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DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do
dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,
depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Ouvir a história com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;



Cantar a música da atividade.

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem em roda para ouvir a história, em seguida irá convida-los a cantar a
música para ouvir a história.
Músicas:
Era uma vez, vou contar uma história pra vocês,
Sapatinho de cristal, a boquinha vou fechar,
Para a historinha escutar.
Era uma vez (palmas)
Era uma vez (palmas)
Era uma vez ...
Eu vou contar uma historinha pra vocês.
Logo após, a professora irá apresentar a história que irá contar a história “A
velhinha que dava nome às coisas” de Cynthia Rylant (anexo I).

5º MOMENTO
Objetivos específicos:



Explorar cartaz com o nome;



Entender a importância social do nome.

Atividade 5: Após contar a história a professora iniciará uma conversa com os
alunos referente história, questionando-os sobre seus nomes, porque temos
nome? se todo mundo tem nome igual? se na turma tem nome igual? Após a
conversa a professora irá mostrar aos alunos um cartaz que conterá uma ficha
com o nome de cada aluno, e irá explicar como funciona o cartaz: as fichas com
os nomes dos alunos que vieram serão penduradas no cartaz.

6º MOMENTO
Objetivos específicos:


Reconhecer o nome escrito;

Atividade 6: Após terminarmos a conversa a professora mostra aos alunos
fichas maiores com os nomes deles, pedirá para cada um procurar seu nome.
Depois que todos estiverem com seus nomes nas mãos, a professora pedirá
para cada um escolher uma cadeira para colar seu nome. Após todos os nomes
estarem colados a professora irá convidar os alunos para brincar de dança das
cadeiras com nomes, tendo que cada aluno quando parar a música sentar na
cadeira onde está escrito o seu.
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.
MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

ANEXOS
Anexo I

Reflexão
No dia 29/05/2017 não foi possível realizar o planejamento, pois, por
consequência da chuva, apenas 2 alunos foram para aula. Neste dia então, nos
juntamos com o pré I B, com a bolsista Laura, que tinha apenas 1 aluno,
conversamos e decidimos levar os mesmo para a biblioteca depois do café.
Então levamos para fazerem a refeição, após nos dirigimos a biblioteca onde
fizemos a contação de diversas histórias escolhidas pelas alunas, também
puderam manusear os livros, fizemos jogos de domino e jogos da memória,
conversamos sobre as histórias contadas, etc. Na atividade realizada na
biblioteca pude perceber bastante interesse por parte das aulas nos livros, nas
histórias e nas brincadeiras, não precisaram nem serem estimuladas a

procurarem os livros e as histórias, Enquanto liamos um, uma delas já estava
procurando outro para fazermos a leitura. Esse interesse por parte das alunas é
algo positivo, e deve ser bastante explorado, pois ajuda no desenvolvimento das
crianças, segundo as autoras Brandão e Rosa (2011):
“Alguns estudos também mostram que crianças que participam regulamente da
roda de histórias desde a Educação Infantil desenvolvem conhecimentos
distintos daquelas que não tiveram essa experiência. Além disso, observa-se que
elas apresentam um comportamento imitativo do adulto, repetindo gestos,
propondo brincadeiras com livros, ensaiando ser contadoras ou leitoras de
histórias.” (p.36)

Logo, chegou a hora do almoço, então levamos a turma para fazer a higiene e
depois para almoçar. Após a refeição nos dirigimos para a aula para pegar as
escovas de dentes para fazer a escovação. Após terminarmos, distribuímos
legos para elas brincarem enquanto esperam os responsáveis.

No dia 05/06, esperei os alunos chegarem na sala, conforme iam chegando, pedi
para que guardassem suas mochilas e pegassem suas toalhas para colocar na
sesta, e depois para sentarem em seus lugares. Depois da chegada de todos,
fizemos a exploração dos cartazes, começamos pelo ajudante do dia, que foi o
aluno Raphael. Peguei as fixas com 2 nomes diferentes e mais o dele, e pedi
para ele pegar, sem precisar pensar muito ele escolheu o dele. Logo em seguida
fomos para o cartaz do tempo e do dia. Depois de terminado, fizemos a higiene
das mãos para irmos lanchar. Na chegada do refeitório, passei álcool na mesa,
e distribui as toalhas, os alunos lancharam e retornaram a aula. Na chegada
coloquei o tapete no chão e apresentei a história a eles, comecei a contar e
durante a história fomos conversando sobre coisas referentes aos que estava
sendo apresentado na história, como nome dos cachorros, amigos e etc, de cada
um. Após o termino da história, conversei com eles do porque a importância de
cada nome ser diferente, e porque temos nome, sempre fazendo relação com a
história, conversamos bastante, eles estavam bem entusiasmados, interessados
no assunto, me contaram sobre nome de amigos, irmãos, mães, etc. Em seguida
apresentei a eles o cartaz da chamadinha, separei os nomes dos que estavam
presentes, e um de cada vez, pedi para pegassem o seu nome. Alguns tiveram
dificuldades, outros encontram de cara. Depois pedi para que cada um colocasse
seu nome em um dos prendedores do cartaz, e expliquei que ali só iria ficar os
nomes dos alunos que estariam presentes na sala de aula. Depois mostrei a eles
as fixas com os nomes que iam ser coladas nas cadeiras, e mais uma vez pedi
para eles procurar o nome. Logo depois pedi para que cada um escolhesse uma

cadeira para eu colar a fixa. Colei e expliquei a eles que íamos fazer a dança das
cadeiras, e que cada um teria que sentar na cadeira onde estava seu nome.
Optei pela brincadeira por ser uma maneira mais divertida e interessante para
os alunos, também pude perceber nas aulas anteriores que os mesmos gostam
de brincadeiras coletivas e que tenham bastante movimento do corpo. Além
disso, ajuda do desenvolvimento da criança, conforme trazem as autoras Viera
e Oliveira (2010):
“Durante os jogos e brincadeiras, as crianças adquirem diversas experiências,
interagem com outras pessoas, organizam seu pensamento, tomam decisões,
desenvolvem o pensamento abstrato e criam maneiras diversificadas de jogar,
brincar e produzir conhecimentos. Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras são
instrumentos pedagógicos importantes e determinantes para o desenvolvimento
da criança, pois no jogar e no brincar as mesmas desenvolvem habilidades
necessárias para o seu processo de alfabetização e letramento .” (p. 2)

Iniciamos a brincadeira e eles estavam muito empolgados, conforme comecei
a tirar as cadeiras eles pediam para não tirar o nome deles. Já no final eles
estavam mais interessados na brincadeira do que no propósito de encontrar o
nome, e então sentavam em qualquer lugar, mesmo sabendo que era o nome
de outro colega. A aula Alice, neste dia, estava agitada, por tanto teve um pouco
de dificuldade em participar das brincadeiras e até mesmo da rotina, pois o
professor titular teve que chamar ela para conversas várias vezes. Após
terminarmos a brincadeira ainda faltavam alguns minutos para a hora da refeição
então levei eles para praça. Em seguida levei eles, em grupos de três, para fazer
a higiene das mãos e irmos almoçar. Pedi para o ajudante do dia pegar a sesta
com as toalhas, formamos a fila e nos dirigimos ao refeitório. Após retornamos a
aula, depois de todos terem almoçado, pedi para que os alunos que fossem
embora guardassem as toalhas na mochila. Novamente, separei os alunos em
grupos de três para irmos ao banheiro fazer a higiene bucal, e após todos
estarem prontos ofereci água, e um brinquedo enquanto esperavam os
responsáveis.

Referências:
VIEIRA, L. de S., and V. de X. OLIVEIRA. "A importância dos jogos e brincadeiras para o
processo de alfabetização e letramento." Encontro de Produção Científica e Tecnológica–
EPTC 5 (2010): 1-11.

BRANDÃO, Ana Carolina; ROSA, Ester Calland. Ler e escrever na Educação
Infantil: discutindo práticas pedagógicas. / organização. – 2. Ed. – Belo Horizonte
: Autêntica Editora, 2011 (Língua Portuguesa na Escola ; 2)
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DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do
dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,
depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Olhar o filme com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem em roda para assistirem um pequeno filme da Turma da Mônica “Um
plano para salvar o planeta”

5º MOMENTO
Objetivos específicos:


Entender a importância de preservar o meio ambiente;



Conhecer os cuidados que devem ser tomados para preservar o meio
ambiente.

Atividade 5: Logo após, a professora iniciará uma conversa com os alunos sobre
o vídeo, a importância de preservar o meio ambiente e que tipo de cuidados
todos podem tomar diariamente para ajudar a preserva-lo. Após a conversa a
professora, irá distribuir folhas (anexo I) onde terá desenhos de coisas que são
benéficas e coisas que prejudicam o meio ambiente e pedira para os alunos
separar e identificar cada um.

6º MOMENTO
Objetivos específicos:



Usar tinta;



Recortar.

Atividade 7: Após todos terminarem a professora irá mostrar um cartaz, com
uma arvore e o planeta terra, para os alunos pintarem com tinta tempera. As
folhas das arvores serão feitas com as mãos das crianças, também pintadas em
tinta tempera, e recordada pelas crianças. Depois coletivamente iremos colar as
mãos no cartaz.
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.
MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho

Vou comer, vou comer
Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

ANEXOS
Anexo I

Reflexão:
Cheguei na escola e fiquei no portão esperando os alunos chegarem, após nos
dirigimos para a sala de aula. Pedi a eles que guardassem as mochilas e
retirassem as toalhas, para colocar na sesta, enquanto eu colocava as mesas e
as cadeiras nos lugares. Depois, cada um sentou em seu lugar, e esperamos
uns minutos para ver se chagava mais alguém. Logo comecei a fazer a
exploração dos cartazes, comecei pelo ajudante do dia, que neste dia seria a
aluna Ana Carolina, de acordo com a ordem das mochilas, assim, pedi que ela
me ajudasse com os demais cartazes, que seriam do tempo e o calendário. E,
como trabalhamos na semana anterior com os nomes, e eu havia levado o cartaz
da chamadinha, fizemos a exploração do mesmo também. Coloquei as fixas com
o nome em cima da mesa e pedi que um de cada vez, levantasse, pegasse seu
nome e colocasse no cartaz. Depois que todos terminaram, perguntei a eles

quantas fixas tinham sido colocadas no cartaz, comecei a contar com eles, até
chegar ao número, pedi para eles acrescentarem, mais eu e o professor titular,
para saberem quantas pessoas tinham dentro da sala. Após terminarmos a
exploração, fizemos a higiene das mãos, pedi para a ajudante do dia pegar a
sesta das toalhas, formamos a fila e fomos ao refeitório. Fizemos a higiene na
mesa, os alunos tomaram café, e nos dirigimos de novo para a sala. Na chegada,
fui colocar o filme que tinha separado para eles, mas não abriu, então contei a
História da Gotinha, eles interagiram bastante, contaram coisas que aconteciam
em casa e que os pais faziam, questionei eles sobre coisas que faziam ou não
bem ao meio ambiente e eles me corresponderam com a conversa, sempre
trazendo outros questionamentos, também perguntei a eles se já tinham ido no
cais ver o Rio Jaguarão, apenas uma aluna disse que sim. Conforme as autoras
De Souza e Bernardino (2011):
“Como o lúdico é um caminho que enriquece os procedimentos criativos
fortalecendo a capacidade de interação e criação deve-se, portanto,
estabelecer também nesse trabalho a preservação do nosso ambiente, sendo
este também um processo de interação homem-natureza. Textos literários na
educação ambiental são muito significativos, pois proporcionam às crianças
a oportunidade de conversar sobre a preservação da natureza, se
estendendo aos cuidados que se deve ter com os animais domésticos.” (p.
241)

Depois da história, expliquei a eles o que iriamos fazer, então distribui as folhas
para eles pintarem. O primeiro que termino eu chamei para fazer a outra
atividade, que seria a produção do cartaz do meio ambiente, comecei pintando
a mão, conforme iam terminando iam fazendo. Após todas as mãos terem sido
pintadas na folha, separei eles em grupos de 3, e a um grupo dei o mundo e ao
outro o tronco da arvore para eles pintarem com a tinta. Depois que terminaram,
cortei o desenho das mãos deles, e começamos a colagem do cartaz. Todos
participaram, trabalharam muito bem, em conjunto, ficaram muito animados e
interessados na atividade, sempre falando e questionando sobre o assunto.
Também achei bem interessante utilizar a tinta para trabalhar com eles, pois
achei que eles se dispuseram mais para a atividade. Após terminarmos tudo,
fomos aos banheiro fazer a higiene da mãos para nos dirigirmos ao almoço. A
ajudante do dia pegou a sesta fizemos a fila, e nos dirigimos ao refeitório. Após

todos terem almoçado voltamos a sala, separei eles em grupos de três e elevei
ao banheiro para fazermos a higiene bucal. Após os mesmos ficaram brincando
e esperando a chegada dos responsáveis.

Referências:

DE SOUSA, Linete Oliveira, and Andreza Dalla Bernardino. "A contação de histórias como
estratégia pedagógica na educação infantil e ensino fundamental." Educere et Educare 6.12
(2011).
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DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do

dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,
depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Ouvir a história com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;



Conhecer a história de São João.

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem, e primeiro iniciara uma conversa contando a origem das festividades
de São João e suas características. Em seguida a professora irá contar a história
“João o menino sonhador” de Rosangela Maria Soares Oliveira da Silva (anexo
I).

5º MOMENTO
Objetivos específicos:


Pintar;



Recortar;



Conhecer músicas de São João.

Atividade 5: Após a história a professora colocar para os alunos ouvirem a
música “Cai Cai Balão” irá distribuir uma bandeira e um balão de São João para
cada um pintar com a cor de sua preferência e depois recortar para confeccionar
um cartaz.

6º MOMENTO
Objetivos específicos:


Recortar;



Colar;



Conhecer músicas de São João.

Atividade 7:

Após todos terem feito, a professora colocar para os alunos

ouvirem a música “Pula fogueira”, depois irá distribuir copos de plástico para os
alunos recortarem. Eles serão utilizados para confeccionar a fogueira de São
João, juntamente com rolos de papel higiênico reciclados, que já serão levados
cortados pela professora. Depois que todos terminarem a professora ajudará os
alunos a colarem as bandeiras, os balões e a fogueira no cartaz.
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.
MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

ANEXOS
Anexo I

Era uma vez um menino que adorava festa junina. Seu nome era João, porque seus pais eram
muito religiosos. João ia à escola, ansioso para chegar o dia da festa de São João.
Sua professora além de enfeitar a sala com bandeirinhas, adorava contar histórias e ensinar
músicas de festa junina. João que era muito sonhador gostava de tudo. Na hora de cantar, a
música que ele mais gostava era Cai, Cai Balão, porque no final a professora dava para cada
aluno um balão colorido e advertia que soltar balão é perigoso.
João ficava encantado com as tarefas que a professora preparava de colagem, pintura.
João adorava cortar papel e mexer com tinta guache, então seus trabalhinhos eram os que
mais se destacavam na sala.
Sempre de orelha em pé, João ficava por dentro de tudo que ia ter na festa junina da escola
que por coincidência caia no dia de São João, dia do seu aniversário.
Um dia ele ouviu a diretora dizendo:
__Gente este ano não vai ter pé de moleque.
João interrompeu a diretora e disse:
__Diretora, porque não vai ter pé de moleque?

A diretora explicou para o João que a senhora que fazia o pé de moleque mudou da cidade e
pé de moleque gostoso como aquele não encontrava quem fazia.
Então, João disse:
___Diretora, minha mãe sabe fazer um pé de moleque para ninguém colocar defeito, fica uma
delícia!
Então a diretora pediu ao João que sua mãe viesse à escola. No dia seguinte a mãe de João
compareceu a escola e se comprometeu não só em fazer o pé de moleque, mas também em
ajudar a fazer todos os quitutes.
No dia da festa junina, João ficou encantado e teve direito de comer o que queria de graça.
Então, João aproveitou, comeu pipoca, milho, batata doce assada na brasa, maçã do amor.
Depois João foi dançar a música que ele mais gostava com sua mamãe!
Cai cai balão
Cai cai balão, cai cai balão
Na rua do sabão
Não Cai não, não cai não, não cai não
Cai aqui na minha mão !
Cai cai balão, cai cai balão
Aqui na minha mão
Não vou lá, não vou lá, não vou lá
Tenho medo de apanhar !
No dia seguinte a diretora chamou a mãe de João e agradeceu e perguntou quanto ela cobrou
pelo serviço. A mãe de João emocionada disse:
__A senhora proporcionou momentos emocionantes para meu filho e quem faz meu filho feliz
tem tudo comigo. Minha diretora, a senhora não me deve nada, eu é que devo obrigação a
senhora por momentos tão gostosos que passei nesta escola.
A diretora chorou ao ouvir e ver a simplicidade de Dona Maria e perguntou:
__A senhora trabalha?
___Sim, faço faxina?
___ A senhora de hoje em diante irá trabalhar com a gente!
___Dona Maria ao ouvir agradeceu e aceitou e foi falando que faxina não encontra todos os
dias e tendo um trabalho fixo ela poderá dar mais conforto ao seu filho.
E assim, João que já amava a escola ficou ainda mais contente sabendo que sua mãe também
ia estar lá participando de tantos sonhos proporcionados pela escola, pois depois que a mãe
ficou viúva ela só vivia triste.
E então, todos os dias João e Dona Maria caminhavam para a escola felizes em busca de
sonhos! Teciam o futuro, apostando no Presente felizes, contentes!

Reflexão

Cheguei na aula e esperei enquanto as crianças iam chegando, guardando as
mochilas e as toalhas. Logo quando todos estavam prontos começamos a fazer
a exploração dos cartazes, definimos o ajudante, colocamos a data e fizemos a
chamadinha. Após fizemos a higiene das mãos, organizamos uma fila e nos
dirigimos ao refeitório. Chegamos todos se sentaram, o ajudante fez a
distribuição das toalhas e eles foram comer, apenas alguns quiseram. Após a
refeição nos dirigimos a sala, na chegada pedi para que eles sentassem em seus
lugares e comecei a contar algumas coisas sobre as festividades de São João,
e perguntar a eles se conheciam, assim mantemos uma conversa, logo comecei
a contar a história, na medida que ia contado eles iam interferindo contando
coisas que gostavam na festividade. Após distribui a cada um uma bandeira e
um balão para eles colorirem, pois estes seriam utilizados para confeccionar o
cartaz. Neste dia o aluno Raphael não estava muito interessado em realizar a
atividade, pois ao fundo coloquei músicas de São João para eles escutarem,
então ele queria dançar, até mesmo convidou as colegas, que foram dançar por
um tempo e depois retornaram para fazer a atividade. Segundo Godoi (2011):
“A música tem como propósito favorecer e colaborar no desenvolvimento
dos alunos, sem privilegiar apenas alguns alunos, entendendo esta, não
como uma atividade mecânica e pouco produtiva que se satisfaz com o
recitar de algumas cantigas e em momentos específicos da rotina
escolar, mas envolve uma atividade planejada e contextualizada, como
prevê o RCNEI, além de explorar as múltiplas possibilidades que a
música tem em seu ensino.” (p. 19)

Depois que todos terminaram convidei eles a se sentarem no chão para
começarmos a colagem para construção da fogueira no cartaz. Todos
participaram, estavam ansiosos, querendo colar seus desenhos no cartaz. Após
o termino do cartaz os alunos pediram para dançarem as músicas.

Referências:
GODOI, Luis Rodrigo. "A importância da música na Educação Infantil." Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina. Londrina (2011).
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DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do
dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,

depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Ouvir a história com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;



Conhecer a história de São João.

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem, e contara a eles uma pequena história das festividades de São João
(anexo I). É mencionado ao final da história que vai ser explicado como fazer
uma boa festa para comemorar a data, porém ao invés de ler o passo a passo,
a professora pedirá aos alunos que digam o que tem em uma festa de junina,
enquanto eles vão falando a professora vai escrevendo em uma folha.

5º MOMENTO
Objetivos específicos:


Conhecer músicas de São João;



Conhecer brincadeiras de São João;



Dançar.

Atividade 5: Após todos terem feito, a professora colocar para os alunos ouvirem
a músicas referentes as festividades de São João, e irá mostrar e desenvolver
com os alunos diferentes brincadeiras e danças referentes a festividade

6º MOMENTO
Objetivos específicos:


Pintar;



Recortar;



Colar.

Atividade 6: Após a história a professora irá distribuir aos alunos um boneco de
São João (anexo II) para os alunos pintarem, recortarem e colarem em outra
folha de oficio.
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.
MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

ANEXOS

Anexo I

Anexo II

Reflexão
Cheguei na aula e enquanto aguardava os alunos chegar fui organizando o
material, para a realizar as brincadeiras. Conforme iam chegando formaram
colocando suas mochilas e toalhas no lugar. Neste dia tivemos um aluno novo,
Erick Vitor, vindo do pré I da escola. Ele se adaptou bem na sala, no início ficou
retraído, mas logo foi se soltando, conversando e brincando com os colegas.
Definimos o ajudante do dia, que concidentemente, seria o aluno novo, fizemos
a higiene das mãos, organizamos a fila e nos dirigimos ao refeitório para tomar
o café. Após todos terem feito a refeição, retornamos a sala de aula, então
comecei a exploração de cartazes. Porém utilizei este momento para trabalhar
os numerais não só no cartaz do calendário, mas também na chamadinha, por
tanto fizemos a contagem no número de letras que continha no nome do ajudante
do dia, assim como contamos a quantidade de pessoas que tinha na sala,
somamos os números da data do dia. Escrevi o símbolo de cada número no
quadro e também fizemos a representação numeral com os dedos. Após contei
uma breve história para eles, e depois pedi para que eles me dissessem o que
teria que ter numa festa junina, e conforme iam me dizendo fui listando em uma
folha. Após terminarmos expliquei a eles como seriam as brincadeiras que
iramos fazer. Segundo DALLABONA e MENDES (2004):
A partir do que foi mencionado sobre o brincar nos mais diferentes enfoques,
podemos perceber que ele está presente em todas as dimensões da
existência do ser humano e, muito especialmente, na vida das crianças.
Podemos afirmar, realmente, que “brincar é viver”, pois a crianças aprender
a brincar brincando e brinca aprendendo. A criança brinca porque brincar é
uma necessidade básica, assim como a nutrição, a saúde, a habitação e a
educação são vitais para o desenvolvimento do potencial infantil. Para manter
o equilíbrio com o mundo, a criança necessita brincar, jogar, criar e inventar.
Estas atividades lúdicas tornam-se mais significativas à medida que se
desenvolve, inventando, reinventando e construindo.” (p.4)

Comecei com a brincadeira das latas todos participaram, respeitaram a vez no
colega, embora apenas um aluno tenha conseguido acertar a bola na lata. Logo
fizemos a brincadeira da corrida do saco, todos participaram também. Porém
quando começamos a terceira brincadeira que seria da dança das cadeiras,

realizamos a primeira rodada, e logo eles não queriam brincar mais, começaram
a brigar pois queriam sentar nas cadeiras onde tinham seus nomes, embora eu
tenha falado que não existia essa regra. Então convidei eles para sentarem em
seus lugares e pintar o caipira, para recortar e colar em outra folha. Na realização
desta atividade pude perceber que alguns alunos encontram uma certa
dificuldade com o manuseio da tesoura, porém o que mais apresentou
dificuldades foi o aluno Erick Vitor. Na colagem e montagem do boneco todos se
saíram bem. Após terminarmos, fizemos a higiene das mãos, organizamos a fila
e nos dirigimos ao refeitório para o almoço. Após todos terem feito a refeição
voltamos a sala, organizei grupos de três alunos e fomos fazer a higiene bucal.
Após, os alunos aguardaram a chegada dos responsáveis.

Referências:
DALLABONA, Sandra Regina, and Sueli Maria Schimit MENDES. "O lúdico na educação infantil:
jogar, brincar, uma forma de educar." Revista de divulgação técnico-científica do ICPG 1.4
(2004): 107-112.
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DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do
dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,
depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Ouvir a história com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem, e mostrará a história sobre os numerais “Livros dos números, bichos
e flores” da Cléo Busato (anexo I).

5º MOMENTO
Objetivos específicos:


Reconhecer os numerais;



Aprender a sequência numérica.

Atividade 5: Após a leitura da história a professora convidara os alunos a montar
um cartaz. A professora irá escrever o símbolo do numeral e os alunos terão que
contar as bandeiras de São Joao de acordo com o numeral, para serem coladas
no cartaz.

6º MOMENTO
Objetivos específicos:


Reconhecer os números;



Reconhecer a sequência numérica;



Reconhecer as formas geométricas.

Atividade 6: Após o termino do cartaz a professora irá distribuir uma folha de
oficio onde estará escrita à música “Capelinha de São João” e também algumas
figuras geométricas, que serão utilizadas para montar a capela, todas
numeradas. A professora irá desenhar a capela no quadro e irá numerar as
partes, para que os alunos reconheçam os símbolos numéricos, assim como as
figuras geométricas
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.
MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho
Vou comer, vou comer

Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

ANEXOS

Anexo I

Reflexão
Cheguei na aula com a professora titular, e enquanto esperávamos os alunos
chegarem fomos arrumando a sala e os materiais. Enquanto as crianças iam
chegando, guardavam as mochilas e as toalhas nos lugares. Após a chegada de
todos, escolhemos o ajudante do dia, que neste dia foi o aluno Derick, fizemos a
higiene das mãos, organizamos a fila e nos dirigimos ao refeitório. Depois que
todos tomaram café, retornamos a sala, então continuei com a exploração de
cartazes, primeiro com o calendário, onde depois de contarmos escrevi a data
no quadro, depois a chamada, onde contamos quantos alunos tinham, e também
quantas letras tinham o nome do ajudante do dia. Logo coloquei o tapete no chão
e pedi para que eles se sentassem, contei pedindo para que eles me mostrassem
com os dedos a quantidade de números que a história apresentava. No meio da
história eles iam me contando quantos anos tinham, e fazendo relação dos
números com outras coisas, questionaram se realmente era a quantidade de
números que tinha ali, conversamos bastante. Depois disso, peguei o cartaz para
que fizéssemos a contagem dos numerais. Eu escrevia o símbolo do número e
um de cada vez tinham que pegar o número de bandeiras correspondente e
também dizer qual cor era a bandeira. Todos foram bem com os números, porém

com as cores alguns alunos ficaram em dúvida algumas vezes. Conforme
Lorenzato (2011):
“A exploração matemática pode ser um bom caminho para favorecer o
desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança. Do ponto de vista
do conteúdo matemático, a exploração matemática nada mais é do que uma
primeira aproximação das crianças, intencional e direcionada, ao mundo das
formas e quantidades.” (p. 1)

Depois de terminarmos pedi para que eles sentassem em seus lugares, e
distribui a folha com a música da Capelinha de São João e as fixas das figuras
geométricas numeradas para eles. Expliquei como seria a atividade, e desenhei
a capelinha montada e numerada no quadro, explicando que eles tinham que
seguir a ordem da sequência numérica para montar. Enquanto desenhava a
capelinha no quadro iam perguntando a eles quais eram as figuras geométricas
desenhadas e eles me responderam com muita facilidade e clareza, em nenhum
momento apresentaram dúvida. Alguns alunos, montaram sozinhos com
facilidade e iam sempre me perguntando se estava certo, outros eu tive que
ajudar a colocar a primeira peça para que eles seguissem a sequência e outros
precisaram de ajuda para montar todas as peças. Depois ajudei um a um a colar
as peças na folha. Depois que terminamos fizemos a higiene das mãos,
organizamos a fila e nos dirigimos ao refeitório para fazer a refeição. Depois que
todos terminaram retornamos a aula, peguei as escovas de dentes, fizemos a
fila e nos dirigimos todos ao banheiro para fazer a higiene da boca. Retornamos
a aula, servi agua a eles, enquanto eles aguardavam a chegada dos
responsáveis.

Referências
LORENZATO, Sérgio. Educação infantil e percepção matemática. Autores Associados, 2011.
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HIGIENE
HORA DO DESCANSO

DESENVOLVIMENTO
1º MOMENTO
Objetivos específicos:


Organizar o material;



Interagir com o professor e os colegas.

Atividade 1: A professora irá receber os alunos, e pedir para que eles coloquem
suas mochilas no lugar e retirarem as toalhas para colocarem no pote. Logo em
seguida pedirá para os alunos irem acomodando-se em suas cadeiras, sempre
conversando sobre o que querem contar de novidade para os colegas.
2º MOMENTO
Objetivos específicos:


Explorar cartazes;



Reconhecer como está o tempo;



Descobrir que dia é hoje.

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora irá pedir
ajuda aos alunos para fazer os cartazes. Primeiro será definido o ajudante do
dia, logo em seguida pedirá para os alunos descreverem como está o tempo,
depois irão ajudar a professora a descobrir qual a data, contarão até chegar no
dia certo. Após a atividade ter sido desenvolvida a professora organizará os
alunos para irem tomar café.

3º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se;



Conhecer os alimentos.

Atividade 3: A professora irá organizar os alunos em fila, e pedir para o ajudante
do dia pegar o pote com as tolhas para se dirigirem ao refeitório. Na chegada irá
organizar os alunos na volta da mesa e em seguida fazer a distribuição das
toalhas, perguntando a cada um a quem pertence cada toalha.

4º MOMENTO
Objetivos específicos:


Sentar-se em roda;



Ouvir a história com atenção;



Dialogar com os colegas e professores;

Atividade 4: A professora irá colocar o tapete no chão para os alunos se
sentarem, e mostrará a história que será contada, “Aprenda a contar com as
cobrinhas do circo”, da Maria Helena Alvarenga.

5º MOMENTO
Objetivos específicos:


Reconhecer os numerais;



Aprender a sequência numérica.

Atividade 5: Após a leitura da história a professora convidara os alunos para se
sentarem em seus lugares, e pedirá para o ajudante do dia distribuir 10 palitos
de picolé para os alunos, cada palito conterá um numeral de 1 a 10. Logo depois
a professora irá distribuir pequenas bolinhas aos alunos, e explicará que eles
têm que colar as bolinhas de acordo com o número que está no palito. Após
terem feito isso, deverão colar os palitos em ordem numérica em uma folha de
oficio.

6º MOMENTO
Objetivos específicos:


Reconhecer os números;



Reconhecer a sequência numérica;



Reconhecer as cores;

Atividade 6: Após todos terem terminado, a professora convidará os alunos
para jogarem o jogo “Ponto de Ônibus”. A professora irá apresentar o tabuleiro
e explicará como se joga e quais as regras. Cada aluno tem que escolher uma
cor que será sua cor no jogo, logo todos terem escolhido, entre eles, deverão
escolher um colega para iniciar jogando o dado, o número que sair representará
o número de passageiros que o ônibus pegou, quem chegar ao final com o maior
número de passageiros ganha.
7º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Lavar as mãos antes de almoçar.



Interagir com os colegas.



Higienizar-se sozinho.



Valorizar a limpeza e aparência pessoal.

Atividade 7: Após a brincadeira, a professora irá organizar os alunos em grupos
de no máximo 3, para leva-los ao banheiro para fazer a higiene antes da refeição.

8º MOMENTO
Objetivos específicos:


Alimentar-se.



Conhecer os alimentos que comem.



Experimentar alimentos.

Atividade 8: A professora irá organizar os alunos em fila, para ir até o refeitório,
contando a música do trem. Na chegada irá organizar os alunos em volta da
mesa, e logo em seguida fará a distribuição das toalhas.

MÚSICA:
Meu lanchinho
Meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Para ficar fortinho, para ficar fortinho
E crescer, e crescer.
9º MOMENTO
Objetivos específicos:


Estimular os hábitos de higiene.



Escovar os dentes.

Atividade 9: Após a chegada em sala a professora irá organizar os alunos em
grupos de no máximo 3, distribuir as escovas e a pasta, para leva-los ao banheiro
para fazer a higiene.

10º MOMENTO
Objetivos específicos:


Descansar.



Dormir.

Atividade 10: Após a higiene os alunos que permanecem na escola irão se
deitar, enquanto os que vão embora esperam a chegada dos pais.

Reflexão

Chegamos na aula, e os alunos que já haviam chegado foram colocando as
mochilas nos seus lugares e pegando as toalhas enquanto eu ia arrumando as
classes. Depois da chegada de todos, esperamos o horário para fazermos a
higiene para ir para o café. Higienizamos as mãos, pegamos as toalhas e nos
dirigimos ao refeitório, na chegada comecei a perguntar a quem pertencia cada
toalha e eles foram me respondendo. Após todos terem tomado café retornamos
a sala, convidei eles a fazer a exploração dos cartazes, definimos o ajudante do
dia pela ordem das mochilas, fizemos a chamadinha onde cada um tinha que
pegar a ficha que correspondesse ao seu nome, depois passamos para o
calendário, ajudei eles a contar até a data que correspondia ao dia certo, e os
escrevi no quatro para mostrar o símbolo do número, assim como escrevi o nome
do ajudante do dia para contarmos a quantidade de letras, após contarmos
também escrevi o número correspondente. Depois pedi para que eles contassem
quantas pessoas tinham dentro da sala, ajudei eles, e escrevi também o número
no quadro. Depois da exploração, convidei a eles para se sentarem no tapete
para poder contar a história, conforme fui contanto e mostrando os numerais iam
pedindo para que eles fizessem o número correspondente com as mãos. A
medida que fui avançando na história, eles mesmo chegavam perto do livro e
começavam a fazer a contagem das figuras e passar o dedo no símbolo do
número. Ai já pude perceber que eles sabiam contar pelo menos até cinco,
embora as vezes eu tinha que ajudar eles a começar. Depois de terminar a leitura
dei acesso a eles para olharem no livro, ficaram animados olhando. Afirma
Reame (2012) que:
“A literatura infantil representa um contexto significativo para a
aprendizagem de noções matemáticas. Nesse contexto, o aluno
se expressa de maneira natural e informal, permeada de
ludicidade e livre do medo do erro. Ainda nesse ambiente são
criadas oportunidades para que o aluno acione seus
conhecimentos em diferentes situações comunicativas
estabelecendo relações entre a linguagem usual, familiar,
conceitos cotidianos e a linguagem matemática. Assim, vemos
na literatura infantil a possibilidade de as crianças relacionaram
seus interesses, suas curiosidades e saberes prévios com
conceitos matemáticos que são apresentados nos livros em
diferentes contextos sociais e culturais.” (p.152)

Após pedi para que eles se sentassem em seus lugares para distribuir os
materiais para fazermos uma atividade, comecei a explicar que ia distribuir os
palitos e em cada palito tinha escrito um número e que também distribuiria

pequenas bolinhas para eles colarem nos palitos, assim cada palito tinha que ter
o número de bolinhas correspondente no palito. A aluna Ana Carolina
desenvolveu a atividade com facilidade, sem precisar da minha ajuda. E o aluno
Érick Vitor não quis participar de início. Enquanto os outros, tive ajudar, sempre
começando a contar para eles continuarem a sequência numérica. Enquanto
ajudava a aluna Alice, me chamou atenção que a Ana Carolina estava ajudando
o aluno Raphael, que foi o que mais apresentou dificuldade, principalmente para
reconhecer o número escrito no palito. Só ao final que o aluno Érick começou a
pegar os materiais para montar a sequência, então fui ajudar ele. Ao final da
atividade, como já estava na hora do almoço, não podemos realizar o jogo do
ponto de ônibus, então, fizemos a higiene das mãos e nos dirigimos ao refeitório.
Após todos terem almoçado, fizemos a higiene bucal e retornamos a sala de aula
para aguardar os pais.
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