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ROTINA 

RECEPÇÃO 

EXPLORAÇÃO DOS 

CARTAZES 

PERMANENTES 

CAFÉ DA MANHÃ 



ATIVIDADE 

BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

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, “E o dente ainda doía”, da Ana Terra. (Anexo I) 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Reconhecer os numerais; 

 Aprender a sequência numérica. 

Atividade 5: Após a história a professora irá mostrar aos alunos um cartaz contendo 

os numerais, que será exposto na sala de aula, depois a professora irá pedir ajuda 

para montar um outro cartaz referente a história que foi contatada, colocando o 

número de animais de acordo com a história.  

 

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. 

 

Anexos  

Anexo I 



 

 

Reflexão 

Chegamos na sala, enquanto eu arrumava as cadeiras e as mesas, os alunos 

guardavam as mochilas e retiravam as toalhas. Enquanto aguardávamos o restante 

dos alunos chegar e a hora de ir tomar café os alunos foram brincar no tapete. Na 

chegada no horário, fizemos a higiene das mãos e nos dirigimos ao refeitório. Após 

todos terem tomado café retornamos a sala de aula, então comecei a exploração dos 

cartazes. Primeiro escolhemos definimos o ajudante do dia de acordo com a ordem 

das mochilas, depois pedi a ajuda deles para descobrimos qual a data do dia, então a 

escrevi no quadro para mostrar o símbolo do numeral a eles, escrevi também o nome 

do ajudante do dia para contarmos a quantidade letras, e também escrevi o símbolo 

do número do quatro. Depois peguei as fichas com os nomes, e pedi para cada um 

pegar o seu. E pedi para que contassem quantas pessoas tinham na sala. Após 

termos feito a exploração dos cartazes, pedi para eles se sentarem no tapete para 

ouvir a história. Então a apresentei e comecei a contar, conforme os números iam 

aparecendo pedia para eles que representassem nos dedos a quantidade de números 

correspondente. Já quase no final eu nem precisava mais pedi, eles mesmo faziam e 

me perguntavam se estava certo. Após terminarmos a história começamos a montar 

o cartaz com a quantidade de animais correspondentes ao da história, para fazer isso 

utilizei também um cartaz com os numerais representados nas mãos com o símbolo 

escrito junto. Cada um tinha que pegar a quantidade de animais correspondente ao 

número, aos que apresentavam dificuldade eu mostrava as mãos com o número e 

mostrava o símbolo no outro cartaz. Ao terminarmos de montar o cartaz, então mostrei 



para eles o jogo do ponto de ônibus, expliquei que cada um tinha que escolher uma 

cor no tabuleiro e pegar o carrinho com a cor correspondente, depois teriam que jogar 

o dado para avançar nas casas, eles teriam que contar o número que sairia no dado 

e mostrar o número correspondente no cartaz, para após pegar a quantidade de 

palitos que correspondesse ao número. Segundo Reame (2012): 

“Os jogos de regra promovem o desenvolvimento de atitudes e normal 
para o trabalho em grupo, pelo exercício da tolerância, do respeito 
mútuo, da colaboração e cooperação entre pares na medida em que 
há troca de ideais e negociação de intenções. Além disso, 
compreender o jogo na perspectiva do trabalho em grupo permite a 
identificação de uma instancia de construção coletiva do 
conhecimento.” (p.77) 

Todos contaram de forma correta, mas como na atividade da outra semana, as vezes 

eu tinha que ajudar eles a começar a contar. Porém em comparação com a atividade 

da semana passada, percebi que eles realizaram a atividade com mais calma, por 

tanto tiveram mais facilidade para contar e relacionar com o símbolo do número. 

Também percebi que eles têm maior facilidade de contar quando utilizam os dedos 

das mãos, do que com algum objeto. Após terminarmos a atividade, fizemos a higiene 

das mãos e nos dirigimos ao refeitório para almoçar, depois que todos tinham feito a 

refeição, fomos ao banheiro para fazer a higiene bucal, ao terminar retornamos a sala 

para aguardar os responsáveis.  
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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 

contara a eles a história sobre os números “Beleléu e os números” de Patrício Dugnani 

(anexo I). 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Pintar; 

 Reconhecer quantidades numéricas. 

Atividade 5: Após a leitura da história a professora irá distribuir aos alunos desenhos 

referentes a história, para as crianças colorir, e explicar que serão utilizados para jogas 

o “jogo da memória”. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Reconhecer os números; 

 Reconhecer a sequência numérica; 

 Memorizar. 

Atividade 6:  A professora irá convidar os alunos para se sentarem no tapete para 

jogar o “jogo da memória” e jogo de “dominó”. 

 

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 

Chegamos na sala, enquanto os alunos guardavam as mochilas e pegavam as 

toalhas, eu organizei as mesas e cadeiras. Depois eles foram brincar no tapete 

enquanto aguardavam a hora do café. Chegada a hora, pegamos as toalhas e o álcool 

gel e fomos ao banheiro fazer a higiene das mãos, todos se lavaram, e então fomos 

para o refeitório, ali passei álcool gel nas mãos deles. Eles fizeram a refeição, e então 



retornamos a sala, na chegada fizemos a exploração dos cartazes, primeiro com o 

calendário, contamos até chegar ao dia correspondente e então o escrevi no quadro, 

depois definimos o ajudante do dia pela ordem das mochilas, também escrevi o nome 

no quadro e pedi para que eles contassem o número de letras que tinha no nome. 

Depois que contaram pedi para me dissessem se era uma vogal ou consoante, e pedi 

que me dissessem uma palavra que começasse com a mesma letra. Após pedi para 

que eles se sentassem no tapete para ouvir a história, então a apresentei e comecei 

a contar, todos interagiram com a história, falando sobre os brinquedos que foram 

aparecendo e que estavam atirados na história. Também utilizei o cartaz com os 

numerais representados nos dedos para fazer a contagem dos brinquedos no livro, 

pois já havia percebido que na outra turma tinha facilidade a contagem, e com esses 

também, foi mais fácil contar utilizando os dedos. Depois da história eu dei a eles o 

desenho dos brinquedos que tinham no livro para eles pintarem. Após eles terminarem 

expliquei a eles que faríamos o jogo da memória com os numerais e os brinquedos. 

Expliquei, também, que eles tinham que virar o cartão e me dizer que número continha 

ali, e depois virar o outro e dizer se o número de brinquedos correspondia ao símbolo 

tirado anteriormente. A maioria teve alguma dificuldade em saber qual o símbolo do 

número, então utilizei o cartaz com os numerais representados nas mãos para ajuda-

los, falei para eles procurar o número igual ao que eles tinham tirado no cartaz e 

depois os dizia para contar nos dedos a quantidade. Também percebi que o aluno 

Cristofer Raphael, que durante todo período da aula, não tinha falado uma palavra, na 

hora de jogo falou corretamente e claramente o número que saiu no cartão, assim 

como contou corretamente a quantidade de brinquedos que tirou na outra ficha. 

Conforme Reame (2012): 

“Na Educação Infantil podemos propor jogos de sorte, jogos de 
estratégia e outros que contemplam os dois critérios, a sorte e uma 
estratégia vencedora. A ideia que se sobressai nessa classificação é a 
possibilidade de exploração dos diferentes ritmos de aprendizagem 
dos alunos. Ao mesmo tempo em que devem ser desafiadores, os 
jogos precisam estar de acordo com as possibilidades de resolução de 
problemas de cada criança.” (p. 80) 

Depois da atividade faltava poucos minutos para hora do almoço, então os alunos 

foram brincar, logo fizeram a higiene das mãos, foram almoçar. Depois de fazer a 

refeição, se dirigiram ao banheiro para fazer a higiene bucal, depois retornaram a sala 

para aguardar os responsáveis.  
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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 que será contada, “A velinha que dava nome as coisas”, da Cynthia 

Rylant (anexo I). 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Reconhecer o nome; 

 Entender a função social do nome; 



 Ouvir música com atenção. 

Atividade 5: Após a história a professora irá iniciar uma conversa com os alunos 

explicando qual a função social do nome. Após a professora irá colocar para os alunos 

ouvirem a música “Gente tem nome”, do artista Toquinho. E em seguida escreverá 

junto com os alunos o nome e sobrenome de cada um em papel pardo. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Reconhecer o nome; 

 Reconhecer o nome do colega; 

 Cantar; 

 Rimar. 

 

Atividade 6:  Após todos terem terminado, a professora irá pedir para os alunos 

sentarem em seus lugares, e irá distribuir uma folha de papel para cada um, para 

montarem, com ajuda da professora, um barquinho de papel, depois que estiverem 

prontos a professora irá colocar o nome de cada no barquinho. Depois que todos 

tiverem montado, a professora irá convidar os alunos para sentar no chão, novamente, 

para cantarem a música “A canoa virou” (anexo II), e conforme o aluno for pegando 

um barquinho terá que rimar o nome que está escrito com alguma palavra.  

 

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. 

 Organizar os materiais. 

 Brincar. 

 Esperar os pais 

Atividade 10: Após a higiene os alunos sentarão em seus lugares para aguardar a 

chegada dos pais, durante a espera poderão brincar com jogos ou massa de modelar. 

Anexos  

Anexo I 

 

 

Anexo II 

A canoa virou 

Pois deixaram ela virar  

Foi por causa de Maria  

Que não soube remar 

 

Se eu fosse um peixinho 



E soubesse nadar  

Eu tirava Maria  

Do fundo do mar 

 

Reflexão 

Cheguei na escola e aguardei a chegada de todos no porto. Após os alunos terem 

chegado nos dirigimos para sala, os alunos guardaram as mochilas pegaram as 

toalhas para colocar na sesta e sentaram em seus lugares para aguardar a hora do 

lanche. Fizemos a higiene das mãos, e a professora titular foi buscar as frutas. Após 

todos terem comido. Começamos a exploração de cartazes, primeiro cantamos a 

música “Boa tarde coleguinha”, cantamos a música do nome, onde cada um tinha que 

falar o seu, e depois a música do alfabeto. Então passamos para os cartazes das 

vogais e dos números, fizemos os combinados e a oração. Fizemos a chamadinha, 

onde cada um tinha que mostrar onde estava a primeira letra do seu nome no alfabeto 

exposto na sala. Depois pedi aos alunos que se sentassem no tapete pois iria contar 

a história, apresentei ela a eles e comecei a contar, todos interagiram muito, ficaram 

muito curiosos com o nome do cachorro, me contaram sobre os nomes dos amigos e 

dos animais que tinham e sobre as pessoas que conheciam que tinha os nomes iguais 

aos que a velinha tinha colocado nas suas coisas. Após a história, conversei com eles 

sobre porque tínhamos nomes, sempre usando a história como base, fiz perguntas 

como “como a mamãe encontraria vocês no meio de um monte de crianças?”, eles 

responderam que usando o nome, como a velinha da história fez com o cachorro. 

Expliquei a eles que os nossos nomes são muito importantes, que as pessoas nos 

reconhecem através deles, e que cada um tem seu nome próprio. Ai então entrei na 

questão do sobrenome, expliquei para eles que herdamos dos nossos pais, então 

perguntei quem sabia seu nome completo, poucos sabiam. Então apresentei a eles a 

música do Toquinho, depois que a música terminou, expliquei a eles um pouco da 

letra, disse que todas as coisas têm nomes, mas apenas a gente tem sobrenome, usei 

de exemplo as mesas e as flores. Depois começamos a construção de um cartaz com 

o nome e sobrenome de cada um, fiz em ordem alfabética, e a medida que ia 

escrevendo os nomes ia perguntando se sabiam com que letra começava, eles me 

diziam as letras, mas quando perguntava outra palavra que começasse com a mesma 



letra tiveram dificuldades em me responder, ficavam tentando adivinhar e falando um 

monte de palavras, então quando parei de perguntar eles começaram a questionaram 

palavras que começassem com a letra do nome do colega, então fui falando as 

palavras. Segundo... 

“O mural da chamada é mais uma alternativa em que, por meio da comparação 

da escrita do nome das crianças, podem ser criadas várias oportunidades de 

aprender o nome das letras. Assim é possível perguntar quais nomes começam 

com a mesma letra, qual é aquele que tem mais ou menos letras, qual é o nome 

que difere do outro apenas por uma letra, entre outras possibilidades. A 

atividade diária com o mural de chamada também permite que as crianças 

reconheçam globalmente o seu nome e o nome dos colegas, fazendo com que 

tais palavras se tornem “estáveis”. Ou seja, mesmo sem estar alfabetizada, a 

criança pode ir construindo um repertorio de palavras que sabe escrever de 

cor. Tal conhecimento, sem dúvida, também pode ajuda-la nas suas tentativas 

de escrita e leitura de novas palavras.” (p.29) 

Depois que fizemos isso, convidei a eles a brincar de rima, mas percebi que eles não 

estavam mais interessados nisso, então convidei a eles a se sentarem em seus 

lugares para fazermos a outra parte da atividade, que seria a construção dos barcos 

de papel. Então distribui uma folha de papel para cada um e pedi que pintassem. Logo 

percebemos que já estava na hora da janta, então deixamos a atividade e fomos fazer 

a higiene das mãos para irmos ao refeitório. Após todos terem jantando fizemos a 

escovação e retornamos a sala para continuar a atividade. Conforme os alunos iam 

terminando de pintar fui chamando para ajudar a fazer as dobraduras para construir o 

barquinho, e depois de pronto cada um tinha que colocar seu nome, apenas dois 

alunos tiveram dificuldades para escrever o nome e pediram para eu escrever o nome 

na folha para eles copiarem. Então depois que todos os barquinhos estavam prontos, 

fizemos uma roda do chão e começamos a contar a música “A canoa virou” falando o 

nome de cada colega. Após terminarmos os pais já estavam chegando para leva-los 

embora. 
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Atividade 

 Ouvir a história “De trás para frente e de cabeça para baixo” da autora Claire 

Alexander. 

 Fazer um autorretrato  

Reflexão 

Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Em seguida começamos a 

exploração dos cartazes, primeiro cantando as músicas de recepção e a música no 

nome, depois cantamos a música do alfabeto, ao fim pedi para os alunos que 

apontassem a primeira letra no seu nome. Em seguida fizemos a exploração dos 

cartazes dos números, vogais, palavras magicas e boas maneiras. Após isso, comecei 

a fazer a higienização das mãos e distribuir as toalhas, enquanto a professora titular 

ia pegar as frutas para eles lancharem. Quando quase todos aviam terminado de 

lanchar, uma aluna fez suas necessidades fisiológicas no chão da sala, então tivemos 

que sair todos da sala para que as funcionárias pudessem limpar. Nesse momento, 

então, levei eles para praça para fazerem a brincadeira livre. Durante esse tempo, 

pude perceber eles muito unidos no pátio, brincaram todos juntos das mesmas 



brincadeiras, escolhendo quem iria representar quem na brincadeira de maneira 

amigável, quando estavam fazendo coisas individuais, após terminaram a brincadeira 

perguntavam ao outro colega se ele queria brincar, principalmente quando estavam 

andando de balanço. Porém percebi que um grupo de meninas, as vezes, não deixa 

as outras participarem das brincadeiras com o balde de areia, porém conversei com 

elas e então aceitaram a outra menina na brincadeira. Apesar de ter sido uma situação 

não planejada pude perceber a maneira como esse grupo organiza suas brincadeiras, 

e conforme afirma Wajskop (2013): 

“Portanto, a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem 
infantil. Ao brincar o desenvolvimento infantil pode alcançar níveis mais 
complexos, por causa das possibilidades de interação entre os pares 
numa situação imaginária e pela negociação de regras de convivência 
e de conteúdos temáticos.” (p.67) 

Logo após a limpeza voltamos a sala de aula, então convidei eles para se sentarem 

no tapete pois iria contar a história “De trás para frente e de cabeça para baixo”. Houve 

bastante conversa ao longo da história, questionamentos sobre porque o personagem 

não conseguia escrever e porque tinha vergonha de perguntar. Expliquei a eles que 

cada um tinha seu tempo de aprender, que cada um tinhas suas dificuldades diante 

diversas situações e que não devemos ter vergonha de pedir ajuda. Disse a eles que 

as professoras e os colegas estavam ali para ajudar. Também lembrei a eles da 

atividade que tinhas feito no dia anterior sobre os nomes, que expliquei que cada nome 

era diferente do outro, que cada um tinha o seu e que isso era a identidade de cada 

um. Assim, expliquei que cada um tem suas especificidades, características e 

habilidades. E então conclui que isso é que forma quem somos. Logo depois, pedi 

para que eles sentassem em seus lugares, distribui uma folha como se fosse uma 

porta retrato para cada um e pedi para que eles se desenhassem. No início eles 

ficaram confusos, então peguei um espelho e mostrei para cada um seu reflexo, e 

pedi para que eles desenhassem o que haviam visto no espelho. Após terminarmos, 

fomos fazer a higiene das mãos para almoçar. Após o almoço os alunos foram brincar 

livre dentro da sala. Perto do horário pedi para eles guardarem os brinquedos para 

então esperar os responsáveis com a sala organizada.  
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ROTINA 

RECEPÇÃO 

EXPLORAÇÃO DOS 

CARTAZES 

PERMANENTES 

CAFÉ DA MANHÃ 



ATIVIDADE 

BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

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: 

 Reconhecer partes do corpo; 

 Interagir com o colega; 

 Pular; 

 Dançar. 

Atividade 4: Neste momento a professora irá convidar os alunos para ir pro pátio da 

escola junto a turma do Pré I B com a professora Graziela. As professoras irão colocar 

músicas para os alunos se sentiram à vontade: cantar, dançar e fazer as coreografias 

junto as professoras. As músicas são “Estátua”, “Cabeço, ombro, joelho e pé”, ambas 

da cantora Xuxa, e para os momentos de circuito a música “A batalha do movimento”. 

As brincadeiras propostas serão: Amarelinha, Elefante colorido, circuito, estátua, entre 

outras que podem surgir no momento da atividade. 

 

5º 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 5: 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. 

 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Alimentar-se. 

 Conhecer os alimentos que comem. 

 Experimentar alimentos.  

Atividade 6: 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. 

7º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Estimular os hábitos de higiene. 

 Escovar os dentes. 

Atividade 7: 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. 



 

8º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Organizar o material. 

 Aguardar a chegada dos pais. 

Atividade 8: Após a higiene os alunos se sentarão nas suas classes para brincar com 

massa de modelar ou outros jogos enquanto aguardam a chegada dos pais. 

. 

 

Reflexão 

Chegamos na aula, pedi para os alunos guardarem as mochilas e pegarem as toalhas, 

aguardamos alguns minutos, e então começamos a cantar as músicas de boas-

vindas, a dos nomes, e logo a exploração dos cartazes: primeiro com o alfabeto, onde 

cantamos a música e logo pedi para que eles apontassem a inicial de seus nomes. 

Em seguida passamos para os números, as vogais, palavras magicas e boas 

maneiras. Em seguida fizemos a higiene das mãos para comer a fruta. Depois que 

todos lançaram, os alunos foram fazer uma brincadeira livre dentro da sala, enquanto 

aguardávamos a outra turma lanchar, para começarmos a atividade. Em seguida nos 

deslocamos até a sala do Pré I. Na chegada as professoras, abriram espaço na sala 

para realizar as atividades, depois a professora Graziela explicou aos alunos o que 

iriamos fazer, depois colocou a músicas. No início alguns alunos estavam 

envergonhados, e não dançaram, mas quando a professora Graziela colocou a 

música “Batalha do movimento”, quando chegou na parte do abraço, os alunos 

começaram a se soltar e abraçaram as professoras e os colegas.  Após começamos 

as brincadeiras: “Mamãe eu posso ir?” e “Elefante Colorido”. Os alunos mais uma vez, 

ficaram envergonhados de participar, pelo fato de chamar a professora de mamãe. 

Mas logo começaram a brincar. Quando as professoras pediram para os alunos 

fizeram os passos dos animais, podemos perceber que quando eram animais 

pequenos os passinhos suaves e pequenos, mas quando as professoras pediram os 

passos do elefante, por exemplo, os alunos fizeram passos curtos, porém fortes. 



Quando foi proposta a atividade “Elefante colorido”, apenas uma aluna quis participar, 

os demais ficaram envergonhados, por isso ficaram parados no mesmo lugar onde 

estavam. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) traz: 

“A dimensão expressiva do movimento engloba tanto as expressões e 
comunicação de idéias, sensações e sentimentos pessoais como as 
manifestações corporais que estão relacionadas com a cultura. A 
dança é uma das manifestações da cultura corporal dos diferentes 
grupos sociais que está intimamente associada ao desenvolvimento 
das capacidades expressivas das crianças.” (p.30) 

Depois as professoras convidaram os alunos para ouvir a história “Para que servem 

suas mãos?”. Conforme foram contanto a histórias as professoras foram perguntando 

aos alunos coisas do cotidiano que eram feitas com as mãos, vários exemplos foram 

dados pelos alunos como: escovar os dentes, pentear o cabelo, comer, lavar o rosto, 

pegar objetos, etc. Logo, como já estava na hora da janta, as professoras fizeram a 

higiene das mãos para os alunos fazerem a refeição. Depois de todos terem comido, 

as professoras fizeram a higiene bucal dos alunos. Depois convidaram os alunos para 

fazer um desenho sobreposto, que seria utilizado para a campanha “Adote uma 

criança no dia das crianças” proposto pela escola. Então as professoras pegaram dois 

alunos por vez para fazer o desenho, que era colocar um coração embaixo da folha, 

e quando os alunos pintassem por cima iria marcar o desenho. Então, enquanto uns 

iam fazendo uma aluna pegou o livro que havia sido contando pelas professoras e 

começou a contar para os colegas, utilizando algumas das palavras que as 

professoras tinham utilizado. Percebemos então a importância da leitura para as 

crianças, uma vez que a maneira como se trabalha a leitura pode formar futuros 

leitores. Em seguida organizamos a sala para aguardar a chegada dos responsáveis.  
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Atividade 

 Ouvir a histórias na biblioteca; 

 Produzir desenhos a partir da história. 

 

 

Reflexão 



Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Em seguida começamos a 

exploração dos cartazes, primeiro cantando as músicas de recepção e a música no 

nome, depois cantamos a música do alfabeto, ao fim pedi para os alunos que 

apontassem a primeira letra no seu nome. Em seguida fizemos a exploração dos 

cartazes dos números, vogais, palavras magicas e boas maneiras. Após isso, comecei 

a fazer a higienização das mãos e distribuir as toalhas, enquanto a professora titular 

ia pegar as frutas para eles lancharem. Após todos terem lanchado, a professora 

separou a turma em dois grupos, e então levou o primeiro grupo a biblioteca. Na 

chegada convidei os alunos para se sentarem no chão, e comecei a contar a história 

“Quem tem medo de monstro?” da Ruthy Rocha. Os alunos interagiram com a história, 

falando sobre os diferentes monstros que iam aparecendo e rindo dos monstros que 

tinham medo de outros. Após contar a história pedi para a aluna Emilly que recontasse 

ela para os colegas. No primeiro momento ela ficou um pouco encabulada, mas logo 

foi interagindo com os colegas. Percebi que para contar a história ela ia olhando o que 

eram os desenhos que tinham nas folhas, e também utilizou as palavras utilizadas por 

mim para contar. Pude perceber que eles gostaram bastante desse método, 

interagiram com a história e com os colegas. Depois contei a eles a história “Um 

mundo de faz de conta” idealizado, ilustrado e escrito pela Fê, eles interagiram ainda 

mais que na primeira. Este livro traz partes de animais para os alunos tentarem 

descobrir qual animal é, e ao lado o nome do animal. Depois ele fala do animal 

desenhado fazendo coisas que seriam características de outros animais. Então 

trabalhei as letras com eles dos nomes dos animais, pedi para que eles me dissessem 

que letras era e dizer se tinha algum colega com a mesma letra inicial do animal 

descrito no livro. Todos participaram, interagiram, associaram as letras com os nomes. 

Ao final da história expliquei para eles a importância da imaginação, falei que quando 

imaginamos podemos imaginar qualquer coisa. No segundo grupo escolhi para 

trabalhar o livro “Coisa que eu adoro na hora de brincar” da Trace Moroney. Porém 

senti esse outro grupo um pouco retraído, não fizeram perguntas durante a história, 

então eu fui questionando se eles sabiam o que era que tinha na história, se eles 

conheciam quem fazia aquelas coisas, mas mesmo assim eles não conversaram 

muito comigo. Ao final, como já tinha feito, convidei a aula Luiza para refazer a leitura 

para os colegas, fiquei surpreendida pois ela contou a história de maneira clara, 

embora tenha se escondido atrás do livro, ela não precisou olhar muito as figuras e 



nem seguiu a história na ordem, mas deu para entender perfeitamente a história. 

Depois comecei a contar a outra história, mas eles também não interagiram comigo, 

por tanto comecei a questiona-los sobre as brincadeiras que gostavam de fazer, então 

eles foram me dizendo. MEC (1998) traz: 

“Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 
alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A intenção de 
fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar 
para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe-se em 
lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à 
escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que 
elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida.” (p. 143) 

Após retornei com eles para a sala, e pedi para que cada um fizesse um desenho 

sobre umas das histórias que tinha ouvido. Em seguida fizemos a higiene das mãos 

para jantar. Após a refeição, fomos ao banheiro para fazer a higiene bucal. Depois 

retornamos a sala para fazer a brincadeira livre. Quando estava perto dos pais 

chegarem começamos a recolher os brinquedos, e então os alunos se sentaram na 

para olhar desenho enquanto esperavam.  
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Atividade 

 Ouvir a história “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado; 



 Produzir desenhos a partir da história. 

 

 

Reflexão 

Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Em seguida começamos a 

exploração dos cartazes, primeiro cantando as músicas de recepção e a música no 

nome, depois cantamos a música do alfabeto, ao fim pedi para os alunos que 

apontassem a primeira letra no seu nome. Em seguida fizemos a exploração dos 

cartazes dos números, vogais, palavras magicas e boas maneiras. Após isso, comecei 

a fazer a higienização das mãos e distribuir as toalhas, enquanto a professora titular 

ia pegar as frutas para eles lancharem. Após todos terem lanchado, organizei as 

mesas da sala em forma de meia lua e sentei no centro, para que todos pudessem 

enxergar a história. Comecei então a apresentação do cenário, com os personagens 

e apresentei a capa do livro. Os alunos estavam muito interessados e concentrados 

em ouvir. Não falaram nada durante todo o período em que eu estava contando. Após 

terminar a história, perguntei se eles tinham gostado, eles responderam que sim. 

Então pedi para que eles fizessem um desenho sobre a história. Este seria usado para 

a campanha “Adote uma criança no dia das crianças” (para as que ainda não tinham 

feito). Na hora da produção, as meninas que desenharam a menina bonita 

questionaram que cor podiam pintar a boneca, começaram a comparar seus cabelos 

com o da boneca. Então peguei o livro e o fantoche e os mostrei de novo as 

ilustrações, então falei que a menina era pretinha, mas que eles podiam pintar da cor 

que preferissem, pois isso não importava que cor ou roupas vestimos, que somos 

perfeitos em nossas características especificas. Depois enquanto iam terminando, 

foram me perguntando se estava bonito o desenho, e foram explicando os motivos 

para terem pintado de determinadas cores ou jeitos.  Após terem terminado foram 

brincar. Segundo Nogueira, Delton e Teruya (2008): 

“Na educação escolar, trabalhar na perspectiva da diversidade cultural 

significa uma ação pedagógica que vai além do reconhecimento de que 

os alunos sentados nas cadeiras de uma sala de aula são diferentes, 

por terem suas características individuais e pertencentes a um grupo 



social, mas é preciso efetivar uma pedagogia da valorização das 

diferenças.” (p.6) 

Quando estava perto da hora do almoço, levei eles para fazerem a higiene das mãos, 

e então ir ao refeitório. Após todos terem lanchado retornamos a sala para pegar as 

escovas de dentes, depois fomos ao banheiro para fazer a higiene. Após retornarmos, 

a estagiaria contou uma história para eles, depois eles foram brincar. Perto do horário 

de ir embora começaram a juntar os brinquedos e foram olhar desenho enquanto 

esperavam os pais.  
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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 convidar aos alunos para se sentarem no tapete. Então 

começará a contar para sobre o motivo da comemoração do dia 20 de setembro.  

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Ouvir o hino;  

 Conhecer a cultura do nosso estado; 

Atividade 5: Após a professora irá convidar os alunos a se levantarem para ouvir o 

hino do Estado. Depois mostrar a eles fotos de coisas típicas do Estado do Rio Grande 

do Sul, dialogara com eles sobre as coisas e contará lendas referente aos mesmo 

(anexo I e II). 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Modelar; 

Atividade 6:  A professora irá pedir para os alunos se sentarem em seus lugares. 

Então distribuirá massa de modelar para eles, explicando que devem produzir coisas 

típicas da cultura do RS com ela. 

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: 

 Guardar o material. 

 Esperar os pais. 

Atividade 10: Após a higiene os alunos se sentarão em seus lugares para brincar de 

massa de modelar ou jogar outros jogos, enquanto esperar a chegada dos pais.  

ANEXOS 

 



 

 

Reflexão 

Cheguei na escola e os alunos já estavam no pátio esperando, convidei eles para 

irmos para sala. Na chegada eles colocaram as mochilas nos lugares e pegaram a 

toalhas para botar na sesta, para então procurar suas cadeiras para se sentar. Logo 

fomos lavar as mãos, retornei com eles a aula e fui buscar a fruta. Após eles terem 

lanchado, convidei eles para fazer a rotina. Comecei cantando a música “Boa Trade” 

e dos nomes, cantamos a música do alfabeto, dos números, palavras magicas. 

Exploramos o nome dos colegas, comparando as letras iniciais, a quantidade de letras 

do nome. Então contamos quantos alunos tinham em sala, quantas meninas e 

quantos meninos. Depois que terminamos pedi a eles que se sentassem no tapete 

para conversarmos. Então comecei a contar para eles a história da Guerra do 

Farrapos, quando e onde tinha aconteci, quem tinha participado e qual tinha sido o 

motivo para que ela acontecesse. As crianças ficaram o tempo todo prestando 

atenção, não falaram nada durante todo momento que eu estava contando. Quando 

terminei um dos alunos disse que também anda a cavalo, que gostava de andar e que 

andava sozinho. Então questionei se ele era gaúcho, ele respondeu que sim e disse 



que era porque usava bota e bombacha. Então expliquei a eles que todos que 

moravam no Estado do Rio Grande do Sul eram gaúchos. Aproveitei, e comparei com 

a estagiaria da sala que veio de São Paulo, perguntei se ela era gaúcha, eles me 

responderam que não.  Então comecei a apresentar a eles coisas típicas do nosso 

Estado, como as vestimentas do gaúcho e da prenda, a árvore da erva mate, expliquei 

o processo como é feito a erva. Nesse momento a aluno Luiza trouxe a temática do 

meio ambiente, o qual devemos preservar, cuidar das arvores, matas e dos rios. 

Reforçou a importância que as arvores tem nas nossas vidas pois segundo eles “sem 

elas nós não respiramos”. Então segui apresentando coisas a eles, como de onde 

vem a cuia para o chimarrão, trouxe foto do porongo no pé para eles conhecerem. 

Conversamos sobre as comidas típicas do Estado, o churrasco e o carreteiro, eles me 

falaram das coisas que gostam de comer. Durante todo o tempo de conversa eles 

ficaram falando que os colegas eram gaúchos pois se vestiam com as vestimentas 

gaúchas. Como já havia umas quantas aulas que eles me pediam para brincar de 

massa de modelas, resolvi usar esse método com eles. E por último contei a eles 

algumas lendas do RS. Depois que conversamos pedi para que eles escolhessem 

uma das coisas típicas do RS para produzir com a massinha de modelar. As 

produções foram ótimas, eles adoraram, faziam e desmanchavam para fazer outras 

coisas, fizeram cavalos, as árvores. Mas o que mais foi produzido foi o chimarrão e 

forma bidimensional. Conforme descrito no RCNEI (v.3, p 93): 

“As atividades em artes plásticas que envolvem os mais diferentes 

tipos de materiais indicam às crianças as possibilidades de 

transformação, de re-utilização e de construção de novos elementos, 

formas, texturas etc. A relação que a criança pequena estabelece com 

os diferentes materiais se dá, no início, por meio da exploração 

sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. 

Representações bidimensionais e construção de objetos 

tridimensionais nascem do contato com novos materiais, no fluir da 

imaginação e no contato com as obras de arte. (BRASIL, 1998)” 

. Como já estava na hora de irmos jantar, pedi a eles que guardassem as massinhas 

para irmos lavar as mãos. Fizemos a higiene e fomos lanchar. Após todos terem 

comido, fizemos a escovação. Quando retornamos para a sala eles pediram para 

brincar livre. Logo estava na hora de juntar os brinquedos para aguardar a chegada 

dos responsáveis.  
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Atividade 

 Ouvir a história “Negrinho do Pastoreio”. 

 Conhecer brincadeiras antigas. 

Reflexão 

Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Como estava chovendo e, por 



isso, tinha poucos alunos, o Pré I veio para nossa sala. Em seguida começamos a 

exploração dos cartazes, primeiro cantando as músicas de recepção e a música no 

nome, depois cantamos a música do alfabeto, ao fim pedi para os alunos que 

apontassem a primeira letra no seu nome. Em seguida fizemos a exploração dos 

cartazes dos números, vogais, palavras magicas e boas maneiras. Após isso, comecei 

a fazer a higienização das mãos e distribuir as toalhas, enquanto a professora titular 

ia pegar as frutas para eles lancharem. Depois que eles comeram convidei para que 

se sentassem no tapete para que eu contasse a história a eles. No momento da 

história eles estavam bem curiosos, perguntando sobre onde tinha ido para o cavalo, 

o que iria acontecer com o menino. Ao final da história, quando o menino vira anjo, 

eles questionaram bastante, pra onde ele tinha ido e porque tinha virado anjo. Então 

expliquei que o menino tinha ido para o céu cuidar das crianças. Logo após, apresentei 

para eles uma brincadeira antiga, do tempo dos escravos que tencionava brincar com 

eles: “Escravos de jó”, utilizando bolinhas, eles teriam que seguir uma sequência de 

passar um para o outro. Segundo Melo (apud Farias, 2001, p.14): 

“É uma brincadeira completa sobre o ponto de vista pedagógico. 
Brincar de roda, a criança exercita o raciocino e a memória, estimula o 
gosto pelo canto e desenvolve naturalmente os músculos ao ritmo das 
danças ingênuas” (1981, p.189) 

Cantei para eles a música, e logo expliquei como seria a sequência que eles 

teriam que fazer com a bola, repeti umas quantas vezes para que eles pudessem 

entender, porém vi que eles estavam ficando aborrecidos e não estavam querendo 

jogar mais. Um dos alunos estava mais interessado no restante das bolas que 

estavam dentro da bolsa, por isso deixei que jogassem as bolas de maneira livre. Eles 

adoraram, jogaram um com os outros, sozinhos, correram na sala jogando futebol, 

jogavam um para os outros pegarem. Até a aluna Diemilly, que geralmente não brinca 

com ninguém, jogou bola com os meninos. Perto da hora da janta, pedi a eles que 

organizassem a sala para que fizemos a higiene. Fomos lavar as mãos e jantar. Após 

fizemos a higiene bucal, então os alunos pediram para assistir desenho enquanto 

esperavam os pais. 
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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 convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

contará e eles a histórias e lendas referentes ao chimarrão. 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Ouvir músicas tradicionalista;  

 Conhecer a cultura do nosso estado; 

Atividade 5: A professora irá levar para os alunos, algumas músicas típicas do Rio 

Grande do Sul para os alunos dançarem. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Apontar lápis; 

 Recortar; 

 Colar. 

Atividade 6: A professora irá distribuir aos alunos alguns lápis sem ponta para eles 

apontarem, e pedirá para que eles reservem as cascas que saírem deles. Logo em 

seguida a professora irá distribuir uma cuia desenhada em uma folha, e pedira para 

que os alunos colem as cascas do lápis na cuia, em seguida distribuirá um pedaço de 

papel laminado para que eles recortem, e explicará que este será utilizado na bomba. 

E por fim distribuirá um punhado de erva mate para cada um, para finalizar o 

chimarrão. 

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. 

 Guardar os materiais 

 Esperar os pais. 

Atividade 10: Após a higiene os alunos sentarão em seus lugares para brincar com 

jogos, enquanto esperam os pais. 

 

ANEXOS 



 

 

Reflexão 

Cheguei na escola e alguns alunos já estavam lá. Esperamos os demais chegarem e 

nos dirigimos para sala. Na chegada os alunos guardaram as mochilas e pegaram as 

tolhas para colocar na sesta. Após todos terem chegado e organizado seus materiais, 

fomos ao banheiro fazer a higiene das mãos. Retornamos a sala para fazer o lanche. 

Após todos terem lanchado começamos a exploração de cartazes, cantamos as 

músicas de chegada, alfabeto, numerais. Então comecei a questionar eles, não mais 

sobre suas iniciais de nomes, mas sim sobre a de outras colegas, e também a 

perguntar letras e números aleatórios nos cartazes, levando em consideração que 

percebi que eles decoraram ambos os cartazes. Portanto, essa nova abordagem me 

permitiu perceber que alguns alunos realmente conhecem os números e as letras, 

porém outros ainda tem algumas dificuldades em reconhecer até mesmo a inicial do 



seu nome. Após a exploração, convidei eles para ouvir uma lenda, convidei eles a 

sentar no tapete relembraram deles o que tinha falado na aula anterior sobre o dia do 

gaúcho e seus costumes. Relembrei eles que um dos costumes era o chimarrão, 

questionei de onde vinha a erva mate e a cuia. Mostrei a eles a lenda que ia contar, 

que seria a lenda do chimarrão. Percebi que eles não se interessaram muito pela 

história. Então após terminar convidei a eles para se sentarem em seus lugares e 

expliquei e iria fazer um mate com diferentes materiais, que seriam a própria erva 

mate, papel alumínio para representar a bomba e casca do lápis para representar a 

cuia. O RCNEI (v.3, p.100) orienta: 

“Para que as crianças possam criar suas produções, é preciso que o 
professor ofereça oportunidades diversas para que elas se familiarizem 
com alguns procedimentos ligados aos materiais utilizados, aos 
diversos tipos de suporte e para que possam refletir sobre os 
resultados obtidos. 
É aconselhável, portanto, que o trabalho seja organizado de forma a 
oferecer às crianças a possibilidade de contato, uso e exploração de 
materiais, como caixas, latinhas, diferentes papéis, papelões, copos 
plásticos, embalagens de produtos, pedaços de pano etc. É indicada a 
inclusão de materiais típicos das diferentes regiões brasileiras, pois 
além de serem mais acessíveis, possibilitam a exploração de 
referenciais regionais.” (BRASIL, 1998) 
 

Então distribui as folhas para eles, e primeiro coloquei em suas mesas as cascas do 

lápis, pedi para que tocassem e sentissem como ela é crespa. Logo eles começaram 

a colar, em seguida peguei o pote da erva mate e pedi que um por um pegasse um 

punhado, para que eles pudessem sentir também, passei cola na folha para eles 

colarem. Por último distribui o papel alumino um pedaço para um e pedi para que 

tocassem em ambos os lados para sentirem a diferença. Após todos terem feito a 

colagem, já estava na hora da janta, então fomos fazer a higiene das mãos para irmos 

fazer a refeição. Após todos terem comido, retornamos a sala para pegar as escovas 

e irmos escovar os dentes. Após terem feito a higiene retornamos a sala, e então 

convidei eles para dançar e conhecer as músicas típicas do Estado. Então quando 

coloquei a música umas das alunas me disse que já havia dançado na invernada. 

Então pedi para que ela me ajudasse a mostrar aos colegas como era a dança. Pedi 

para que cada um escolhesse seu par. Então coloquei a música e todos dançaram, 

após terminar a música pediram para que eu colocasse de novo. Logo estava na hora 

dos pais chegar, então organizamos a sala e os alunos se sentaram para olhar 

desenho enquanto aguardavam os responsáveis. 
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Atividade 

 Ouvir a história “Prendarela”. 

 Participar da mateada da escola. 

Reflexão 

Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Em seguida começamos a 



exploração dos cartazes, primeiro cantando as músicas de recepção e a música no 

nome, depois cantamos a música do alfabeto, ao fim pedi para os alunos que 

apontassem a primeira letra no seu nome. Em seguida fizemos a exploração dos 

cartazes dos números, vogais, palavras magicas e boas maneiras. Após isso, comecei 

a fazer a higienização das mãos e distribuir as toalhas, enquanto a professora titular 

ia pegar as frutas para eles lancharem. Depois, ficamos aguardando os alunos do Pré 

I, que juntamente com a professora Graziela, iriam para nossa sala para ouvir a 

contação de história. Quando eles chegaram organizamos as duas turmas nos dois 

tapetes, e então a professora Graziela começou a contar a história. Não demorou para 

eles se darem conta que está era a história da Cinderela, porém na versão gaúcha. 

Logo uma das alunas levantou o dedo para falar, então quando as professoras 

pararam de ler a história, ela seguiu a contando na versão original. Porém conforme 

descrito no RCNEI (v.3, p.142): 

“Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas 
crianças. Elas podem contar histórias conhecidas com a ajuda do 
professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso 
podem apoiar-se nas ilustrações e na versão lida. Nessas condições, 
cabe ao professor promover situações para que as crianças 
compreendam as relações entre o que se fala, o texto escrito e a 
imagem. O professor lê a história, as crianças escutam, observam as 
gravuras e, freqüentemente, depois de algumas leituras, já conseguem 
recontar a história, utilizando algumas expressões e palavras ouvidas 
na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as histórias tal 
qual estão escritas, imprimindo ritmo à narrativa e dando à criança a 
idéia de que ler significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo.” 
(BRASIL, 1998) 

 Após ela ter terminado, continuei a história. Após a contação de história os alunos 

foram convidados a irem até o pátio para a mateada da escola. Algum tinham vindo 

de vestimentas gaúchas, outros tinham trazidos seus chimarrões. Quando chegamos 

no pátio e as músicas estavam tocando os alunos começaram a danças. A aluna 

Luiza, segurava o vestido e dançava sozinha. Enquanto do outro lado do pátio, o 

Cristhofer estava fazendo de conta que dançava chulá, estava sapateando mostrando 

ao Ismael como se fazia, então ele começou a imitá-lo a dançar. As meninas estavam 

sentadas nos bancos com alunos de outras turmas, em rodas de conversa tomando 

chimarrão. Todos dançaram, se divertiram e interagiram com os colegas das outras 

turmas. Quando estava perto da hora da janta, retornamos a sala para pegar a tolha 

e ir lavar as mãos para fazer a refeição. Após todos terem comido, retornamos a sala, 

e então os alunos pediram para brincar na praça, expliquei a eles que primeiro iriamos 



escovar os dentes, e logo iriamos na praça. Depois da higiene então nos dirigimos 

para lá. Os alunos brincaram nos brinquedos e de areia, brincaram todos juntos de 

pega-pega. Quando estava perto das mães chegarem, convidei eles para irmos aos 

banheiro lavar as mãos de novo, pois eles haviam brincado na terra. Após termos feito 

a higiene, retornamos a sala e esperamos os responsáveis.  
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ROTINA 



RECEPÇÃO 

EXPLORAÇÃO DOS 

CARTAZES 

PERMANENTES 

CAFÉ DA MANHÃ 

ATIVIDADE 

BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

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 convidou os alunos para ouvir a história em varal “As flores 

da primavera” de autor Ziraldo. 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Conhecer algumas flores; 



 Pintar o livro. 

Atividade 5: A professora apresentará aos alunos as flores contidas na história e fará 

uma breve conversa sobre porque devemos preserva-las. Em seguida distribuirá as 

folhas do livro para que eles pintem das cores que acharem pertinente. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Pintar com tinta; 

 Desenhar flores; 

Atividade 6: Após a professora irá convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

pedirá para cada um pintar com tinta uma flor no papel pardo. Este será o jardim deles. 

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. 

 Guardar os materiais 

 Esperar os pais. 

Atividade 10: Após a higiene os alunos sentarão em seus lugares para brincar com 

jogos, enquanto esperam os pais. 

 

Reflexão 



Cheguei na escola e fiquei no portão aguardando os alunos, após todos terem 

chegado, nos dirigimos a sala. Na chegada pedi para que eles guardassem as 

mochilas e pegassem as toalhas para colocar na sesta. Então convidei eles para irmos 

lavar as mãos para lanchar. Após eles terem lanchado, comecei a exploração dos 

cartazes. Cantamos as músicas de boas-vindas, do alfabeto, numerais e boas 

maneiras. Após exploramos o alfabeto, pedi para que me dissessem a inicial dos 

nomes dos colegas, depois escrevi o nome do ajudante do dia no quadro, marquei 

algumas letras e pedi para que eles me dissessem colegas que começavam com 

aquelas letras, logo após fizemos a contagem das letras do nome do ajudante, assim 

como a contagem de quantas crianças tinham na sala. Após terminarmos apresentei 

e eles a história, e pedi para que ficassem em seus lugares pois a história seria de 

varal. Antes de começar a contação, perguntei se eles sabiam me dizer quais eram 

as estações do ano, eles precisaram de ajuda na primeira, as próximas falaram 

sozinhos, pedi para que me dissessem quais estações eram frias e quais eram 

quentes. Então expliquei a eles o que aconteciam com as flores e árvores nas quatro 

estações. Disse a eles que dia 22 estaríamos saindo do inverno e entrando na 

primavera. Depois, então, comecei a contar a história, falei para eles de como as flores 

ficavam coloridas durante a primavera e como devíamos cuidar delas. Então umas 

das aulas disse que não podias arrancar e tínhamos que colocar agua todos os dias. 

Expliquei a eles que as flores do livro estavam sem cor, pois queria que eles 

colorissem do jeito deles. Então distribui as folhas para eles pintarem. Conforme iam 

terminando iam me pedindo mais páginas para pintar. Logo, estava na hora da janta, 

então fomos lavar as mãos para irmos ao refeitório. Após todos terem comido 

retornamos a sala para pegar as escovas de dentes para irmos fazer a higiene. Depois 

que voltamos a sala, convidei eles para desenhar com tinta um jardim de flores igual 

ao do livro. Cada um teve a oportunidade de fazer sua própria flor.  Segundo traz o 

RCNEI (v.3, p. 101): 

“O percurso individual da criança pode ser significativamente 
enriquecido pela ação educativa intencional; porém, a criação artística 
é um ato exclusivo da criança. É no fazer artístico e no contato com os 
objetos de arte que parte significativa do conhecimento em Artes 
Visuais acontece. No decorrer desse processo, o prazer e o domínio 
do gesto e da visualidade evoluem para o prazer e o domínio do próprio 
fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagens.” (BRASIL, 
1998) 



Eles ficaram muito animados pois adoram trabalhar com tinta. Usaram diferentes 

cores e fizeram cada detalhe. Então já estava na hora dos pais chegaram, 

organizamos a sala e esperamos os mesmos.  
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ROTINA 

RECEPÇÃO 

EXPLORAÇÃO DOS 
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ATIVIDADE 

BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

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; 

 Conhecer diferentes tipos de famílias. 

Atividade 4: A professora irá convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

contará e eles a história do livro da família. Após a história conversará sobre os tipos 

de família, e pedirá para que os alunos falem das suas. 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Conhecer obra de arte; 

 Interagir com colegas e professoras. 

Atividade 5: Em seguida a professora irá mostrar aos alunos a obra de arte “Família” 

da pintora Tarsila do Amaral. A professora conversará brevemente sobre a pintora e 

a obra com os alunos. 

 



6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Fazer releitura da obra; 

 Desenhar; 

 Pintar com lápis; 

 Pintar com tinta; 

Atividade 6: A professora pedirá aos alunos que façam uma releitura da obra da 

Tarsila do Amaral, desenhando e pintando suas famílias em uma folha de oficio. A 

professora recolherá cada desenho, e distribuirá um prato de papelão para os 

mesmos, e pedirá para que o pintem com tinta da cor que quiserem. Após os pratos 

terem secado a professora irá distribuir novamente os desenhos para que os alunos 

colem no prato. Depois de pronto exporá os trabalhos na sala de aula. 

 

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: 

 Organizar o material. 

 Aguardar a chegada dos pais. 

Atividade 10: Após a higiene os alunos se sentarão nas suas classes para brincar 

com massa de modelar ou outros jogos enquanto aguardam a chegada dos pais. 

 

Reflexão 



Neste dia cheguei na escola e os alunos já estavam na sala, pois estavam com uma 

estudante da Universidade de Arroio Grande, que veio fazer sua estagio aqui. Por isso 

não pude aplicar meu planejamento neste dia. No entanto fiquei para observar a aula 

dela, e depois que terminasse suas atividades, se desse tempo, iria fazer uma hora 

do conto com eles. Ela pediu para que eu e a estagiaria fizemos a rotina com eles, 

então começamos as canções de boas-vindas, a do alfabeto e números. Exploramos 

os nomes das crianças e o do ajudante do dia. Em seguida levamos eles para lavarem 

as mãos para comer a fruta. Após todos terem lanchado, a estagiaria começou aplicar 

seu planejamento. Colocou para eles o filme “Alice no país das maravilhas”, eles não 

ficaram muito atentos olhando, pois estavam mais interessados no que ela estava 

fazendo, que era preparar um quebra-cabeças referente ao filme para eles montarem. 

Olharam um pouco do filme e começaram a se levantar e querer brincar de outras 

coisas, então ela convidou os alunos para montar o quebra-cabeças, que eram 

diferentes para cada um. Porém eles acabaram misturando as peças, então alguns 

tiveram dificuldade em montar. Alguns precisaram de ajuda e outros montaram 

sozinhos. Então chegou a hora da janta.  Levamos eles para lavarem as mãos e fazer 

a refeição. Após terem comido retornamos ao banheiro para escovar os dentes. 

Quando retornamos a sala perguntei a estagiaria se ela iria fazer mais alguma coisa 

com eles, ela respondeu que não, então convidei a eles para irmos a biblioteca lermos 

alguns livros. Na chegada escolhi dois livros para ler. Pedi para que eles se sentassem 

no tapete e então contei a primeira história “Um tanto perdido”. Eles interagiram com 

a história, fazendo gestos iguais ao que os animais faziam. Conforme traz o RCNEI 

(v.3, p.144): 

“Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas 
crianças. Elas podem contar histórias conhecidas com a ajuda do 
professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso 
podem apoiar-se nas ilustrações e na versão lida. Nessas condições, 
cabe ao professor promover situações para que as crianças 
compreendam as relações entre o que se fala, o texto escrito e a 
imagem. O professor lê a história, as crianças escutam, observam as 
gravuras e, freqüentemente, depois de algumas leituras, já conseguem 
recontar a história, utilizando algumas expressões e palavras ouvidas 
na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as histórias tal 
qual estão escritas, imprimindo ritmo à narrativa e dando à criança a 
idéia de que ler significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo.” 
(BRASIL, 1998) 

Depois que terminei perguntei se algum dele queria recontar a história, todo disseram 

que queria, então escolhi a aluna Emilly para recontar. No início ela estava um pouco 



tímida, mas depois contou a história de forma clara para os colegas, contando a partir 

das figuras e as mostrando para os colegas. Depois que ela terminou, peguei a outra 

história “Dandara, um dragão e a lua”. A história aborda várias temáticas, sobre o céu, 

a lua, o sol, estrelas, nuvens e chuvas. Conversei sobre todas com eles, questionando 

sobre o tamanho da lua e do sol, eles me mostraram com gestos que eram grandes, 

perguntei se podias pegar algum deles, eles me disseram que não. Na história a 

personagem fala sobre a lua estar em todos os lugares, e questiona se ela é diferente 

para cada pessoa. Então a aluna Manuella, disse que quando andamos na rua a lua 

e o sol nos seguem. Então expliquei a eles que pela distância que eles se encontravam 

nós podíamos ver eles em qualquer lugar que estivéssemos. Conversei a questão da 

distância do céu, perguntei a eles se podíamos alcança-los com as mãos, eles me 

disseram que não. Também é abordado na história as nuvens e a chuva, então 

expliquei para eles o ciclo da chuva. Por fim convidei a aluna Manuella para recontar 

a história. Alguns alunos ficaram chateados, então expliquei a eles que todos teriam 

a oportunidade de recontar em outros dias que fizemos a hora da leitura. Então a 

Manuella começou a contar de forma tímida, com a voz baixa, não mostrou as figuras 

para os colegas, então os alunos estavam com dificuldades de ouvir começaram a se 

dispersar. Mas para ela e para mim que estava perto ouvindo ela recontar, ela 

recontou de maneira clara e coerente a história a partir das figuras. Despois que ela 

terminou, retorne com eles para a sala pois estava na hora dos pais chegarem. 
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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 diferentes tipos de famílias. 

Atividade 4: A professora irá convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

contará e eles a história do livro “O grande e maravilhoso livro das famílias” de Mary 

Hoffman e Ros Asquuith. Após a história conversará sobre os tipos de família, e pedirá 

para que os alunos falem das suas. 

 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Conhecer obra de arte; 

 Interagir com colegas e professoras. 

Atividade 5: Em seguida a professora irá mostrar aos alunos a obra de arte “ A 

Família” (anexo I) da pintora Tarsila do Amaral. A professora conversará brevemente 

sobre a pintora e a obra com os alunos. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Fazer releitura da obra; 

 Desenhar; 

 Pintar com lápis; 

 Pintar com tinta; 

Atividade 6: A professora pedirá aos alunos que façam uma releitura da obra da 

Tarsila do Amaral, desenhando e pintando suas famílias em uma folha de oficio. A 

professora recolherá cada desenho, e distribuirá um prato de papelão para os 

mesmos, e pedirá para que o pintem com tinta da cor que quiserem. Após os pratos 

terem secado a professora irá distribuir novamente os desenhos para que os alunos 

colem no prato. Depois de pronto exporá os trabalhos na sala de aula. 

 



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. 

 

ANEXO 

Anexo I 

 

 

 



Reflexão 

Cheguei na escola, e fiquei no portão aguardando a chegada dos alunos. Após terem 

chegado nos dirigimos a sala de aula, onde os alunos guardaram as mochilas nos 

lugares, pegaram as tolhas para colocar na sesta. Após procuraram suas cadeiras 

para se sentar. Em seguida, convidamos eles para irmos lavar as mãos para comer a 

fruta. Após todos terem lanchado, começamos as atividades da rotina, com as 

músicas de boas-vindas, alfabeto, números e palavras magicas. Em seguida 

exploramos os nomes, as iniciais e as letras que os colegas tinham iguais, também, 

coloquei o nome do ajudante do dia no quadro, contamos a quantidade de letras. 

Fizemos também a contagem de quantos alunos tinham na sala, escrevi no quadro 

para eles visualizarem o símbolo. Após, pedi a eles que se sentassem no tapete para 

ouvir a história. Então apresentei e história da família a eles, eles ficaram muito 

empolgados, falando sobre as coisas que suas famílias faziam, como eram suas 

famílias, se tinham animais ou não, entre outras coisas abordadas na história. Eles 

interagiram o tempo todo durante a contação. Depois que terminamos a histórias e as 

conversas, apresentei a eles a obra da Tarsila, expliquei que ela era uma pintora, do 

qual tinha morado na zona rural com sua família, e que tinha retratado eles na pintura. 

Então eles começaram a falar sobre os animais contidos na arte, começaram um 

debate sobre quais seriam os animais, um era o gato mas o outro eles não tinham 

muita certeza. Depois disso pedi para que eles se sentassem em seus lugares para 

que eu pudesse explicar a próxima atividade. Então expliquei a eles que as obras de 

arte, como a da Tarsila, são expostas em museus, casas de cultura, etc para que as 

pessoas pudessem ver. Então pedi a eles que desenhassem suas famílias numa folha 

para nos colocar em um quadro, que seriam os pratos de papel, para expor na aula. 

Enquanto explicava a atividade percebi que a aluna Murielly estava dormindo na 

classe, então conversei com ela e a convidei para fazer a atividade. Então todos 

começaram a fazer, porém a aluna Murielly alegou estar cansada, então, por este 

motivo não realizou a atividade. Os demais todos desenharam suas famílias, e 

conforme iam desenhando eu ia colocando o nome das pessoas que a compunham. 

Eles desenharam tios, primos, avós, irmãos, e até mesmo amigos, além das mamães 

e o dos papais. Segundo descrito no RCNEI (v.3, p.89): 

“As crianças têm suas próprias impressões, idéias e interpretações 
sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são 
elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que 



envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos objetos 
e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem 
e elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí constroem 
significações sobre como se faz, o que é, para que serve e sobre outros 
conhecimentos a respeito da arte.” (BRASIL, 1998) 

Quando terminaram, colei os desenhos no prato e pedi para que pintassem em volta, 

como se fosse um quadro. Após todos terem terminado, colei cada quadro no papel 

pardo e expus na parede da sala. Já havia até passado um pouco da hora da janta, 

então fomos lavar as mãos e nos dirigimos ao refeitório para fazer a refeição. Após 

todos terem jantado, retornamos a sala e eles foram brincar. Perto da hora de ir 

embora, pedi para eles organizarem a sala e sentar para olhar o desenho enquanto 

aguardavam os pais.  
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ROTINA 

RECEPÇÃO 

EXPLORAÇÃO DOS 

CARTAZES 

PERMANENTES 
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ATIVIDADE 

BRINCADEIRA LIVRE 

HIGIENE 

ALMOÇO 

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 convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

contará e eles a história do livro “Peixinho dourado vai passear” da Teresinha 

Casasanta. 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Conhecer obra de arte; 

 Interagir com colegas e professoras. 

Atividade 5: Em seguida a professora irá mostrar aos alunos a obra de arte “Peixe” 

(anexo I) do pintor Romero Brito. A professora conversará brevemente sobre a pintora 

e a obra com os alunos. 

 



6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Fazer releitura da obra; 

 Reconhecer diferentes formas; 

 Colar; 

 Pintar. 

Atividade 6: A professora irá distribuir desenhos do peixe para que os alunos o 

reproduzam colando as tiras de papel de presente e as bolinhas de e.v.a no lugar 

correspondente. 

 

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. 

 Organizar os materiais. 

 Brincar. 

 Esperar os pais 

Atividade 10: Após a higiene os alunos sentarão em seus lugares para aguardar a 

chegada dos pais, durante a espera poderão brincar com jogos ou massa de modelar. 

 

ANEXO 

Anexo I 



 

 

Reflexão 

Cheguei na escola, aguardei enquanto os alunos chegavam no portão. Após todos 

terem chegado fomos para a sala de aula, onde os alunos guardaram as mochilas e 

pegaram suas toalhas. Organizaram suas cadeiras para se sentar. Logo convidei eles 

para irmos lavar as mãos para lanchar. Após o lanche fizemos a exploração dos 

cartazes, cantamos a músicas de boas-vindas, do alfabeto, números e palavras 

magicas. Em seguida exploramos o nome dos alunos, e do ajudante do dia o qual 

escrevi o nome do quadro. Contamos as letras e perguntei se dava para representa-

las nos dedos da mão. Após contamos quantos alunos tinham na sala, e escrevi o 

número no quadro. Depois que terminamos pedi para que se sentassem para ouvir a 

história. Como ela era de um peixe que vivia no mar e foi preso em um aquário, 

aproveitei para abordar questões da natureza, conversamos e reforcei que não 

devíamos jogar lixo nos rios e mares, e também falei sobre a questão de aprisionar 

animais. Eles interagiram comido, trazendo suas reflexões sobre joga lixo nos lixos, 

que os animais podiam morrem se jogássemos lixo na agua por exemplo. Também 

falaram bastante sobre a questão de estar perto de pessoas que gostamos pelo fato 

de que o peixinho foi levado para longe dos amigos e da família. Após isso, apresentei 

para eles a obra do Romero Brito, falei um pouco sobre o autor, contei que as obras 

deles eram todas coloridas e que ele usava diversas formas para pintar. No RCNEI 

(v.3, p. 104) estão sugeridas como orientações didáticas:  

“O professor poderá criar espaços para a construção de uma 
observação mais apurada, instigando a descrição daquilo que está 
sendo observado. É aconselhável que o professor interfira nessas 
observações, aguçando as descobertas, fomentando as verbalizações 
e até ajudando as crianças na apreensão significativa do conteúdo 



geral da imagem, deixando sempre que as crianças sejam as autoras 
das interpretações. É interessante fornecer dados sobre a vida do 
autor, suas obras e outras características. As informações vão sendo 
simplificadas ou aprofundadas conforme a curiosidade e as 
possibilidades do grupo. Algumas crianças destacarão cores e outras, 
dependendo da sensibilidade, poderão arriscar comentários sobre a 
similaridade gráfica entre o trabalho do artista e de suas próprias 
produções.” (BRASIL,1998) 

Então convidei a eles para fazerem uma obra parecida com a de Romero. Então 

distribui a eles as folhas com o peixe, bolinhas de e.v.a e umas tiras com tamanhos 

diferentes de papel de presente colorido. Expliquei a eles que tinham achar os 

tamanhos certos para colarem no peixe. A maioria conseguiu fazer com facilidade, 

porém alguns ficaram em dúvidas em relação aos tamanhos certos. Depois que 

terminaram eles pintaram o restante do peixe. Quando terminaram já estava na hora 

da janta, então fomos lavar as mãos e comer. Após todos terem terminado a refeição 

retornamos a aula para pegar as escovas de dentes e fomos ao banheiro fazer a 

higiene. Após retornamos os alunos pediram para brincar. A maioria foi brincar de 

casinha, enquanto Isamel, Cristhofer e Diemilly brincavam com brinquedos de montar. 

Perto da hora dos pais chegarem pedi para que eles arrumassem a sala e sentassem 

para olhar desenho. 
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CARTAZES 

PERMANENTES 

CAFÉ DA MANHÃ 

ATIVIDADE 
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HIGIENE 
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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 a letra do seu nome; 

 Reconhecer o nome do colega; 

 Reconhecer o alfabeto; 

 Reconhecer os números; 

 Cantar. 

Atividade 2: Após todos os alunos chegarem em aula a professora convidar os alunos 

para cantarem as músicas de boas-vindas, onde falamos os nomes de todos os 

colegas, em seguida cartar a música do alfabeto e mostrar suas iniciais aos colegas, 

cantar a música das vogais e dos números. Depois fazer a exploração dos demais 

cartazes, e por fim explorar o nome do ajudante do dia.  

 

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 convidar aos alunos para se sentarem no tapete e 

contará e eles a história do livro “Branca de Neve e os Sete Anões.” 

5º MOMENTO  

Objetivos específicos: 

 Interagir com colegas e professoras. 

 Fazer releitura da obra. 

Atividade 5: Após a professora irá pedir para um dos alunos recontar a história. 

Depois pedirá para que os alunos, um de cada vez, falem outras maneiras que a 

história poderia ter terminado. 

 

6º MOMENTO 

Objetivos específicos: 

 Desenhar; 

 Reconhecer palavras; 

 Identificar características dos personagens da história; 

 Trabalhar em grupo. 

Atividade 6: A professora dividira os alunos em grupos, e dará a eles apenas um 

pedaço de papel pardo pro grupo. Então pedira para eles, coletivamente, desenharem 

determinados personagens da história. Depois que todos terem terminado, a 

professora irá mostrar um painel com palavras representando as características de 

cada personagem, irá falar cada uma delas para os alunos irem identificando, 

concomitantemente irá explorar, também, as letras de cada palavra. Conforme os 

personagens vão sendo identificados a professora irá cola-los no mural com suas 

respectivas características. 

 



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. 

 Organizar os materiais. 

 Brincar. 

 Esperar os pais 

Atividade 10: Após a higiene os alunos sentarão em seus lugares para aguardar a 

chegada dos pais, durante a espera poderão brincar com jogos ou massa de modelar. 

 

Reflexão 

Cheguei na escola, alguns alunos já estavam aguardando no pátio com a estagiaria, 

então aguardamos os demais chegarem e nos dirigimos para sala de aula. Quando 

chegamos pedi aos alunos que guardassem as mochilas e pegassem as toalhas para 

colocar na sesta. Em seguida nos dirigimos para o banheiro para fazer a higiene das 

mãos, para fazer o lanche. Após todos terem lanchado começamos a exploração dos 

cartazes, cantamos a música de boas-vindas, do alfabeto e dos numerais. Em seguida 

começamos a exploração do nome do ajudante do dia. Contamos quantas letras tinha 

e comparamos com o nome de outros colegas, assim como procuramos letras que 

fossem iguais a alguns colegas. Em seguida pedi para uma aluna contar o número de 

meninas que tinha na sala e para um aluno contar o número de meninos, após os dois 

terem contato representei a quantidade com bolinhas no quadro, então pedi a eles 

que me ajudassem a contar o total, e então o escrevi no quadro. Após a exploração 

convidei a eles para sentarem no tapete para ouvir a história. Cantamos a música para 

ouvir a história e então comecei. Embora todos já conhecem ela, prestaram a atenção 



e ficaram calados enquanto eu contava. Antes de começar expliquei a eles que deviam 

prestar atenção nas características de cada personagem. Então ao final da história, 

quando a rainha virou bruxa, umas das meninas disse que a bruxa era feia, pois tinha 

o nariz grande e a volta dos olhos verdes. Então peguei uma página da história onde 

tinha a rainha. Então perguntei a eles se a achavam bonita e eles responderam que 

sim, quando mostrei a eles a bruxa e perguntei a eles se a achavam bonita eles 

responderam que não. Então perguntei porque, e todos responderam que a bruxa era 

feia porque tinha nariz grande e uma verruga, além do cabelo branco e olheiras, e a 

rainha era bonita porque tinha nariz “normal”, não tinha olheiras e tinha o cabelo 

bonito. Então peguei duas alunas como exemplo e perguntei a eles se elas eram 

iguais, eles responderam que não. Então expliquei a eles que todos são diferentes, 

cada um com suas características especificas, mas isso não classifica quem é feio e 

quem é bonito. Expliquei a eles que ser bonito é fazer o bem para as pessoas, ser 

amigo e respeitar o próximo, que é bonito quem quer o bem do próximo, e que isso 

não tinha relação com o formato do nariz ou de qualquer outra parte do corpo. Então 

perguntei a eles quem era o personagem mais bonito da história, e todos me 

responderam que eram o sete anões por terem ajudado a Branca de Neve e terem 

deixado ela morar na casa deles. Após a história, convidei eles a continuarem ela. 

Então, enquanto eles iam falando eu ia escrevendo a continuação da Branca de Neve 

com o príncipe no castelo. Com o intuito de que eles imaginassem situações, pois 

segundo descrito no RCNEI (p. 143): 

“A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer 
a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e 
comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e 
lugares que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com 
a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual 
pertence. As instituições de educação infantil podem resgatar o 
repertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambientes 
que freqüentam, uma vez que essas histórias se constituem em rica 
fonte de informação sobre as diversas formas culturais de lidar com as 
emoções e com as questões éticas, contribuindo na construção da 
subjetividade e da sensibilidade das crianças.” (BRASIL, 1998) 

 Após convidei eles a se sentarem em seus lugares e então expliquei porque tinha dito 

para eles prestarem atenção nos personagens. Expliquei que iria separar a turma em 

4 grupos, cada um seria responsável por desenhar um personagem que eu iria 

designar a eles, e após todos terem terminado o desenho eu iria dizer algumas 

características dos personagens e eles teriam que adivinhar qual seria este. Expliquei 

também que o desenho deveria ser feito de maneira coletiva, ou seja, todo mundo 



deveria participar da construção do desenho. No início da atividade, a menina Alice, 

não estava querendo fazer grupo com o Crishtofer, e sim com as outras meninas. Mas 

após conversarmos ela aceitou e desenhou junto com o colega. Todos os grupos 

trabalharam coletivamente. Então quando terminaram o desenho estava na hora da 

janta. Levei eles para fazer a higiene das mãos e jantar. Após a refeição, fizemos a 

escovação e retornamos para sala. Então comecei a atividade das características, 

para eles foi muito fácil identificar os personagens. Após terminarmos levei eles para 

brincar livre na praça. Em Seguida já estava na hora da saída, então retornamos a 

sala para esperar os pais.  
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Atividade 

 Ouvir outra versão da história “Branca de Neve e os Sete Anões”. 

 Gincana do Dia das Crianças. 

Reflexão 

Cheguei na aula junto com as crianças, pedi para eles guardarem as mochilas, 

pegassem as toalhas e se sentassem em seus lugares. Em seguida fomos lavar as 

mãos para comer a fruta. Depois que todos comeram, fizemos a exploração dos 

cartazes, cantamos as músicas de rotina e exploramos o nome do ajudante do dia. 

Depois disso pedi para que os alunos contassem quantas meninas e quantos meninos 

tinham na sala, e em seguida pedi ajuda a eles para contar o total. Sempre escrevendo 

o símbolo do número no quadro para que eles reconhecessem. Após terminarmos 

convidei eles a se sentarem no tapete para ouvir a história. Expliquei que era a mesma 

história de ontem, porém narrada de uma forma diferente. Enquanto contava a história 

eles foram identificando os aspectos diferentes da história e falando o que aconteceria 

na sequência. Pois conforme descrito no RCNEI (p. 141): 

“Quando o professor realiza com freqüência leituras de um mesmo gênero 
está propiciando às crianças oportunidades para que conheçam as 
características próprias de cada gênero, isto é, identificar se o texto lido é, por 
exemplo, uma história, um anúncio etc. São inúmeras as estratégias das quais 
o professor pode lançar mão para enriquecer as atividades de leitura, como 
comentar previamente o assunto do qual trata o texto; fazer com que as 
crianças levantem hipóteses sobre o tema a partir do título; oferecer 
informações que situem a leitura; criar um certo suspense, quando for o caso; 
lembrar de outros textos conhecidos a partir do texto lido; favorecer a conversa 
entre as crianças para que possam compartilhar o efeito que a leitura produziu, 
trocar opiniões e comentários etc.” (BRASIL, 1998) 



 Após terminarmos já estava na hora de ir ao pátio participar da gincana promovida 

pela escola, então fizemos fila para irmos. A brincadeira era dança das cadeiras, todos 

quiseram participar. Brincaram, dançaram e pularam com todas as turmas da escola 

amigavelmente. A aluna Manuella foi quem ganhou na dança das cadeiras. Depois 

que terminou os alunos ainda ficaram no pátio brincando livre. Logo estava na hora 

da janta, então fizemos a higiene e nos dirigimos ao refeitório. Após termo comido, 

retornamos a sala pegamos a escova para fazer a escovação. Como já estava quase 

na hora dos pais chegarem os alunos foram olhar desenho para esperar.   
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