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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

