procurando as letras de seu nome, que descobriu nas chamadas que 

realizamos durante as tardes em que vou lá. Vejo que o mesmo não vem 

acontecendo com Lorenzo P. e com Enzo, penso que preciso pensar em 

estratégias mais individuais para eles, e me preocupo um pouco já que eles 

frequentam a escola a mais tempo, mesmo com todas as intervenções feitas 

por mim e pela professora titular, eles possuem  uma fala pouco desenvolvida 

para sua idade, esse é um dos meus objetivos do meu plano de trabalho( 

ampliar a oralidade), mas penso que não posso considerar os avanços do resto 

da turma, por isso a necessidade de realizar algumas tarefas somente com 

eles. As vezes Enzo se nega a realizar as atividades, pois não gosta de ser 

contrariado e toma atitudes mais imaturas que para a idade dele.  
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Plano n°10/ 2016 

Jaguarão, 04 de julho de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 



Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma história; Manusear Livros de forma prazerosa. 

A professora levará para a sala de aula, livros variados para que os alunos 

folheiem fazendo a leitura do seu jeito, assim como trocando com os colegas a 

medida que forem acabando. Os livros que sobrarem ficaram a disposição dos 

alunos a todo momento. As crianças não serão informadas que precisarão 

trocar os livros após “lerem”.  

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  



Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

 

 

Registro do plano 

Os alunos mostram muito interesse pelos livros, gostam de manusear e de 

fazer contação, quando os livros ficam a sua disposição gostam mais de contar 

do que de ouvir, pois mesmo a professora estando a disposição a todo 

momento sempre preferem fazer a contação de seu modo. Ao entregar os 

livros as crianças perguntei “ Quem é que quer ler?” Todos levantaram as mãos 



e responderam “Eu”, exceto Enzo, e quando questionados “Mas vocês sabem 

ler ?”  responderam que sim, Emilly até ressaltou “ É muito fácil tia, é só olhar o 

desenho” e assim todos conseguem entender o enredo da história, mesmo que 

possa estar faltando algum detalhe, eles contam a história por essa leitura de 

imagens. E nunca sou solicitada quando pergunto a eles “Querem que eu leia?” 

respondem que não, que gostam de ler. Faltava alguns minutos para algumas 

mães chegarem quando Raphael, Emilly e Victória pediram massinha de 

modelar e eu dei a eles e sentei junto para modelar, eles queriam que eu 

fizesse um boneco pra eles que nem o meu, dai eu disse mas “Tenta, tu sabes 

fazer” ouvi de respostas que eles não sabiam, incentivei-os a fazer um gato 

que tinha em uma das história que era o Gato, Guto e o Pato Tito e assim eles 

motivaram-se a modelar seus animais.  
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Plano n°11/ 2016 

Jaguarão, 18 de julho de 2016 

1° Momento: 

Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 



Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 

Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 

professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma história; Expressar-se oralmente; Usar a imaginação; Ler 

imagens.  



A professora levará para a sala o livro Mar dos Sonhos, o qual não contém 

texto, porém um grande enredo, e mostrará aos suas páginas pedindo para 

que eles montem a história. A professora explicará que o que ela esta 

escrevendo a história que eles estão falando. Ao final será realizada a leitura 

dessa historia inteira para que os alunos tenham a ideia do todo na construção 

da história. 

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  



A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

Registro do plano 

Essa contação foi diferente, visto que o livro não continha a história escrita e na 

medida em que ia mostrando as imagens das crianças eles iam construindo a 

história  oralmente. As crianças criaram muitas ações para os personagens, 

contando que já foram a praia e de suas experiências  com as cenas que iam 

aparecendo. Após na construção do texto coletivo, expliquei que tudo o que me 

falacem eu iria escrever em um papel, por isso precisaríamos pensar bem para 

que quem ler entenda o que queríamos dizer. Todos participaram exceto Enzo 

que muitas vezes fica descolado da turma, mesmo sempre eu chamando pelo 

seu nome e pedindo a sua ajuda, ele se recusa ou não mostra interesse.  Os 

alunos construíram um conceito sobre maré, já que durante a contação eu falei 

já com o intuito deles perguntarem o que era, que a maré havia subido na cena 

onde o mar tapou o castelo, foi instantâneo as inquietações “ o que é isso?” “eu 

não sei o que é maré” “prof o que é maré?” com isso no momento de 

brincadeira livre eles até usaram este conceito Dérick disse para Lorenzo “Não 

fica muito perto do mar, já ta de noite a maré vai subir”. Após a escrita do texto, 

realizei a leitura para ver se todos concordavam com o que estava escrito. Em 

seguida Alice se levantou e reproduziu minhas ações diante do papel pardo 

passando os dedos nas frases e fazendo a leitura para os coelgas, uma ação 

espontânea, que eu não havia cobrado.  
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Plano n°12/ 2016 

Jaguarão, 20 de julho de 2016 

1° Momento: 



Objetivos: Interagir com os colegas.  

Escolher suas brincadeiras.  

Dividir brinquedos.  

Guardar seus brinquedos. 

Na medida em que as crianças forem chegando os alunos irão guardando suas 

mochilas no cabide, e juntando-se ao grupo para brincarem com os brinquedos 

que escolherem, a professora intervirá sempre que houver necessidade de 

sanar algum conflito. Perto na hora da fruta os alunos deverão guardar os 

brinquedos espalhados.  

2° momento:  

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

3° momento: 

Objetivo: Ir ao refeitório sem correr.  

Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

4° momento: 

Entender o que vamos fazer durante a tarde.  

Reconhecer seu nome.  

Conversação sobre a rotina e do que realizaremos na tarde, a professora 

mostrará aos alunos figuras e perguntará o que a criança esta fazendo e assim 

montaremos uma rotina para aquela tarde com o que foi planejado pela 



professora. Em seguida os alunos cantarão a música da chamada e colocarão 

seus nomezinhos no cartaz.  

5° momento: 

Objetivos: Ouvir uma contação; Confeccionar uma maquete.  

A professora levará para a sala o livro “ Bagunça no Mar’ e explicará aos 

alunos que hoje vamos ouvir uma história de um jeito diferente, pois neste livro 

há muitas coisas escritas, então a prof irá contar o que leu, e assim se iniciará 

a contação, mostrando aos alunos as figuras do livro, enfatizando os animais 

marinhos e questionando-os os que eles já conhecem.  

Após os alunos assistirão o clipe musical “Lá no fundo do mar” para terem uma 

noção de como é o fundo do mar.  

Em seguida os alunos receberão o desenho de animais marinhos para 

colorirem, a professora ira recortar e pedirá que os alunos os encaixem no 

“fundo do mar”  que será representado em uma caixa de papelão forrada com 

papel crepom azul, assim será formado uma maquete de fundo do mar. 

A professora levará para a sala de aula, livros variados para que os alunos 

folheiem fazendo a leitura do seu jeito, assim como trocando com os colegas a 

medida que forem acabando. Os livros que sobrarem ficaram a disposição dos 

alunos a todo momento. As crianças não serão informadas que precisarão 

trocar os livros após “lerem”.  

6° momento: 

Objetivo: Entender a importância a higiene para a saúde. 

A professora irá auxiliar os alunos para higienizassem com  álcool gel. A 

medida que for pingando nas mãos dos alunos a professora conversará sobre 

a importância dessa ação para a nossa saúde, explicando que assim matamos 

os germes que podem nos deixar doentes.  

7° momento: 

Objetivos: Ir ao refeitório sem correr.  



Alimentar-se sem brincar com os alimentos.  

Os alunos serão levados para o refeitório onde realizarão sua refeição.  E após 

retornarão para a sala de aula.  

9° momento:  

Objetivo: Brincar livremente.  

A professora levará os alunos para o pátio para que brinquem, fazendo a suas 

escolhas de brincadeiras e brinquedos na praça.  

10° momento:  

Escovar os dentes.  

Lavar as mãos. 

Entender a importância higiene para a saúde.  

A professora perguntará aos alunos se eles sabem o porquê escovamos os 

dentes? E dará a oportunidade para que todos que queiram falar, ressaltar que 

se não escovamos os dentes as caries se instalam e fazem machucados no 

nosso dente.  Um a um irá até a pia da sala para escovar os dentes e lavar as 

mãos.  

11° momento: 

Objetivo: Informar os pais sobre os momentos mais relevantes sobre o dia de 

seus filhos.  

 

Registro do plano 
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Plano n° 13 / 2016 

Jaguarão,8 de agosto de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Chamada/ Rotina  

Os alunos sentarão em roda e cantarão a música boa tarde coleguinhas, e em 

seguida a professora chamará um a um para reconhecerem seus nomes que 

estarão em fichas no meio da roda, caso sobre algum nome a professora 

perguntará quem será que não veio hoje? 

Em seguida a professora mostrará fichas com imagens que representem a 

nossa rotina do dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Contação de história 

Objetivo: Ouvir um história. Desprende-se da chupeta por mais tempo.  

Expressar seus sentimentos. Realizar trabalhos manuais.  

A professora começara a historia mostrando o fantoche do personagem 

principal e um balde, e fazendo uma vozinha para apresentar o Joca e assim 

contar sua história. Assim será realizada a leitura e quando chegar no 

momento em que joca joga sua chupeta no balde a professora motivará as 

crianças a fazerem o mesmo e combinará com elas que sempre que 

chegarmos na escola guardaremos o bico ali ate a hora saída. Após será dado 



um tempo aos alunos de brincarem com Joca e sua chupeta e também 

manusearem o livro.  

Dado esse tempo os alunos receberão folhas com uma imagem de um balde e 

de uma chupeta, para reproduzirem o balde de chupetas, após a pintura com o 

auxilio da professora recortaremos e formaremos um “fantoche” do balde que 

com um palito colocará a chupeta para dentro e para fora.  

 

5° Momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

6° momento: Praça 

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

7° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia do banheiro para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

8° momento: Massinha de modelar.  

Os alunos ganharão massinha para moldarem o que quiserem.  

9° momento: Saída  



Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

 

 

Reflexão do plano  
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Plano n° 14/ 2016 

Jaguarão,10 de agosto de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Chamada/ Rotina  

Os alunos sentarão em roda e cantarão a música boa tarde coleguinhas, e em 

seguida a professora chamará um a um para reconhecerem seus nomes que 

estarão em fichas no meio da roda, caso sobre algum nome a professora 

perguntará quem será que não veio hoje? 

Em seguida a professora mostrará fichas com imagens que representem a 

nossa rotina do dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Contação de história 



Objetivo: Ouvir uma história. Recontar a história. Acompanhar uma receita. Ter 

um momento de socialização com os colegas. Identificar menor e maior. 

Acompanhar uma leitura.  

A professora lavará para a sala o livro da história Cachinhos Dourados e os 

Três Ursinhos e fantoches que auxiliarão na contação. Inicialmente os alunos 

serão questionados se já conhecerem a história, e apresentará os personagens 

às crianças, e assim começara a contação, a professora enfatizara vozes 

diferentes para cada personagem. E na medida em que for acontecendo 

indagará as crianças sobre o tamanho do pertences dos personagens forem 

aparecendo. Ex: Vocês sabem qual será a cama do filho urso ? Por que acham 

isso? Ao termino a professora disponibilizará um papel pardo com a receita de 

mingau para fazer a leitura com as crianças, professora ira ler passando o dedo 

na parte correspondente, em seguida faremos um mingau para degustação da 

turma  

5° Momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

6° momento: Praça 

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

7° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia do banheiro para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

8° momento: Massinha de modelar.  

Os alunos ganharão massinha para moldarem o que quiserem.  

9° momento: Saída  



Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

Registro 
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Plano n° 15 / 2016 

Jaguarão,17 de agosto de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Chamada/ Rotina  

Os alunos sentarão em roda e cantarão a música boa tarde coleguinhas, e em 

seguida a professora chamará um a um para reconhecerem seus nomes que 

estarão em fichas no meio da roda, caso sobre algum nome a professora 

perguntará quem será que não veio hoje? 



Em seguida a professora mostrará fichas com imagens que representem a 

nossa rotina do dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Contação de história 

Objetivo: Ouvir e contar histórias. Fazer escolhas. Refletir sobre uma história. 

Respeitar o ambiente  

Os alunos serão levados até a biblioteca para ouvirem a história  “O sapo Ivan 

e o bolo” a professora enfatizará falas e sons dos animais de maneira diferente. 

Enquanto acontece a leitura os alunos serão levados a pensar de como o polvo 

eo tubarão podem trazer a farinha para a Pata Chica fazer o bolo, onde eles 

vivem? Conseguem respirar fora d´agua para comerem bolo? E quando a 

história acabar outros questionamentos serão levantados. É legal dizer não 

para um amigo, mesmo quando podemos ajudar ? É legal queremos só a parte 

boa das coisas, como quando os amigos da pata não quiseram trazer a farinha 

mesmo ela pedindo por favor mas queriam comer o bolo? 

Em seguida os alunos poderão manusear os livros na biblioteca livremente 

respeitando os combinados de cuidado e conservação do espaço que a 

professora falou.  

Após haverá uma pausa para o lanche e ao retornarem os alunos farão um 

desenho com giz de cera em um folha de ofício de um personagem da história 

que  a professora contou, se preciso será feita uma recapitulação junto aos 

alunos. 

5° Momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

6° momento:  Solário 

Os alunos terão um tempo livre para brincarem no solário da sala.  

7° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  



Um a um irá ate a pia do banheiro para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

8° momento: Massinha de modelar.  

Os alunos ganharão massinha para moldarem o que quiserem.  

9° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  
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Plano n° 16 / 2016 

Jaguarão,24 de agosto de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 



3° momento: Chamada/ Rotina  

Os alunos sentarão em roda e cantarão a música boa tarde coleguinhas, e em 

seguida a professora chamará um a um para reconhecerem seus nomes que 

estarão em fichas no meio da roda, caso sobre algum nome a professora 

perguntará quem será que não veio hoje? 

Em seguida a professora mostrará fichas com imagens que representem a 

nossa rotina do dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Música / Contação  

Objetivos: Escutar e cantar uma música. Conhecer a lenda do Saci Pererê. 

Compreender o que é uma lenda. 

A professora levará para a sala de aula a música Saci para os alunos cantarem 

e dançarem. Em seguida a professora contará a lenda do Saci para os alunos, 

enfatizando que lendas são histórias contadas pelas pessoas antigas, para 

tentar explicar algumas coisas.  

 



Após os alunos receberão sacis para colorirem e com o auxílio da professora 

irão recortar o colocar dentro de uma garrafa. 

Em seguida os alunos assistirão um vídeo sobre o Saci 

5° momento: Solário  

Objetivo: Pular em uma perna só.  

Os alunos irão pular em uma perna só encima de uma linha que a professora 

fará no chão, para parecerem-se com o saci a professora colocará uma 

carapuça vermelha nos alunos.  

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

6° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia do banheiro para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

7° momento: Massinha de modelar.  

Os alunos ganharão massinha para moldarem o que quiserem.  

8° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID- LETRAMENTO  E EDUCAÇÃO INFANTIL 

COORDENADORA: PROF DR PATRICIA MOURA 

SUPERVISORA: MILENA RODRIGES ROCHA 

BOLSISTA: MICHELLE HERNANDES 

EMEI PROF. SILVIA SOARES 

 



Plano n° 17 / 2016 

Jaguarão,6 de setembro de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Chamada/ Rotina  

Os alunos sentarão em roda e cantarão a música boa tarde coleguinhas, e em 

seguida a professora chamará um a um para reconhecerem seus nomes que 

estarão em fichas no meio da roda, caso sobre algum nome a professora 

perguntará quem será que não veio hoje? 

Em seguida a professora mostrará fichas com imagens que representem a 

nossa rotina do dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Contação  

Objetivo: Ouvir uma contação; Provar novos sabores; Tentar advinhar qual 

alimento é.  

A professora levara para a sala de aula um fantoche de menina que 

representará a personagem da história “Alice no país das vitaminas” e um caixa 

com algumas frutas e legumes para poder fazer a contação de tal história, 

enfatizando aos alunos a importância de ingerirmos os alimentos saudáveis 

para que cresçamos fortes, a professora irá questionar os alunos sobre a cor e 

o cheiro das coisas que em primeiro momento estarão cruas. Em seguida um a 

um os alunos serão vendados para degustarem os alimentos já cozidos (caso 

for necessário), a medida em que as crianças forem provando e tentando 



descobrir  qual alimento é a professora informará em que parte essa 

fruta/verdura nos auxilia a manter saudável.  

 

5° momento: Praça 

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

6° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia da sala para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

7° momento: Massinha de modelar.  

Os alunos ganharão massinha para moldarem o que quiserem.  

8° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

Reflexão do plano  

Os alunos mostraram entrosamento com a contação desde o momento em que 

cheguei perguntando sobre que história teria hoje, respondi que Amanda no 

país das vitaminas, Alice pediu “ Deixa eu pegar o livro tia” foi quando expliquei 

que foi seria feito de maneira diferente eu tinha levado Amanda e alguns 

legumes Emilly questionou onde eu iria ler, expliquei que hoje seria diferente e 

não teríamos livro. Esse foi um dia atípico pois devido a poucos alunos, 

convidei a turma de pré II B, para participarem da contação junto a turma de 

pré I. Percebia-se a atenção deles pelo o que era mostrado, e a todo momento 

eles podiam intervir e contar suas experiências com os alimentos expostos. 

Quando questionados sobre se gostavam de batata? Kauã disse “Eu gosto, 

mas de frita” ressaltei que vez ou outra podemos comer mas que temos que 

dar preferência por alimentos mais saudáveis. Quando provamos os alimentos 

o único que recusou-se foi Kauã, as outras crianças da turma sentiram-se 

atraídas pela sensação de vendar-se e provar algo que teriam que descobrir. 



Kauã que é da turma de pré II com o decorrer da proposta disse “Eu quero, 

mas quero queijo” a prof titular dele disse que eu tentasse a beterraba para ver 

sua reação, ele quis cuspir e quando me olhou disse “eu queria queijo” com 

isso expliquei que a atividade era pra descobrir se ele já sabia o que eu ia dar 

não havia nada a descobrir.  
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Plano n° 18 / 2016 

Jaguarão, 14 de setembro de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Rotina  

A professora mostrará fichas com imagens que representem a nossa rotina do 

dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento:  Objetivo: Montar seu nome, com auxilio do alfabeto móvel.  

A professora levará para a sala de aula crachás em branco  e letras soltas, as 

quais montam os nomes dos alunos. Um a um será chamado a mesa onde a 

professora disponibilizara o crachá e as letras dos nomes de cada aluno 

embaralhadas e pedira aos alunos que montem seus nomes, caso necessário 

a professora mostrará o nome completo dos alunos questionando-os sobre se 

as letras estão na posição certa.  

5° momento: Chamada  

A professora colocará todos os crachás dentro de uma caixa e os alunos 

cantarão a música que estão habituados, em seguida a professora irá mostrar 

os crachás e perguntar “ De quem é?”. Caso os alunos tenham dificuldade a 

professora dará pistas como por exemplo, começa com R.  

6° momento:  



 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

7° momento:  

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

8° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia da sala para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

9° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

Reflexão do plano 

Como prender a atenção deles todos juntos é muito difícil e essa 

atividade requer muita concentração, senti necessidade de pensar esta 

atividade individualmente, já que assim conseguiria sentar um a um para 

auxiliar na confecção, para minha surpresa os alunos conseguiram sem muita 

ajuda, eu expliquei o que devia ser feito e perguntei se precisava olhar o nome, 

para os que necessitavam preferi usar os palitos da chamada da professora 

titular, pois na hora na realização percebi que ficaria mais confortável que usar 

o nome da cadeira como referência. Com esse auxílio a minha única ajuda foi 

questioná-los sobre que letra vinha a seguir, me surpreendi com Enzo que 

realizou com muito êxito esta atividade. A turma já reconhece seu nome e de 

seus colegas, na hora da chamada quando pergunto de quem é esse crachá 

eles respondem em coro a quem pertence e o dono geralmente mostra alguma 

vergonha escondendo o rosto com as mãos. Uns aos outros ficam se 

policiando quanto ao cuidado com os crachás, até mesmo Alice que gosta de 

levar tudo a boca fica cobrando de Rafael que “tem que cuidar que a prof disse 

que não vai fazer outro”. Quando retirei os crachás próximo da hora de ir 

embora Rafael me falou “ amanhã vem de novo tia, pra gente usar crachá”.  
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Plano n° 19 / 2016 

Jaguarão, 21 de setembro de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  



 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Rotina  

A professora mostrará fichas com imagens que representem a nossa rotina do 

dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento:  

Ida para a praça com bailão  alusivo ao dia do Gaúcho, dia em que os alunos 

poderão vir pilchados para a escola; 

5° momento: Objetivo: Conhecer uma lenda do RS. Ouvir uma historia oral. 

Assistir um vídeo.  

A professora fará uma roda com os alunos para explicar o que é lenda, assim 

como contando a lenda do Negrinho do pastoreio. Em seguida mostrará aos 

alunos um vídeo que contará a lenda para que fique melhor ilustrado para as 

crianças.  

Em seguida os alunos receberam uma folha com a prece ao Negrinho do 

Pastoreio para acompanharem a leitura junto com a professora que lerá em voz 

alta para as crianças.  

6° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

7° momento: Os alunos farão a escovação dos dentes  e higiene do rosto e das 

mãos na pia da sala, um a um será chamado ate a pia e questionado sobre a 

importância desta ação. 

9° momento: Saída  



Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

Reflexão plano  

Neste dia foi um experiência nova, visto que no primeiro momento a história foi 

contada sem auxilio de nenhum recurso, mas mesmo assim os alunos 

mostraram entrosamento, talvez isso se devesse a entonação de voz dada por 

mim durante a contação, senti importância deste momento já que as lendas 

são passadas de geração em geração deste modo, acredito que assim eles se 

aproximaram bastante de como aconteciam de fato a transmissão dessas 

historias, além de só usarem a imaginação para pensar sobre a história. Em 

seguida quando assistimos os vídeos e passou uma imagem do personagem 

machucado Alice falou “bem como eu vi ele na imaginação”  

Na leitura da prece Emilly perguntou se o que eu estava lendo era igual ao 

papel dele, respondi que sim e a cada palavra que eu terminava observei que 

ela repetia, reproduzindo a minha leitura  
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Plano n° 20 / 2016 

Jaguarão, 28 de setembro de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  



2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Rotina  

A professora mostrará fichas com imagens que representem a nossa rotina do 

dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Chamada  

A professora colocará todos os crachás dentro de uma caixa e os alunos 

cantarão a música que estão habituados, em seguida a professora irá mostrar 

os crachás e perguntar “ De quem é?”. Caso os alunos tenham dificuldade a 

professora dará pistas como por exemplo, começa com R.  

5° momento: Ter um momento prazeroso na biblioteca da escola. Manusear 

livros. Entender o cuidado que precisamos ter com os livros. Ouvir uma historia 

de livre escolha.  

Os alunos serão levados até a biblioteca da escola, no percurso a professora 

irá conversando que devemos cuidar os livros que eles são muito especiais e 

que outros colegas também tem o direito de lê-los. No local poderão escolher 

livros para manusearem, assim como para a professora fazer uma leitura de 

leite para a turma. 

6° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

7° momento:  

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  



8° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia da sala para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

9° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

 

Reflexão do plano 

Os alunos demonstram muito prazer em manusear livros, é notável ser  um 

momento muito agradável. Mostram um comportamento leitor folheando 

páginas, lendo a história através da imagem e até mesmo pensando que esta 

lendo as palavras quando perguntei a Emilly o que estava lendo ela respondeu 

“ essas letrinhas aqui” Alice também acredita estar lendo as letras que 

continham no livro, pois quando fui até ela ela me disse “tô lendo aqui prof” 

apontando as letras de uma página do livro que havia pego. A turma entrem-se 

no livro e lá na biblioteca combinamos que trocaríamos entre os colegas para 

não deixar tudo desorganizado então essa atividade prendeu muito a atenção 

deles, visto que todos queriam ler todas as história e sempre friso para eles 

que precisamos ler/ver toda a história para depois passar aos colegas, 

questiono-os se se lembram como a prof lê os livros para eles, ressaltando que 

precisamos nos concentrarmos e que podemos ler baixinho para deixar os 

colegas também ler, essa estratégia tem adiantando muito com a turma, é um 

dos momentos de maior calmaria entre eles, na biblioteca quase não há 

conflitos, conseguem respeitar os colegas e usam palavras de respeito como 

“me empresta” “por favor” “obrigada”, o que para mim se torna muito 

significativo. Enzo correu e usou um livro brinquedo de carrinho, Alice disse “ 

Enzo senta que a prof não vai mais nos trazer” expliquei que tudo bem se ele 

quisesse brincar mas que não poderia correr para não atrapalhar os colegas, 

logo pensei que todos passariam a brincar com os livros, o que não aconteceu, 

pois seguiram as suas leituras de histórias.  
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Plano n° 21 / 2016 



Jaguarão, 4 de setembro de 2016 

1° momento: 

A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Rotina  

A professora mostrará fichas com imagens que representem a nossa rotina do 

dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Chamada  

A professora colocará todos os crachás dentro de uma caixa e os alunos 

cantarão a música que estão habituados, em seguida a professora irá mostrar 

os crachás e perguntar “ De quem é?”. Caso os alunos tenham dificuldade a 

professora dará pistas como por exemplo, começa com R.  

5° momento: Objetivos: Contar. Reconhecer quantidades iguais e diferentes.  

A professora levará para a sala de aula um jogo tipo dominó, confeccionado de 

palitos e nas pontas EVA com desenhos de diferentes quantidades, mas todas 

tem seus pares. Os alunos serão orientados a jogar encontrando as 

quantidades iguais para ligar na que já esta na mesa. Assim formaremos uma 

grande minhoca. Cada criança na sua vez irá procurar no conjunto de palitos a 

mesma quantidade para encaixar no último palito que foi colocado na mesa.  

6° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 



 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

7° momento:  

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

8° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia da sala para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

9° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

 

Reflexão plano  

 



Os alunos inicialmente mostraram um dificuldade para contar quantidades 

maiores com o 9 e o 10, pulando alguns números como o exemplo do Lorenzo 

que contava assim “1,2,3,4,5,8,10” e o instigava a contar de novo e os colegas 

o auxiliavam, muitas vezes eu precisei apontar com o dedo para que eles 

acertassem as quantidades, o que era possível perceber que queriam terminar 

a atividade rápido para irem para a praça, mas com o decorrer da atividade 

eles sozinhos foram jogando, como estávamos em roda eles souberam 

respeitar a vez do colega, mas isso nos os impediu de ajudar alguém que 

encontrava alguma dificuldade, repetindo exatamente as mesmas ações que 

eu fazia para explicar a atividade, enquanto os colegas jogavam eles 

manipulavam os palitinhos mostrando “olha prof esse é igual a esse”. As 

crianças ficaram por um bom tempo nesta atividade, mostrando interesse e 

com o desenvolvimento dela desenvoltura, para contar, ajudar os colegas e 

respeitar a vez de jogar dos amigos.  
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Plano n° 22 / 2016 

Jaguarão, 19 de outubro de 2016 

1° momento: 



A medida em que os alunos forem chegando, escolherão os brinquedos da sala 

para socializarem com seus colegas, até a hora da fruta.  

2° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 

 Hora da fruta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

3° momento: Rotina  

A professora mostrará fichas com imagens que representem a nossa rotina do 

dia, explicando as crianças tudo que faremos durante a tarde.  

4° momento: Chamada  

A professora colocará todos os crachás dentro de uma caixa e os alunos 

cantarão a música que estão habituados, em seguida a professora irá mostrar 

os crachás e perguntar “ De quem é?”. Caso os alunos tenham dificuldade a 

professora dará pistas como por exemplo, começa com R.  

5° momento: Objetivos: Contar uma história. Concentrar-se na contação. 

Contornar. Recortar.  

A professora levará para a sala fantoches de 3 histórias já conhecidas pelas 

crianças, 3 Porquinhos, Cachinhos Dourados e Chapeuzinho Vermelho. Dessa 

vez os alunos ficarão responsáveis pela contação para os outros colegas, 

assim a turma será dividida em 3 grupos um para cada história. A professora 

montará um cenário especial para este momento. Logo após os alunos irão 

fazer seu próprio fantoche do personagem que escolher, para auxiliá-los irão 

usar o fantoche levado pela professora para fazer o contorno em uma folha 

cartolina. Os alunos deverão recortas sozinhos seus próprios fantoches. 

6° momento:  

 Higiene das mãos com álcool gel. Os alunos serão questionados se 

sabem para que servem esse momento. 



 Hora da janta. Os alunos serão levados ate o refeitório para lancharem, 

com o objetivo de alimentarem-se sem desperdício. 

7° momento:  

Os alunos terão um tempo livre para brincarem na praça.  

8° momento: Escovação/ Higiene das mãos.  

Um a um irá ate a pia da sala para escovar os dentes e lavar as mãos a 

professora irá frisar a importância deste momento para a saúde.  

9° momento: Saída  

Os alunos serão entregues aos seus pais ou responsável, quando a professora 

relatará algo relevante durante a tarde.  

 

Reflexão plano  

Os alunos demonstram muito gosto por ouvir histórias, tanto que enquanto a 

professora organiza alguns materiais na sala eles á vão tomando o rumo do 

tapete para sentar em roda, mas nesse dia foram surpreendidos quando falei 

que hoje eu ia ouvir a história contada por eles, ficaram ansiosos por saber 

como seria  e a após eu ter explicado, como seria a proposta e relembrarmos 

as histórias de clássicos infantis já conhecidas por eles,  dois grupos queriam a 

mesma história, assim decidimos no grupo por fazer um sorteio, com isso 

escrevi o nome das histórias em tiras de papel e coloquei dentro de um 

baldinho, cada grupo ficou com sua história ensaiando para a apresentação ao 

grande grupo. Os alunos entreterem-se muito com ao manipular os fantoches, 

mas quando larguei nas mesas dos livros de cada história precisamos ter uma 

conversa, pois surgiram conflitos já que  todos queriam o livro ao mesmo 

tempo. Durante a contação realizada pelos alunos, coisas inusitadas surgiram, 

até os alunos mais tímidos como Emily Guimarães perderam a vergonha atrás 

do teatrinho, algumas vezes eles precisaram de ajuda e percebi isso através da 

observação onde era visível que haviam se perdido, então eu os indagava e 

agora o que acontece? O que chapeuzinho disse ao lobo? Quem a salvou? O 



que a mamãe fez para sua família comer? O que cachinhos  fez quando viu os 

ursos?  

 

 

 

 


