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OBSERVAÇÃO Nº 1 
 

O primeiro dia de observação feita na turma do Pré II A Tarde foi realizado no                

dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete. O primeiro aspecto que dou                

destaque é a sala de aula, que possui um bom espaço. Nas paredes foi possível ver                

alguns cartazes que são utilizados na rotina da sala. Porém, neste dia, não havia              

nenhum trabalho exposto que fosse de produção dos alunos. Dentre os elementos            

expostos há um abecedário, que é utilizado como um elemento da rotina. Todas as              

aulas a professora o retoma da seguinte forma: os alunos devem falar o nome da               

letra apontada pela professora e dizer algum nome que inicie com a letra indicada              

(nome de colegas).  

A professora titular costuma organizar as classes e cadeiras dos alunos no            

centro na sala de aula formando um círculo. Essa organização de aula permite que              

os alunos interajam durante as atividades propostas. Apesar disso, nesse dia           

observei que a maior parte dos alunos é individualista, não aceitam dividir materiais             

nem ideias, e isso causa inúmeras brigas e desentendimentos entre eles. Esse            

aspecto faz com que a professora interrompa as atividades, para que possa interferir             

e auxiliar os alunos a resolverem os empecilhos causados pelo mau relacionamento            

entre eles. Destaco ainda, que alguns alunos adquirem uma postura agressiva           

quando contrariados por colegas ou pela professora.  

A professora incentiva os alunos a fazerem a higiene das mãos antes das             

refeições. O lanche é realizado às quatorze horas e, conforme relatado pela            



professora, ela costuma serví-lo na sala de aula. Já para a janta, que é servida por                

volta das dezesseis horas, os alunos são convidados a se deslocarem até o             

refeitório para realizar a refeição. Logo após isso, é feita a escovação. Cada aluno              

possui sua escova e seu creme dental e realiza a escovação sem auxílio da              

professora. Nesse dia, no momento da higiene nenhum aluno seguiu a orientação da             

professora de formarem uma fila para o deslocamento até o banheiro. Isso se repetiu              

na hora da ida ao refeitório e na volta para a sala de aula.  

Segundo a professora, a turma possui quinze alunos, a maioria são meninos            

(não soube explicitar quantos). A idade dos alunos varia entre quatro e cinco anos,              

conforme relatado pela titular. No dia em que foi realizada a observação, estavam             

presentes apenas seis alunos, a professora destacou ser normal faltas numerosas           

em dias chuvosos como aquele.  
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Plano de aula nº 01 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             



momentos orientará para que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o              

seu nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem               

com os materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis          

disponibilizados pela bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das            

imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 



● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 

● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura.  

Objetivos específicos: 



● Ouvir a leitura da história. 

● Compreender a importância de conhecer e respeitar as diferenças. 

A bolsista solicitará ajuda dos alunos para organizar a sala para o momento             

da leitura. Para isso, as cadeiras serão organizadas em meia lua em frente ao              

painel, que será utilizado como recurso para a leitura, fixado na parede. Depois             

disso, a bolsista pedirá que os alunos sentem e escutem com atenção as             

recomendações para a “Roda de leitura”, estas são: não se conversar assuntos que             

não são relacionados com a história contada, deve-se respeitar o espaço dos            

colegas na roda, deve-se esperar a sua vez de falar (levantar a mão). As              

recomendações estarão transcritas em um cartaz, que será retomado toda vez que            

houver “Roda de Leitura”, “Roda de Contação” ou “Roda de Conversa”. Após isso, a              

bolsista dirá o título da história (“Uma joaninha diferente, de Regina Célia Melo) e              

perguntará se os alunos a conhecem e se sabem sobre o que ela conta. Após a                

leitura a bolsista fará as seguintes perguntas: “Gostaram da história?”, “Sobre o que             

fala a história?”, “Somos todos iguais?” e “Por que devemos respeitar as            

diferenças?”. 

 

6º Momento: Atividade. 

● Reconhecer numerais (símbolos). 

● Contar e separar quantidades. 

A bolsista mostrará o cartaz com a “Joaninha Diferente” e explicará a            

atividade a ser realizada: cada aluno sorteará um número no dado (o dado possui é               

numerado) e deverá pegar a quantidade sorteada no dado em “bolinhas” para colar             

nas asas da Joaninha Diferente. No decorrer da atividade serão feitas as perguntas:             

“Qual número foi sorteado no dado?” e “Quantas bolinhas deves pegar?”. 

 

7º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             



para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

8º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 

 

9º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando disperdícios.  

 

10º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Discutir sobre higiene pessoal. 

● Reconhecer as letras iniciais de palavras. 



● Rimar palavras. 

A bolsista pedirá que os alunos sentem em suas classes e, assim que             

estiverem organizados, perguntará o que é higiene. De acordo com as respostas dos             

alunos, a bolsista as completará, se necessário, e citará alguns hábitos de higiene             

(tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos). Depois disso, perguntará aos             

alunos se eles sabem o que é rima e se conhece algo que tenha rimas. Se                

necessário, a bolsista explicará o que são rimas: palavras que terminam com o             

mesmo som se pronunciadas próximas, formam uma rima. Logo após, explicará a            

atividade que será realizada: os alunos sortearão uma palavra e deverão pronunciar            

outra que rime com a da ficha. As palavras da atividade serão relacionadas a higiene               

pessoal, já as palavras pronunciadas para rimar não necessitam que seja deste            

grupo. A cada palavra sorteada a bolsista indagará os alunos a respeito da letra              

inicial e fará outras questões para que possam realizar a “leitura” da palavra, por              

exemplo: (XAMPU) “Com que letra a palavra começa?”, “Vocês conhecem outra           

palavra que comece com essa letra?”, “Que item que usamos no banho começa com              

essa letra?” e “Que palavra rima com xampu?”. As palavras sorteadas e as palavras              

citadas como rimas serão transcritas em um cartaz intitulado “Rimas com itens de             

higiene pessoal”. 

 

OBSERVAÇÕES: 
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Reflexão nº 1 

 
Iniciei os primeiros planejamentos buscando manter os itens da rotina          

utilizados pela professora titular. No momento da aula destinado à rotina mudei a             

dinâmica com a qual as as atividades eram realizadas. Alterei, dessa forma, apenas             

elementos como a ordem com que as atividades da rotina da turma eram feitas e as                

perguntas que eram feitas para impulsionar a reflexão dos alunos. Adicionei, ainda,            

elemento que considero essencial na rotina da Educação Infantil: explicitar, nesse           

caso, oralmente as atividades a serem realizadas durante a aula. Segundo Proença            

(2004), a rotina na Educação Infantil funciona como uma “âncora do dia-a-dia, capaz             

de estruturar o cotidiano por representar a criança e ao professor uma fonte de              

segurança e de previsão do que vai acontecer” (PROENÇA, 2004, p. 13). 

Buscando alcançar os objetivos principais do subporjeto - inserir, incentivar e/           

ou ampliar as práticas de letramento na Educação Infantil - investi em planejar os              

momentos de leitura em roda. Dessa forma, acredito que os alunos acostumem-se            

com o momento de leitura e o considerem para além de um momento de              

divertimento: um momento de descobertas, reflexões e aprendizagem. Para isso,          

conversei com os alunos a respeito de como as dinâmicas de leitura seriam             

realizadas, explicitando a forma com a qual a sala seria organizada, assim como, a              

postura que deveria ser adquirida nos momentos das rodas de leitura e contação. 

Nessa perspectiva, Brandão e Rosa (2011) destacam a importância de inserir           

no cotidiano da Educação Infantil as rodas de histórias, pois elas proporcionam            

inúmeras vivências que enriquecem o processo de aprendizagem nesta etapa., por           



exemplo: a transição entre diversas posições sociocomunicativas. Nesse sentido, a          

professora pode organizar os momentos de leitura variando os papéis e atribuições            

nas dinâmicas da roda, como: algumas vezes deixar que as crianças escolham os             

livros que serão lidos e em outros acolherem a escolha da professora. 

Pra contemplar o plano de trabalho do PIBID para a EMEI, busquei traçar os              

objetivos acerca da higiene pessoal e da higiene do ambiente implicitamente. Nos            

momentos destinados à higiene de mãos e dentes, por exemplo, pretendo investir na             

repetição de falas (destacando a importância da higiene) e de gestos (em todas as              

aulas fazer o momento da higiene da mesma forma). Já nas atividades realizadas             

nas aulas, pretendo trazer a discussão sobre higiene tentando dispensar as as            

formas corriqueiras. Na história “Uma joaninha diferente”, por exemplo, história que           

tem como discussão principal o respeito às diferenças, há um momento em que um              

dos personagens toma banho para retirar tinta do corpo. Nesse momento, então,            

questionei sobre a importância de se tomar banho e os itens que utilizamos para              

essa ação.  

Por fim, destaco a atividade realizada no dia sete de agosto de dois mil e               

dezessete que tinha como objetivo principal incentivar o desenvolvimento da          

consciência fonológica. A atividade consistia em tentar encontrar palavras que          

rimassem com as escritas nas fichas. Em um primeiro momento, problematizamos           

em roda de conversa sobre o que eram rimas. Logo após, desenvolvemos a             

atividade, a qual todos os alunos empenharam-se em participar. Morais e Silva            

(2011), defendem práticas de ensino que favoreçam o desenvolvimento da          

consciência fonológica na Educação Infantil, no sentido de propor essas atividades           

para que os alunos percebam as semelhanças das palavras (que terminam com a             

mesma sílaba ou possuem o mesmo fonema) e possam brincar com isso,            

dispensando, dessa forma, o caráter de “treinamento” para a segmentação de           

fonemas.  
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Plano de aula nº 02 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

BRINCADEIRAS 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             

momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              



nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 



● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras. 

● Problematizar questões acerca dos hábitos de higiene. 



● Compreender a importância de mantermos hábitos de higiene diariamente. 

● Ouvir a leitura feita pela bolsista. 

● Discutir a respeito dos textos lidos. 

● Resolver situações problemas utilizando diferentes recursos. 

● Reconhecer e relacionar quantidades. 

A bolsista solicitará que os alunos se organizem para a Roda de Leitura. Em              

um primeiro momento, a bolsista lerá o título do livro “Os problemas da família              

Gorgonzola” (Eva Furnari) e o nome da autora. Em seguida, explicará que o livro não               

traz em seu conteúdo uma narração de história, e sim a narração de diversos              

problemas da família Gorgonzola, os quais temos que resolver. Logo após,           

apresentará os personagens da família Gorgonzola, cada personagem terá o nome           

escrito em uma ficha. Os alunos deverão identificar a letra inicial de cada nome dos               

personagens. Em seguida, a bolsista ditará a característica principal da família           

Gorgonzola: “eles são um pouco sujos, talvez até imundos” (conforme descrito no            

livro). Nesse momento, propõe-se que se discuta a respeito da higiene, com as             

seguintes questões: ´”É bom ficar sujo ou estar num lugar sujo?”, “Por que é              

importante mantermos a nossa higiene pessoal e dos ambientes que vivemos?”, “De            

que forma podemos manter nossa higiene pessoal?”, “De que forma podemos           

manter a higiene dos ambientes em que vivemos (nossa escola e nossa casa, por              

exemplo)?” Caso necessário, a bolsista trará questões sobre microorganismos que          

causam infecções e doenças, o quão é desagradável estar num ambiente com            

sujeira ou mau cheiro e, também, as formas que podemos manter os hábitos de              

higiene (tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, puxar a descarga, jogar lixo              

na lixeira, etc.). Por fim, será proposta a resolução dos problemas transcritos no             

Quadro 1. A bolsista fará a leitura de cada um deles e os alunos resolverão               

utilizando recursos levados pela bolsista. Os recursos serão os objetos citados nos            

problemas feitos em EVA ou outros materiais. Espera-se que os alunos resolvam os             

problemas utilizando os materiais disponibilizados e fazendo a soma ou contagem           

oralmente. 

 

 



Problema 1: OS ZIMUNDOS. 
“O filho do meio dos Gorgonzola se chama picles. Ele odeia se chamar Picles, por               

isso deu nomes bem estranhos aos seus animais de estimação. Os zimundos são             

pequenos animais verdes, peludos e gulosos. Eles babam, roncam e são loucos            

por biscoitos. Picles cria 5 belos zimundinhos embaixo de sua cama. Cada bicho             

desses come 3 biscoitos por dia, o que não é pouco para seu tamanho. Se Picles                

comprasse um pacote com 16 bolachas, vocês acha que seria suficiente para            

alimentá-los por um dia? E se os zimundos fossem seus, que nomes teriam?” 

 

Problema 2: PARAFUSOS. 

“O Tio Jonho tem dois amigos, o Janeval e o Tofias. O Janeval, certa vez, perdeu                

uns parafusos da cabeça e foi até padaria pelado. Chegando lá, encontrou o             

amigo de tofias, que também tinha perdido uns parafusos, mas, ao contrário, foi             

vestido com um montão de roupas. Ele estava usando 3 cuecas, 4 calças, 5              

camisetas, 3 malhas, 2 casacos e 8 meias em cada pé. Quantas peças de roupa o                

Tofias estava vestindo? E como foi que cada um deles perdeu os parafusos? 

 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 



● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

8º Momento: Brincadeiras. 

Objetivos específicos: 

● Brincar em grupos. 

● Compartilhar brinquedos. 

● Resolver situações problemas com autonomia. 

Os alunos poderão escolher um brinquedo e brincar no pátio da sala de aula.              

Nesse momento serão estimulados a brinquedos e dividirem os brinquedos e           

resolverem as situações problemas com autonomia. As atividades e brincadeiras a           

serem desenvolvida com os alunos serão livres. Com esse tipo de proposta,            

pretende-se que a turma amadureça e consiga ter atitudes de coleguismo e melhore             

o relacionamento entre eles.  



OBSERVAÇÕES:  
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Reflexão nº 2 

 
Com os novos modelos de família fica cada vez mais inadequado trabalhar as             

datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, de maneira              

convencional. Pensando nisso, busquei planejar problematizações acerca dos        

modelos familiares. Para isso, utilizei o livro “Os problemas da família Gorgonzola”,            

de Eva Furnari. Os protagonistas do livro são personagens inusitados, que fazem            

parte de uma família nada convencional. Além disso, o livro narra problemas dessa             

família, que devem ser resolvidos utilizando conhecimentos matemáticos. 

A roda de leitura nesse dia foi organizada de maneira diferente, como o livro              

não traz em seu conteúdo a apresentação dos personagens. Iniciamos, então, a            

roda de leitura abordando aspectos da família Gorgonzola. Para isso, articulei           

questionamentos para estimular o momento da roda de conversa, como: “Sobre o            

que é o livro?” e “Eles parecem diferentes das outras famílias?”. Como eu já havia               

explicitado o título do livro, todos responderam que o livro falava sobre uma família.              

Já na segunda pergunta, as respostas foram as mais diversas, apontando           

principalmente os aspectos físicos. Porém, abordei questões quanto as diferentes          

estruturas familiares, como: nem todas famílias são formadas por pai, mãe e filhos. 

O RCNEI (BRASIL, 1998) aborda a matemática como linguagem e concebe a            

resolução de problemas matemáticos como forma de apropriar-se das         

aprendizagens acerca dessa linguagem. No planejamento do dia quatorze de          

agosto de dois mil e dezessete, fiz a leitura de alguns dos problemas da família               

Gorgonzola e propus a resolução deles utilizando figuras dos objetos citados nos            



problemas e com estas montar um cartaz para registro da atividade. Segundo RAU             

(2011), é importante que se deixe livre a maneira com que as crianças irão realizar               

as contagens, pois fazendo as discussões e análises realizadas acerca dos           

problemas é que chegarão a forma adequada de raciocínio. Buscando contemplar           

essa perspectiva, durante a resolução dos problemas incentivei que os alunos           

refletissem sobre de como podíamos resolver aquelas situações e que realizassem a            

contagem utilizando outros recursos. As figuras foram utilizadas ao final do           

problema, para verificar as respostas explicitadas pelos alunos. 

 

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial         

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SER 1998b.3 v. 

 

RAU. Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil: práticas pedagógicas de          

ensino e aprendizagem. Curitiba: lbpex, 2011. 
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Plano de aula nº 03 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             

momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              



nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 



● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura da história. 

● Cantar. 



● Perceber as diferenças e semelhanças entre a versão da história contada na            

música e no livro. 

● Reconhecer a letra inicial do seu nome na letra da música transcrita no cartaz. 

 

A bolsista solicitará que os alunos se organizem em roda sobre o tapetinho.             

Para iniciar a roda de leitura a bolsista perguntará se os alunos conhecem a música               

“Tartaruguinha”. Após as respostas a bolsista reproduzirá a canção no aparelho de            

som da turma. Depois, apresentará a música transcrita em cartaz (Quadro 1) e fará a               

leitura das estrofes. Em seguida, a bolsista apresentará a capa do livro “30 Histórias              

para Ler Antes de Dormir” e dirá que no livro a histórinha “Festa do céu”, e que esta                  

história é uma outra versão da história contada na música “Tartaruguinha”. Por fim, a              

bolsista fará a leitura da histórica com o auxílio de fantoches. Ao fim da leitura, a                

bolsista fará os seguintes questionamentos: “Gostaram da história?”, “O que tem de            

semelhante na música e na história?” e “O que tem de diferente?”. 

 

Tartaruguinha 
 
Ouvi contar uma história. 
Uma história engraçadinha. 
Da tartaruguinha. 
Da tartaruguinha. 
 
Houve uma festa lá no céu. 
Mas o céu era distante. 
E a tartaruguinha viajou, 
Na orelha do elefante. 
 
Quando a festa terminou, 
A bicharada se mandou 
Quem viu a tartaruguinha 
Quem viu? 
Lá do céu ela caiu. 
 
 
São Pedro o céu varreu. 
E da pobrezinha se esqueceu. 
Ela disse ai meu corpinho 
Está todo de fora! 
Como é que eu vou fazer Pai do Céu? 
Como vou viver agora? 



 
Pai do Céu juntou os caquinhos e colou 
Mais bonita ela ficou.... 

Quadro 1 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 



A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

9º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Agrupar objetos por tamanho. 

● Reconhecer números (símbolos). 

● Representar quantidades com objetos. 

A bolsista solicitará que os alunos organizem os “caquinhos” do casco da            

Tartaruguinha (confeccionada em cartão pela bolsista) que caiu do céu por tamanho:            

separando os tamanhos maiores dos menores. Depois disso, os alunos, um a um,             

sorteará o dado numérico, pegará o número sorteado em “caquinhos” o colará na             

Tartaruguinha.  

 

OBSERVAÇÕES: 
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Reflexão nº 3 

 

No terceiro planejamento, propus uma roda de leitura com uma história e, em             

seguida, a apreciação da canção popular sobre a história. Nesse dia, pude perceber             

que os alunos estão cada vez mais habituados com a dinâmica de leitura em roda e                

demonstrando interesse pelo o momento de leitura. A história escolhida para a roda             

de leitura do dia era “Festa do céu”, retirada do livro “30 historinhas para dormir”.  

Após a leitura, coloquei o cartaz com a letra da música transcrita e liguei a               

música para escutarmos. Nesse momento os alunos interagiram bastante cantando          

e dançando. Propus, também, a brincadeira “dança das cadeiras” com a música            

“Tartaruguinha”. Depois de termos escutado a música algumas vezes, perguntei aos           

alunos o que tinha de semelhante na histórias lida e na letra da música, e o que                 

tinha de diferente na história contada e na letra da música. Os alunos responderam              

as perguntas com facilidade, recontando partes da história e da música.  

À respeito disto, Araujo (2011) destaca a importância de se trabalhar textos            

orais, como forma de impulsionar descobertas (como a consciência fonológica), mas,           

principalmente com “seus objetivos primeiros” (brincar, cantar, contar, etc). Além          

disso, a utilização de diferentes gêneros textuais e portadores de texto na Educação             

Infantil implicam na ampliação do universo letrado das crianças. 

 

Referências. 

ARAUJO, Liane Castro de. ...Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador         

será: textos da tradição oral na alfabetização. Salvador: EDUFBA, 2011. 
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Plano de aula nº 04 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

BRINCADEIRAS 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             

momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              



nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 



● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer as letras do nome. 

● Escrever o nome. 



● Desenvolver a consciência fonológica. 

 

A bolsista pedirá que os alunos escrevam os nomes em uma folha de papel              

sulfite. Para isso, os alunos poderão observar as fichas com seus nomes, que estão              

coladas nas cadeiras. Antes de iniciar a atividade, a bolsista perguntará aos alunos             

os nomes das letras que eles tem nome e se conseguem achá-las no alfabeto da               

sala de aula. Assim que acabarem a atividade, a bolsista perguntará se os alunos              

conhecem outras palavras que iniciem com mesmo som que o nome deles. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 



 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

9º Momento: Brincadeiras. 

Objetivos específicos: 

● Brincar. 

● Interagir com os colegas. 

Nesse momento, os alunos poderão escolher um brinquedo e brincar sobre o            

tapetinho até a chegada dos pais.  
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Reflexão nº 4 

 
No planejamento do dia quatro de setembro de dois mil e dezessete foi feita              

uma atividade que tinha como principal objetivo motivar a aprendizagem da escrita            

do nome. Os alunos tem bastante familiaridade com as letras, pois é prática da              

professora titular “treinar” os nomes das letras do alfabeto. Portanto, é normal que             

durante as aulas eles observem as letras de tudo que há na sala de aula e falem                 

seus nomes e comparem palavras que iniciam com a mesma letra ou fonema.  

Conforme explicitam as autoras Albuquerque e Leite (2011), o trabalho com           

as letras do alfabeto é importante, apesar desse único conhecimento ser suficiente            

para a apropriação do SEA e permitam que aprendam a ler com autonomia. Como              

se sabe, alfabetizar não é um objetivo da Educação Infantil, mas criar subsídios que              

incentivem os alunos a desenvolverem aprendizagens e compreensões sobre o SEA           

é de extrema importância. Para isso, é interessante propor atividades lúdicas que            

impulsionem reflexões e a vivência de diversas formas de leitura e escrita            

(ALBUQUERQUE; LEITE, 2011). 

 

Referências: 

ALBUQUERQUE, Eliane Borges Correia de. LEITE, Tânia Maria Rios. Explorando as           

letras na Educação Infantil. In: BRANDÃO, A. ROSA, E. Ler e escrever na             

Educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica,        

2011. 
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Plano de aula nº 05 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             

momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              



nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 



● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura. 

● Contar. 



● Problematizar questões da história. 

A bolsista pedirá que os alunos sentem em roda sobre o tapetinho para ouvir              

a leitura. O livro escolhido para a leitura será “O lobo e os sete cabritinhos”. Antes de                 

iniciar a leitura, a bolsista fará as seguintes perguntas: “Quem sabe contar até             

sete?”, “Vamos contar até sete juntos?” e “Quem já ouviu essa história?”.Durante a             

leitura da história serão feitas perguntas pra estimular o interesse pela história, por             

exemplo: “Será que o lobo vai conseguir entrar na casa?”, “Será que os cabritinhos              

conseguirão escapar do lobo?”, “Será que vai dar tempo de salvar os cabritinhos?             

Por quê?”, entre outras. Durante a leitura a bolsista utilizará blocos lógicos para             

instigar os alunos a resolverem problemas matemáticos, como: “Um cabritinho          

conseguiu fugir. Quantos ficaram na casa?”, entre outros. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             



as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

9º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Desenhar. 

● Pintar. 

● Escrever palavras. 

A bolsista distribuirá folhas de papel sulfite (A4), as folhas estarão divididas            

em quatro partes. Em uma parte os alunos deverão escrever o nome (da maneira              

que sabem), em outra parte desenharão o lobo e escreverão a palavra “lobo”, em              

outra parte desenharão a mamãe dos cabritinhos e escreverão a palavra “mãe” e,             

por último, desenharão a casa e escreverão a palavra “casa”. Todas as palavras             

serão escritas de acordo com o que os alunos sabem escrever. O exercício será              

utilizado para verificar as hipóteses de escrita e, também, a compreensão que os             

alunos tem acerca da linguagem escrita.  
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Reflexão do planejamento nº 5 

 
Brandão e Leal (2011) defendem o planejamento de atividades que          

contribuem para a alfabetização na perspectiva do letramento. Para isso, as autoras            

sugerem uma série de blocos de atividades que consideram relevantes para este            

processo. Em um desses blocos de atividades é evidenciado o estímulo da escrita e              

leitura espontânea. 

Na aula do dia onze de setembro de dois mil e dezessete foi feita a roda de                 

leitura com a história “O lobo e os sete cabritinho”. Após a leitura, os alunos fizeram                

um autoditado com quatro palavras. Primeiramente, deveriam desenhar o que a           

bolsista pediu e em seguida escrever o nome do objeto ou personagem desenhado.             

Esse tipo de atividade é de extrema importância para incentivar os alunos a escrita,              

verificar os níveis de escrita e planejar futuras atividades para que permitam o             

avanço no nível de escrita dos alunos.  

 

Referências: 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e letrar na 
Educação Infantil: o que isso significa. In: BRANDÃO, A. ROSA, E. (Orgs.). Ler e 
escrever na Educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011, p. 13-31. 
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Plano de aula nº 06 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

OFICINA DE 
CHIMARRÃO 

 
1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             



momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              

nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 



● Reconhecer os meses do ano. 

● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura. 



● Discutir sobre o conteúdo do texto. 

● Reconhecer elementos da cultura gaúcha. 

● Reconhecer expressões linguísticas do sul. 

A bolsista pedirá que os alunos se organizem em roda sentados nas cadeiras,             

para ouvir a leitura da história “Os três ginetes”, baseado no conto “Os três              

mosqueteiros”. Durante a leitura a bolsista perguntará se os alunos reconhecem as            

expressões que aparecem na história, como: “barbaridade”, “xirú”, “cusco” e “guapo”.           

Depois da leitura, a bolsista pedirá que os alunos citem elementos da cultura gaúcha              

que conhecem.  

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              

respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             



voltarem a sala de aula. 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

9º Momento: Oficina de chimarrão. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer itens que precisamos para fazer o chimarrão. 

● Apontar diferenças entre diversos tipos de chimarrão. 

● Degustar o chimarrão. 

A bolsista perguntará aos alunos: “Vocês sabem o que é chimarrão?”, “Vocês            

já tomaram chimarrão?” e “O que precisamos para fazer o chimarrão?”. Assim que             

responderem, a bolsista apresentará os itens necessários para fazer o chimarrão:           

água quente, garrafa térmica, bomba, cuia, erva mate, açúcar, raspas de laranja, etc.             

Os alunos irão auxiliar a montar um chimarrão amargo e outro chimarrão doce. Ao              

fim, poderão degustar as produções. 
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Reflexão do planejamento nº 6 

 
No planejamento do dia dezoito de setembro de dois mil e dezessete foi feita              

uma roda de leitura com a história “Os três ginetes”. Posteriormente, foi realizada             

uma oficina de chimarrão. A história é uma adaptação do clássico “Os três             

mosqueteiros” nas tradições e contexto gaúcho. A narrativa traz inúmeras          

expressões linguísticas típicas dessa região do país. 

Durante a leitura, fiz inúmeros questionamento quanto ao significado de          

palavras. Os alunos conheciam a maior parte das expressões linguísticas, porém           

não conheciam os objetos típicos da cultura gaúcha, como: a guaiaca. Logo após a              

leitura, sugeri que sistematizássemos um glossário com as palavras gaudérias que           

encontramos durante a leitura. Nesse momento, os alunos, um a um, fizeram a             

leitura (do jeito deles) da história utilizando o livro, prática importante para o             

processo de alfabetização e letramento (BRANDÃO; LEAL, 2011). Durante a leitura,           

os alunos utilizaram algumas expressões linguísticas que haviam na história. A cada            

vez que utilizaram, eu questionava sobre o significado e tomava nota do que os              

alunos explicitavam no quadro. 

A oficina de chimarrão foi um momento divertido. Primeiramente, deixei que           

cada aluno contasse o que sabia sobre o chimarrão e de que jeito achava que era                

feito. Por fim, expliquei a maneira que eu costumo fazer chimarrão em casa, dando              

ênfase que não há apenas um jeito de fazer. Todos os alunos participaram da oficina               

auxiliando a fazer o chimarrão. Por fim, todos participaram da roda de chimarrão             

degustando as bebidas feitas. 



 

Referências: 

 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e letrar na 
Educação Infantil: o que isso significa. In: BRANDÃO, A. ROSA, E. (Orgs.). Ler e 
escrever na Educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011, p. 13-31. 
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Reflexão do planejamento nº 7 

 
Na aula do dia dois de outubro de dois mil e dezessete fizemos leitura em               

varal. A história lida foi “Marcelo, martelo, marmelo”, de Ruth Rocha. Em um primeiro              

momento os alunos puderam explorar o varal com a história, e posteriormente a             

bolsista realizou a leitura. Logo após, fizemos uma atividade que estimulava a            

consciência fonológica. 

Brandão e Leal (2011) sugerem o desenvolvimento de jogos e atividades que            

estimulem a análise fonológica de palavras com e sem correspondências com a            

escrita. Nesse sentido, as autoras destacam a importância de fazer com que os             

alunos percebam as semelhanças na grafia das palavras. Na atividade desenvolvida           

no planejamento sete, os alunos deveriam combinar as fichas de palavras que            

rimavam. Para isso, deveriam observar as palavras com finais semelhantes. As           

palavras que deveriam ser “combinadas” com outras, eram palavras inventadas pelo           

Marcelo, personagem da história. O cartaz final da atividade recebeu o nome de             

“Glossário do Marcelo”, pois os alunos tiveram que ilustrar o que a palavra inventada              

pelo personagem significava.  

 

Referências: 

 
BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e letrar na           
Educação Infantil: o que isso significa. In: BRANDÃO, A. ROSA, E. (Orgs.). Ler e              
escrever na Educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte:         
Autêntica, 2011, p. 13-31.  
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Plano de aula nº 08 
 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

ATIVIDADE 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Organizar o material. 

● Manusear livros de histórias infantis. 

● Fazer a leitura de histórias a partir de imagens. 

A bolsista ficará recepcionando os alunos na porta da sala de aula. Nesse             

momentos orientará que os alunos pedurem a mochila no gancho que possui o seu              



nome, retirem a toalhinha e a guardem no cesto. Os alunos que já estiverem com os                

materiais organizados, irão manusear livros de histórias infantis disponibilizados pela          

bolsista, nesse momento poderão fazer a leitura a partir das imagens do livro. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para que realizem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista              

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário.  

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço com autonomia para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas.  

A bolsista distribuirá as toalhinhas dos alunos e pedirá que cada um organize             

seu espaço para realizar a refeição. Enquanto os alunos organizam o espaço, a             

bolsista os lembrará de que no momento do lanche é importante que os alunos              

mantenham-se sentados, conversando em um tom de voz baixo e evitando           

brincadeiras. Logo após, servirá o lanche para os alunos. Quando terminarem de            

lanchar os alunos poderão, se necessário, fazer a higiene das mãos e rosto.  

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 



● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               

semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Ajudante do dia. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer letras e nomes. 

● Realizar atividades cooperativas. 

A bolsista sorteará um aluno para ser o ajudante do dia. Assim que retirar              

uma ficha, perguntará aos alunos se reconhecem com que letra o nome começa. Em              

seguida, perguntará se os alunos sabem outras palavras que iniciem com aquela            

letra. Por fim, perguntará se sabem que nome está escrito na ficha. Por fim, fixará a                

ficha com o nome do ajudante no cartaz “Ajudante do Dia”. O ajudante deverá              

realizar atividades cooperativas durante o dia.  

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

● Reconhecer o gênero parlenda. 

● Recitar parlendas. 

● Recortar. 



● Colar. 

● Contar. 

Com a roda de leitura organizada, a bolsista perguntará aos alunos “O que é              

parlenda”. De acordo com as respostas, a bolsista explicará que parlendas são            

pequenos versinhos que usamos, principalmente, para brincar. Depois, a bolsista          

perguntará aos alunos quais parlendas eles conhecem e utilizam para brincar. Ao            

responderem a bolsista convidará que recitem parlendas populares, como: “Salada,          

saladinha”, “Batatinha quando nasce”, “Um, dois, feijão com arroz” e “A galinha do             

vizinho”. Por fim a bolsista transcranverá a parlenda “A galinha do vizinho” em um              

cartaz. Os alunos receberão papel camurça amarelo e deverão recortar em círculos,            

para representar os ovos da galinha. A quantidade de ovos será colada no cartaz ao               

lado do número correspondente. No decorrer da atividade a bolsista relerá a            

parlenda e auxiliará na contagem dos ovos. 

 

6º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

7º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Deslocar-se até o refeitório de forma organizada. 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

A bolsista solicitará que os alunos formem filas para se deslocarem até o             

refeitório. Antes de sairem da sala de aula, a bolsista retomará a importância de              



respeitar o espaço dos colegas, de se manterem sentados, conversando em um tom             

de voz baixo e evitando brincadeiras. Ao chegarem ao refeitório, a bolsista distribuirá             

as toalhinhas e pedirá que os alunos se organizem para realizarem a janta. Assim              

que todos lancharem, novamente a bolsista pedirá que os alunos formem filas para             

voltarem a sala de aula. 

 

8º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

9º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Correr. 

● Pular. 

● Reconhecer os sentidos (lateralidade: direita e esquerda) 

● Recitar parlendas. 

A bolsista convidará os alunos a se delocarem ao pátio para a realização de              

atividades recreativas. Em um primeiro momento brincarão de “pular cobrinha”, para           

isso recitarão parlendas como “Salada saladinha”, “Um homem bateu em minha           

porta” e “Suco gelado”. Logo após brincarão de roda, recitando parlendas, deverão            

seguir a orientação da bolsista: girar para a esquerda ou para a direita.  
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Reflexão do planejamento nº 8 

 
No planejamento oito a roda de leitura foi organizada com parlendas. Para            

estimular os alunos, iniciei fazendo as perguntas “O que é parlenda?” e “Vocês             

conhecem alguma parlenda?”. Os alunos responderam a pergunta caracterizando o          

gênero literário lenda. Nesse momento pude evidenciar características do gênero          

parlenda e lenda.  

Após ter esclarecido sobre o gênero, comecei a recitar algumas parlendas e            

pedi que os alunos recitassem comigo. Os alunos já conheciam a parlenda “Um,             

dois, feijão com arroz” e “A galinha do vizinho”. A última parlenda citada foi              

transcrevida em um cartaz. Depois disso, li o cartaz apontando com o dedo as              

palavras que eu estava lendo. Os alunos recortaram círculos amarelos que           

representariam os ovos da galinha. Cada vez que o aluno ia colar os ovos eu relia a                 

parlenda até o número que estávamos respondendo, por exemplo: “A galinha do            

vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota…?”. O aluno deveria, então,             

completar a frase. Assim que o aluno completa a frase, eu fazia as seguintes              

perguntas: “Então quantos ovinhos temos que colar?”, “Quantos ovos já tem           

colados?” e “Quantos faltam colar?”. 

No último momento da aula propus que os alunos brincassem recitando           

parlendas. As brincadeiras desenvolvidas foram “roda” e “pular cobrinha”. Nesse          

sentido, Araujo (p. 27, 2011) nos diz: “[...] a riqueza de trabalhar com esses textos               

com as crianças [...] está em explorar o seu caráter oral, sua dimensão lúdica, sua               

forma original, com seus objetivos primeiros, que é brincar, contar, cantar, desafiar,            



rir, interagir.”.  

 

Referência: 

Araujo, Liane Castro de. ... Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador          
será: textos da tradição oral na alfabetização. Salvador : EDUFBA, 2011. 
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Plano de aula nº 09/ Reflexão nº 09 

 
Neste dia, a bolsista auxiliou a recreacionista responsável pela turma Creche           

II a realizar as atividades diárias. No momento do lanche auxiliou a servir as frutas e                

a realizar a higiene das mãos e rosto após a refeição. Da mesma forma, auxiliou na                

troca de fraldas e janta. Durante toda a tarde os alunos assistiram à desenhos              

animados, não sendo proposta pela recreacionista nenhuma atividade pedagógica.         

Outra aspecto observado que os alunos não realizam a higiene antes das refeições             

e escovação após a janta.  
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Plano de aula nº 10 
 

Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

FILME 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

FILME 
 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Brincar. 

● Reconhecer o nome. 

Os alunos são recepcionados pela professora estagiária. Enquanto aguardam         

a chegada dos colegas, podem brincar livremente pela sala de aula. Ao fim do              



horário de entrada, os alunos devem encontrar a cadeira com o seu nome e              

organizá-la junto à classe. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá o lanche. 

 

4º Momento: Filme. 

Objetivo específico: 

● Assistir à desenhos animados. 

A professora estagiária organizará os alunos em frente à televisão e iniciará            

uma sequência de vídeos que tratam do respeito às diferenças. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura da história. 

● Compreender a importância de respeitar a diferenças dos outros. 

A professora estagiária organizará uma barraca da leitura. Lá dentro, a           

bolsista pedirá que os alunos sentem em círculo para dar início à leitura da história.               

A proposta de leitura é “O tatuzinho”, história criada pela professora estagiária. 

 

6º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 



● Interpretar a história lida e os desenhos assistidos. 

● Recortar. 

● Colar. 

A professora perguntará aos alunos, um a um: “O que você entendeu da             

história?”. Logo após, os alunos receberão livros da história “O Tatuzinho” sem            

ilustrações. Nesse momento, a professora estagiária retomará a leitura de cada           

parte da história e os alunos deverão recortar e colar a imagem correspondente.  

 

7º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

8º Momento: Janta. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá a janta. 

 

9º Momento: Escovação. 

Objetivo específico: 

● Escovar os dentes. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da escovação. 

 

10º Momento: Filme. 

Objetivo específico: 

● Assistir ao filme. 

A professora estagiária organizará os alunos frente à televisão e colocará um            

filme infantil para assistirem. 



OBSERVAÇÕES:  

Este planejamento foi organizado pela professora estagiária, sendo o papel          

da bolsista auxiliar no desenvolvimento das atividades diárias e realizar os           

momentos de leitura (quando houver). 
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Reflexão do planejamento nº 10 

 
No dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, o plano de aula              

desenvolvido junto à estagiária contava com um momento de leitura e outro em que              

os alunos criariam livros com a história lida impressa. Para a leitura, foi utilizada uma               

tenda feita com lençóis. Antes de iniciar a roda de leitura, os alunos puderam              

explorar a tenda. O momento foi muito divertido. 

A história lida foi criada pela professora estagiária. Seu enredo          

problematizava questões acerca das diferenças, pois o personagem principal não          

tinha uma perna. No momento anterior à atividade a estagiária colocou para os             

alunos assistirem diversos desenhos que tratavam a mesma questão. Porém, as           

atividades não tiveram ligação, pois a professora estagiária não criou nenhuma           

atividade que fizessem os alunos pensarem a respeito das questões abordadas nos            

desenhos animados e na história lida. Em conversa posterior com ela, sugeri que             

houvessem rodas de conversa, para que os alunos discutissem sobre os temas            

abordados nas aulas.  

Já a atividade da criação do livro, a professora estagiária disponibilizou           

desenhos impressos e já coloridos para que os alunos ilustrassem a história. Cada             

aluno recebeu um livro, a professora relia cada página e os alunos deveriam colar a               

figura que melhor correspondesse a parte da história. Acredito que, nessa atividade            

poderia ser feita a leitura espontânea (BRANDÃO; LEAL, 2011). E, também, os            

alunos poderiam ter desenhado suas próprias ilustrações. 

 



Referências: 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e letrar na 

Educação Infantil: o que isso significa. In: BRANDÃO, A. ROSA, E. (Orgs.). Ler e 

escrever na Educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011, p. 13-31. 
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Plano de aula nº 11 
 

 
Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

FILME 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

LIVRE 
 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Brincar. 

● Reconhecer o nome. 

Os alunos são recepcionados pela professora estagiária. Enquanto aguardam         



a chegada dos colegas, podem brincar livremente pela sala de aula. Ao fim do              

horário de entrada, os alunos devem encontrar a cadeira com o seu nome e              

organizá-la junto à classe. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá o lanche. 

 

4º Momento: Filme. 

Objetivo específico: 

● Assistir à desenhos animados. 

A professora estagiária organizará os alunos em frente à televisão e iniciará            

uma sequência de vídeos sobre solidariedade. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura da história. 

● Compreender a importância de respeitar a diferenças dos outros. 

A professora estagiária organizará uma barraca da leitura. Lá dentro, a           

bolsista pedirá que os alunos sentem em círculo para dar início à leitura da história.               

A proposta de leitura é “Corujinha Carmen”, história criada pela professora           

estagiária. 

 



6º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos: 

● Interpretar a história lida e os desenhos assistidos. 

● Recortar. 

● Colar. 

A professora perguntará aos alunos, um a um: “O que você entendeu da             

história?”. Logo após, os alunos receberão livros da história “A corujinha Carmen”            

sem ilustrações. Nesse momento, a professora estagiária retomará a leitura de cada            

parte da história e os alunos deverão recortar e colar a imagem correspondente.  

 

7º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

8º Momento: Janta. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá a janta. 

 

9º Momento: Escovação. 

Objetivo específico: 

● Escovar os dentes. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da escovação. 

 

10º Momento: Livre. 

Objetivo específico: 

● Brincar. 



Os alunos poderão brincar livremente na sala de aula ou no pátio. 

 

OBSERVAÇÕES:  

Este planejamento foi organizado pela professora estagiária, sendo o papel          

da bolsista auxiliar no desenvolvimento das atividades diárias e realizar os           

momentos de leitura (quando houver). 

 
 

  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Silvia Beatriz Ferreira de 

Souza Soares 
Turma: Pré II A 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 
Reflexão do planejamento nº 11 

 
Na aula do dia trinta de outubro de dois mil e dezessete foi feito o mesmo tipo                 

de atividade do planejamento dez. Porém os vídeos utilizados pela professora           

estagiária eram em outro idioma e não eram desenhos animado. No momento de             

assistir as crianças ficaram impacientes, pois não estavam entendendo o que os            

personagens falavam. Mais uma vez, a história lida foi criação da professora            

estagiária. Ela abordava o tema solidariedade. Porém no momento posterior a           

leitura, a professora estagiária fez uma rodada de conversa, a qual pude participar.             

Fizemos perguntas a respeito da história e sobre o que os alunos entendiam por              

solidariedade. Infelizmente, a atividade de montagem de livros já não interessa os            

alunos. Muitos se dispersaram nesse momento da aula. Ao final da aula os alunos              

desenvolveram atividades não dirigidas. Cada um pode escolher um brinquedo e           

brincar no pátio ou dentro da sala de aula. 

 

  



 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Silvia Beatriz Ferreira de 

Souza Soares 
Turma: Pré II A 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão, 6 de novembro de 2017. 
 

Plano de aula nº 12 
 

 
Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

FILME 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

LIVRE 
 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Brincar. 

● Reconhecer o nome. 

Os alunos são recepcionados pela professora estagiária. Enquanto aguardam         



a chegada dos colegas, podem brincar livremente pela sala de aula. Ao fim do              

horário de entrada, os alunos devem encontrar a cadeira com o seu nome e              

organizá-la junto à classe. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá o lanche. 

 

4º Momento: Filme. 

Objetivo específico: 

● Assistir à desenhos animados. 

A professora estagiária organizará os alunos em frente à televisão e iniciará            

uma sequência de vídeos sobre a história da família. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

Objetivos específicos: 

● Ouvir a leitura da história. 

● Compreender a importância de respeitar a diferenças dos outros. 

A professora estagiária organizará uma barraca da leitura. Lá dentro, a           

bolsista pedirá que os alunos sentem em círculo para dar início à leitura da história.               

A proposta de leitura é “A gatinha”, história criada pela professora estagiária. 

 

6º Momento: Atividade. 



Objetivos específicos: 

● Interpretar a história lida e os desenhos assistidos. 

● Recortar. 

● Colar. 

A professora perguntará aos alunos, um a um: “O que você entendeu da             

história?”. Logo após, os alunos receberão livros da história “A gatinha” sem            

ilustrações. Nesse momento, a professora estagiária retomará a leitura de cada           

parte da história e os alunos deverão recortar e colar a imagem correspondente.  

 

7º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da higiene das mãos. 

 

8º Momento: Janta. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

A bolsista pedirá que os alunos formem uma fila para se deslocarem até o              

refeitório. A professora estagiária distribuirá e arrumará as toalhas dos alunos sobre            

a mesa e servirá a janta. 

 

9º Momento: Escovação. 

Objetivo específico: 

● Escovar os dentes. 

Com auxílio da bolsista, a professora estagiária deslocará os alunos até o            

banheiro para a realização da escovação. 

 

10º Momento: Livre. 

Objetivo específico: 

● Brincar. 

Os alunos poderão brincar livremente na sala de aula ou no pátio. 



 

OBSERVAÇÕES:  

Este planejamento foi organizado pela professora estagiária, sendo o papel          

da bolsista auxiliar no desenvolvimento das atividades diárias e realizar os           

momentos de leitura (quando houver). 
 
 

  



 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Silvia Beatriz Ferreira de 

Souza Soares 
Turma: Pré II A 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 
Reflexão do planejamento nº 12 

 
No dia seis de novembro de dois mil e dezessete o planejamento da             

professora estagiária manteve o mesmo tipo de atividade. Inicialmente os alunos           

assistiram a um filme, depois feita a roda de leitura e a construção dos livros. Os                

alunos não se engajam nessas atividades, acredito por serem sempre as mesmas            

dinâmicas realizadas. 

Porém, depois da janta a professora estagiária fez uma receita de biscoito            

com os alunos (a receita não estava no planejamento). Esse momento foi muito             

divertido, todos participaram com entusiasmo. Inicialmente, ela contou a história dos           

biscoitinhos, que seriam uma receita da família dela. Depois, expôs os ingredientes e             

quantidades da receitas. Após isto, inciaram a receita. Todos os alunos puderam            

acrescentar os ingredientes, e sovar a massa. A receita foi utilizada na mostra de              

alimentação saudável, onde os alunos socializaram as receitas montando um livro           

com várias receitas para ser dado aos pais.  

  



 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Silvia Beatriz Ferreira de 

Souza Soares 
Turma: Pré II A 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Jaguarão, 16 de novembro de 2017. 
 

Plano de aula nº 13 
 

 
Atividades do dia: 

RECEPÇÃO 

HIGIENE 

LANCHE 

ROTINA 

RODA DE LEITURA 

ATIVIDADE 

HIGIENE 

JANTA 

ESCOVAÇÃO 

BRINCADEIRAS 
 
 

1º Momento: Recepção. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer o nome. 

● Organizar a sala de aula. 

Os alunos são recepcionados pela bolsita. Enquanto aguardam a chegada          



dos colegas, deverão colocar a mochila no cabide com o seu nome, e colocar a               

toalhinha do lanche. Logo após, deverão organizar a cadeira com o seu nome junto              

à classe. Até o momento da higiene, poderão a bolsista estimulará os alunos a              

fazerem uma roda de conversas, contando as atividades que fizeram em casa            

durante o feriado. 

 

2º Momento: Higiene. 

Objetivo específico: 

● Realizar a higiene das mãos. 

● Relembrar a importância de manter hábitos de higiene. 

Com auxílio da bolsista, os alunos se deslocarão em duplas para o banheiro             

para realizar a higiene das mãos. Enquanto fazem isso, a bolsista pedirá que os              

alunos relembrem a importância de ter hábitos de higiene. 

 

3º Momento: Lanche. 

Objetivo específico: 

● Realizar a refeição.  

● Auxiliar a manter o refeitório limpo e organizado. 

A bolsista pedirá que os alunos se desloquem até o refeitório de maneira             

organizada. Lá deverão colocar a toalhinha sobre a mesa e realizar a refeição.             

Assim que terminarem, deverão juntar a cascas e sementes de frutas e depositá-las             

no lixo orgânico. 

 

4º Momento: Rotina. 

Calendário. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer os dias da semana. 

● Reconhecer os dias do mês. 

● Reconhecer os meses do ano. 

● Reconhecer em que ano estamos. 

A bolsista fará as seguintes perguntas: “Que dia foi ontem?”, “O que vocês             

costumam fazer quando nos dias da semana que não tem aula?”, “Qual outro dia da               



semana não temos aula?” e “Que dia é hoje?”. Logo após as respostas dos alunos, a                

bolsista perguntará aos alunos que dia do mês é hoje, se necessário, os auxiliará              

destacando que dia do mês foi ontem, por exemplo. Em seguida, a bolsista             

perguntará em que mês e ano nós estamos. Conforme os alunos forem respondendo             

aos questionamentos, a bolsista marcará as respostas no cartaz “Calendário”. 

 

Registro do tempo. 

Objetivo específico: 

● Identificar como está o tempo. 

A bolsista perguntará aos alunos: “O dia está está ensolarado, nublado ou            

chuvoso?”. Para responder a pergunta, pedirá que os alunos observem o céu pela             

janela da sala de aula. Assim que responderem, a bolsista fixará o desenho             

correspondente a como está o tempo naquele dia no cartaz “Registro do Tempo”. 

 

Chamada. 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer as letras do alfabeto. 

● Assinalar palavras que iniciem com cada letra do alfabeto. 

● Reconhecer a letra inicial do nome dos colegas. 

A bolsista perguntará se os alunos conhecem a música do alfabeto, e os             

convidará para cantá-la. Em seguida, a bolsista irá apontar cada letra no alfabeto da              

turma e pedirá que os alunos digam o nome. Após, voltará para a letra inicial do                

alfabeto e fará as perguntas: “Vocês conhecem alguma palavra que inicie com essa             

letra?”, “Vocês tem algum colega com o nome que inicie com essa letra?” e “Esse               

colega está presente?”. 

 

5º Momento: Roda de leitura. 

● Ouvir a leitura da poesia. 

● Identificar as palavras que rimam. 

A bolsista pedirá que os alunos sentem sobre o tapete e observem o cartaz. A               

bolsista perguntará aos alunos o que eles acham que terão na roda de leitura do dia.                

Em seguida, a bolsista dirá que a leitura do dia será um poema e perguntará: “Vocês                



sabem o que é uma poesia?”. A bolsista ouvirá a respostas dos alunos, e dirá as                

principais características de uma poema, inclusive que geralmente trata-se de um           

texto feitas com palavras que rimam e perguntará: “Vocês lembram o que é rimar?”.              

Acrescentará que a o poema que será lido chama-se “Bichos do mar”, de Isabel              

Furini. Em seguida, perguntará: “Quais bichos marinhos vocês conhecem?” e “Quais           

bichos marinhos será que tem no poema?”. Após isto, iniciará a leitura. Durante a              

leitura, a bolsista chamará a atenção para as palavras que rimam no poema. Ao final               

da leitura, pedirá que os alunos observem o cartaz e apontem as palavras que              

rimam (observando as grafias semelhantes). 

 

Bichos do mar  
Isabel Furini 

Numa cidade marinha 
morava uma jovem Sardinha. 
 
 
Era cidade de artistas, 
cantores, bailarinos e malabaristas. 
 
 
Os Golfinhos dançavam, 
as Baleias cantavam, 
o Caranguejo tocava a bateria. 
Bum!Bum! Que barulhão fazia! 
 
 
A Estrela de Mar tocava a lira 
e a Foca cantava ópera. 
 
 
A Sardinha não sabia cantar nem dançar. 
Coitada da Sardinha! Não achava o seu lugar. 
 
Um dia chegou uma Lagosta 
(era uma velha lagosta fotógrafa) 
e trazia uma câmera à prova de água. 
 
A Lagosta ensinou a Sardinha 
a tirar belas fotografias. 
 
A Sardinha foi nomeada fotógrafa marinha 
e falou com alegria: Agora encontrei o meu lugar 
e vou fotografar os bichos do mar. 

 

6º Momento: Atividade. 

Objetivos específicos. 



● Reconhecer números e letras. 

● Compreender as diferentes funções de números e letras. 

● Reconhecer a letra inicial e final de uma palavra. 

● Pintar. 

A bolsista pedirá que os alunos sentem em seus lugares e distribuirá a folhas              

impressas com atividades de linguagem. A bolsista dirá que a estrela do poema             

adorava fotografar baleias. Em seguida, lerá o texto da folha impressa e perguntará             

se os alunos sabem que semelhanças que as baleias têm com o homem. Logo,              

pedirá que os alunos pintem os números que tem no texto e perguntará: “Será que               

esses números estão escrevendo uma palavra? Por quê?”. A bolsista ouvirá as            

respostas do alunos e dirá que nesse texto os números trazem as informações sobre              

a medida e peso que as baleias podem ter e relerá as frases que tem essas                

informações. Depois, pedirá que observem a palavra no quadro e perguntará qual o             

nome da letra inicial e pedirá que a circulem. Por fim, perguntará o nome da letra                

final e pedirá que a circulem. Ao final da atividade, os alunos poderão pintar o               

desenho da folha. 

 

Ficha de linguagem 

7º Momento: Higiene. 

Objetivos específicos: 



● Compreender a importância da higiene das mãos antes das refeições. 

● Compreender a importância da economia de água. 

● Realizar a higiene das mãos. 

A bolsista organizará os alunos em fila para se deslocarem até o banheiro             

para realizarem a higiene das mãos. Durante a realização da higiene a bolsista             

enfantizará a importância de fazer a higiene das mãos antes das refeições. Da             

mesma forma, destacará a importância de fecharmos a torneira enquanto          

ensaboamos as mãos, abrindo a torneira e utilizando a água só quando necessário. 

 

8º Momento: Janta. 

Objetivos específicos: 

● Organizar seu espaço para a refeição. 

● Realizar a refeição de forma organizada e respeitando os colegas. 

● Manter o refeitório limpo e organizado. 

A bolsista solicitará que os alunos se desloquem ao refeitório de forma            

organizada. Ao chegarem, a bolsista distribuirá as toalhinhas e pedirá que os alunos             

se organizem para realizarem a janta. Assim que todos jantarem, os alunos juntarão             

as sujeiras que ficaram sobre a mesa e colocarão no lixo.  

 

9º Momento: Escovação. 

Objetivos específicos: 

● Compreender a importância de realizar a escovação. 

● Compreender a importância da economia de água. 

A bolsista distribuirá as escovas e pastas de dentes aos alunos, que se             

deslocarão em quartetos para realizar a escovação. Nesse momento a bolsista           

enfantizará a importância de realizarmos a higiene bucal (evitar doenças como           

tártaro e cáries, por exemplo). Destacará ainda, a importância de utilizarmos a água             

de maneira moderada, evitando desperdícios.  

 

10º Momento: Brincadeiras. 

Objetivos específicos: 

● Brincar. 



● Interagir com os colegas. 

Nesse momento, os alunos poderão escolher um brinquedo e brincar sobre o            

tapetinho até a chegada dos pais.  

 

 

  



 

 
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Nome do bolsista: Betânia Rondan Vieira 
Escola em que atua: Escola Municipal de Educação Infantil Silvia Beatriz Ferreira de 

Souza Soares 
Turma: Pré II A 
Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena 
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 
Reflexão do planejamento nº 13 

 

No dia dezesseis de novembro de dois mil e dezessete haviam apenas três             

alunos presentes. Neste planejamento procurei retomar os momentos da rotina, que           

durante o estágio não foram feitos. Percebi que os alunos sentiram falta do filme              

logo no início da aula. 

Conforme constatado na roda de conversa, nenhum aluno conhecia poemas.          

Eles ficaram atentos a leitura e encontraram com facilidade as semelhanças gráficas            

entre as palavras que rimam. Um dos alunos lembro da história “Escolinha do fundo              

do mar” lida em outra aula, e recordou dos animais marinhos citados naquela             

história, como: polvo, tubarão, peixes e baleia.  

Em relação à folha com atividades de linguagem, os alunos ficaram surpresos            

em saber que as baleias são mamíferos como nós. Aproveitei esse momento para             

trazer à tona o que são animais mamíferos. Os alunos responderam com facilidade a              

função dos números no texto, compreendendo que as palavras são escritas com            

letras. Apenas um aluno parece não compreender essas questões sobre o SEA.  


