
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Observação no 1 (07/10/2016) 

 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

OBSERVAÇÃO No 1 (07/10/2016) 

 

Os alunos que iam chegando eram recepcionados, e a professora 

organizou suas mochilas, separando suas toalhinhas de lanche, e os instruiu a 

sentarem em seus lugares. O portão abre às 13h30min. tendo seu fechamento 

às 14h. Quando todos chegaram, a professora distribuiu brinquedos e ficaram 

brincando até às 14h que é o horário do lanche. Neste dia faltaram somente os 

alunos Hemanuel e Manuela, estavam presentes a Alice, Rebeca, Tarciany, 

Cristhofer, Enzo, Bernardo, Ismael. A professora então pediu para que eles 

guardassem os brinquedos para lancharem. E distribuiu as toalhinhas de cada 

um e as frutas. Todos lancharam comportadamente. Após o lanche, a 

professora os convidou para irem a praça. Onde ficaram brincando até às 16h, 

e retornaram a sala. E a professora os orientou a formarem a fila para irem ao 

refeitório lanchar, então um dos alunos pegou o cesto com as toalhinhas e 

formou a fila para irem para o refeitório. No refeitório, todos se sentaram 

comportadamente em seus lugares, um dos alunos distribuiu as toalhinhas e 

ficaram aguardando o lanche. A professora foi entregando os lanches a todos, 

exceto a duas alunos, que não comem o mesmo lanche que os demais, pois 

seus lanches são diferenciados. A Alice e a Rebeca têm seus lanches 

diferenciados dos demais alunos, porque foi solicitado por seus responsáveis 



junto à secretaria de educação. Após todos lancharem, a professora recolheu 

as toalhinhas e organizou novamente a fila para retornarem a sala. Na sala, a 

professora falou aos alunos que iriam fazer uma atividade, e distribuiu os 

materiais. Na primeira atividade, a professora distribuiu folhas de oficio com 

animais e caminhos que levam a seus alimentos impressos. Então a professora 

os instruiu a escreverem por sobre o caminho pontilhado, um a um dos 

animais. Cristhofer e Ismael não corresponderam à atividade proposta. A 

professora me explicou que fazia pouco que eles dois haviam sido transferidos 

para a sala dela, então estavam um pouco atrasados em relação aos demais 

colegas. Após todos terem terminado atividade, a professora propôs outra 

atividade. Distribuiu folhas de ofício impressas com uma árvore cheia de frutos 

e outra não, a professora então perguntou a todos, qual a árvore que deveriam 

pintar e um a um dos alunos foi mostrando. Para o Ismael e o Cristhofer tem 

que ser explicado com calma e separadamente, porque ainda não estão bem 

adaptados aos conteúdos. Após todos terem terminado de colorir, fizeram a 

contagem conjunta dos frutos da árvore. Após o término das atividades, foi 

colocado um filme para eles assistirem até a chegada de seus responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 1 (20/10/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico 

 

LITERATURA 

 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Lazer  

 Janta 

 Atividade/Hora do Conto 

 

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 



brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  

Específicos:  

 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos:  

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 

para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  



Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

5º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora irá organizar os alunos para a hora do 

conto, será exposta uma casa cheia de doces, explicando-se aos alunos que 

esta é a casa da bruxa da história, e após será perguntado aos alunos se eles 

sabem que historinha será contada a eles. Será feita a leitura conjunta da 

história ―João e Maria‖. Após a leitura será aberta uma roda de conversa, onde 

os alunos serão questionados sobre: quais são os personagens? O que 

aconteceu com eles? O que eles fizeram para não se perderem no caminho? 

Como João e Maria conseguiram se salvar? Como era a casa da bruxa? Eles 

tiveram medo da bruxa? Qual a parte do texto que você mais gostou? E qual 

não gostou? Você gosta de doce? Quais? Após serão distribuídas folhas de 

oficio com a casa de doces da bruxa nelas impressa, será instruído aos alunos 

que a pintem. Quando os alunos forem terminando de realizar a tarefa da 

pintura, será feita a colagem dos trabalhinhos em um cartaz confeccionado 

pela professora. Após, terminada esta atividade, será comunicado aos alunos 

que de forma organizada, podem retirar os doces da casa de doces exposta. 

Específicos:  

 Propiciar a formulação de referenciais para a aprendizagem do código 

linguístico; 

 Estabelecer um momento para o exercício do raciocínio lógico; 

 Proporcionar práticas do uso da criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 

 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo da Atividade:  



Reflexão:  

Ao começo da aula, recepcionei os alunos, conforme iam chegando, 

arrumamos suas mochilas em seus lugares. Após lhes foram distribuídos 

brinquedos, tendo a livre escolha dos mesmos. Quando todos já haviam 

chegado, os orientei conjuntamente com a estagiária, que recolhessem os 

brinquedos para o lanche. Todos guardaram os brinquedos conforme 

orientado, e se sentaram para lancharem em seus lugares, pois o lanche 

(frutas) é servido na sala mesmo. Após terminarem o lanche, colocamos um 

filme para eles assistirem até a chegada da professora. Quando a professora 

chegou, os organizou em fila para irem ao refeitório. No refeitório, todos se 

sentaram comportadamente, a professora distribuiu as toalhinhas de cada um e 

o lanche. Após todos terminarem de lanchar, a professora organizou a fila para 

retornarem para a sala. Na aula, comuniquei aos alunos que iria fazer uma 

atividade bem divertida com eles. Expus sobre a mesa, a casinha de doces. 

Eles ficaram encantados, e ficavam perguntando-me o que era cada detalhe da 

casinha. Então eu disse a eles que esta era a casinha da bruxa da história que 

iria contar, e perguntei vocês sabem que história é? E eles me responderam 

que era João e Maria. Então eu mostrei o livro a eles, e comecei a contação. 

Durante a contação, conforme eu lia, mostrava as imagens do livro. Todos 

corresponderam positivamente à história, estando atentos a cada detalhe que 

era contado. Após o termino da leitura, perguntei a eles quais eram os 

personagens da história? Todos responderam que tem o João e a Maria, e eu 

perguntei e quem mais? E eles disseram a bruxa e o pai. Também perguntei o 

que João e Maria fizeram para não se perderem do caminho de casa? E eles 

responderam que espalharam farelo de pão pelo caminho. Os questionei se 

gostava de doces? E quais? E eles responderam que gostavam, e foram 

citando alguns doces (bala, pirulito, ...). Após isso falei aos alunos que havia 

trazido uma atividade, distribui os lápis de cor e dei a eles folhas de oficio com 

a casa de doces nelas impressas, e disse que era para eles colorirem à seu 

gosto. Todos corresponderam bem à atividade, exceto a Rebeca que não 

conseguiu fazer a atividade, pois estava com dores na barriga, então guardei a 

atividade em sua mochila para que a realize em casa, quando estivesse melhor 

das dores. Conforme iam terminando eu colei os trabalhinhos em um cartaz 

com o nome da historinha nele escrito. Após todos terminarem a atividade, falei 



para eles que tinha uma surpresa, e eles me perguntaram qual, então eu disse 

que estava na casinha de doces, todos ficaram atentos a ela. Então eu abri a 

casinha de doces, e mostrei os doces (de verdade), que estavam dentro dela, 

eles ficaram bem alegres. Então distribui os doces para eles, e os orientei que 

guardassem em suas mochilas, para que comessem em casa. Desta forma, 

fica de escolha dos pais, a administração dos doces, se desejam ou não que 

eles comam. Então depois, apresentei a eles a Corujinha Viajante (sacola de 

leitura), e disse que nela haviam várias coisas divertidas para eles usarem. 

Então fiz o sorteio dos nomes dos alunos, a aluna sorteada foi a Rebeca. 

Ficamos aguardando a chegada dos responsáveis pelos alunos. Quando a 

mãe da Rebeca chegou eu expliquei como funciona o projeto Corujinha 

Viajante. Que é um projeto de aproximação, pois tem materiais para serem 

utilizados pela família e as crianças, e mostrei o conteúdo da bolsa.  

Segundo Barbosa e Horn (2009, p. 67),  

 

As atividades planejadas diariamente devem contar com a 
participação ativa das crianças garantindo às mesmas a construção 
das noções de tempo e espaço, possibilitando-lhes a compreensão 
do modo como as situações sociais são organizadas e, sobretudo, 
permitindo ricas e variadas interações sociais. (BARBOSA E HORN, 
2009, p. 67) 

 

Referência bibliográfica:  

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. 

Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY, 

Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero. 

Artmed, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 2 (27/10/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico 

 

DIA DAS BRUXAS 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Lazer 

 Janta 

 Atividade/Hora do Conto 

 

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 

brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  

Específicos:  



 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos:  

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 

para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 



5º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora vai organizar os alunos para a hora do 

conto. A história que será contada é a ―Que Amor de Bruxinha‖ do autor 

Kalunga, ilustrado por Karen Basso. O livro trata da história de uma bruxinha 

boa que queria ser amiga das demais pessoas, mas estas a difamavam 

dizendo que era má e assustadora, então a bruxinha resolveu fazer uma 

receita especial de doce para que gostassem dela, e distribuiu para as 

crianças, que no inicio ficaram desconfiadas, mas depois ficaram amigas da 

bruxinha. Após a contação da história, será aberta uma conversa, onde os 

alunos serão questionados sobre: gostaram da história? Qual parte vocês 

gostaram mais? Vocês gostariam de serem amigos da bruxinha? Depois será 

explicado aos alunos que irão fazer uma atividade, serão distribuídos os lápis 

de cor, e folhas de oficio com a imagem do doce da bruxinha nelas impresso. 

Quando todos os alunos terminarem de colorir. Será perguntado a cada um 

qual nome deseja dar ao doce da bruxinha, conforme os alunos vão dizendo a 

professora escreverá em seus respectivos trabalhinhos. Após, os trabalhos 

serão colados em um cartaz confeccionado pela professora, com o título da 

história e a receita do doce da bruxinha nele escritos. Após, serão distribuídos, 

aos alunos, potinhos com doce de verdade (não é a receita do doce da 

história), para eles se deliciarem.  

Específicos:  

 Proporcionar práticas do uso da criatividade; 

 Propiciar um momento para a aprendizagem de referenciais do código 

linguístico; 

 Praticar a expressão pessoal dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 

 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo da Atividade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexão:  

Iniciamos a aula, com a recepção dos alunos, sendo estes instruídos a 

colocarem suas mochilas nos lugares. Conforme iam chegando, pegaram 

brinquedos, para esperar até a hora do lanche. Quando todos já haviam 

chegado, os orientei conjuntamente a estagiaria a arrumarem os brinquedos no 

lugar, para que possam lanchar. Distribuí suas toalhinhas e o lanche (frutas), 

este é servido em aula. Após o termino do lanche, colocamos um filme para 

eles assistirem até a chegada da professora. Quando a professora chegou, os 

organizamos em fila, para irem para o refeitório. No refeitório, distribuímos as 

toalhinhas de cada um, e também o lanche. Quando terminaram de lanchar, 

organizamos a fila novamente, para retornarem a sala de aula. Na sala, foi 

servido o lanche das alunas Tarciany e Rebeca, porque o lanche dela é 

diferenciado, então estas comem na sala. Após elas terminarem de lanchar, 

organizei todos para a hora do conto. Quando todos estavam prestando 

atenção, disse a eles que iria ler uma historinha muito legal, então revelei nome 

da história (Que Amor de Bruxinha). Conforme ia contando a história, interagia 

com eles, mostrando as imagens e perguntando sobre estas. Após o término 

da contação da história, comecei uma roda de conversa com os alunos, 

perguntei se haviam gostado da história? Qual parte mais gostaram? Gostam 

de doces? Quais? Após distribui os giz de cera para que colorissem, as folhas 

de oficio com o doce da bruxinha da história nelas impressos, todos realizaram 

a tarefa, conforme iam terminando, eu os perguntava que nome queriam dar ao 

doce da bruxinha. Quando todos terminaram de fazer os trabalhinhos, os colei 

em um cartaz que fiz, contendo o nome da história. E expus o cartaz na 

parede, eles ficaram encantados olhando seus trabalhos, e mostrando aos 

colegas quais eram os seus. Após, falei para que sentassem, pois tinha uma 

surpresa para eles. Então coloquei a caixa de isopor sobre a mesa, e perguntei 

se eles sabiam o que era a surpresa, e eles responderam varias coisa (bala, 

pirulito,...), até que um deles falou que era doce. Então eu abri a caixa e 

mostrei que era doce, e disse que era da bruxinha, distribui a todos. Depois fiz 

o sorteio de quem iria levar a bolsa viajante (Corujinha Viajante), a aluna 

sorteada foi a Tarciany. Então ficamos aguardando até que a chegada dos 

responsáveis.  

Segundo a RCNEI volume 2 (1998, p. 33), 



 

As características de cada criança, seja no âmbito afetivo, seja no 
emocional, social ou cognitivo, devem ser levadas em conta quando 
se organizam situações de trabalho ou jogo em grupo ou em 
momentos de brincadeira que ocorrem livremente. (RCNEI vol. 2, 
1998, P. 33) 

 

Referência bibliográfica:  

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Vol. 

2/ Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 

Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 3 (03/11/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico  

 

LITERATURA  

 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Lazer 

 Janta 

 Atividade/Hora do Conto 

 

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 



brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  

Específicos:  

 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos:  

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 

para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  



Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

5º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora vai organizar os alunos para a hora do 

conto. Será feita a leitura conjunta do livro ―Filó e Marieta‖ da autora Eva 

Furnari. Este livro é composto somente de figuras, tendo em vista a leitura 

visual das imagens e interpretação do que nelas é retratado. Sendo 

questionado aos alunos, a cada momento o que esta se passando na história 

(imagens), para que sejam estimulados a interpretarem o que estão vendo. 

Após serão apresentadas duas caixas enfeitadas com papel de presente, uma 

menor contendo uma varinha de condão (presente que Filó da para Marieta na 

história), e outra maior contendo animais. A varinha será passada a cada um 

dos alunos, e lhes será instruído que façam como Marieta e usem sua ―magia‖, 

tocando na caixa com a mesma, a professora enfiará a mão na caixa sem que 

os alunos vejam e retirará um animal sortido e o entregará ao aluno. Após será 

perguntado a cada um se reconhecem o animal ao qual ―criaram 

magicamente‖. Após serão entregues os lápis de cor, e folhas de oficio 

impressas com os animais correspondentes ao que cada um foi sorteado, para 

colorirem. Conforme eles forem terminando de realizar a atividade, os 

trabalhinhos irão sendo colados no cartaz confeccionado pela professora. 

Específicos:  

 Proporcionar práticas do uso da criatividade; 

 Propiciar um momento para a aprendizagem de referenciais do código 

linguístico; 

 Praticar a expressão pessoal dos alunos; 

 Estimular a interpretação dos alunos na leitura de imagens. 

 

 

 

 

 



6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 

 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo da Atividade:  

 

 

 



Reflexão:  

Iniciei a aula, recepcionando os alunos, que conforme iam chegando 

colocavam suas mochilas nos lugares que já são de costume. Depois distribui 

os brinquedos, para que aguardassem a hora da fruta. Quando o portão fechou 

às 14h, distribui as toalhinhas e as frutas. Após convidei os alunos, 

conjuntamente a estagiaria, para irmos à praça. Todos foram, exceto a Rebeca, 

que ficou junto comigo e a estagiaria, porque ela é muito tímida e não gosta de 

brincar com os demais colegas. Ficamos na praça aguardando até o horário da 

chegada da professora. Quando ela chegou, fomos para a aula, e aguardamos 

o horário da janta. Depois organizamos a fila para irmos ao refeitório jantar. No 

refeitório, distribuímos as toalhinhas e fomos alcançando o lanche. Quando 

todos terminaram de lanchar, organizamos a fila para retornarmos a sala de 

aula. Na sala, distribuímos os lanches da Rebeca e da Tarciany, já que estas 

tem lanche diferenciado. Depois os organizei para a hora do conto. Disse a 

eles que havia levado uma historinha que iriam gostar bastante. Então mostrei 

a capa do livro e disse o nome da historinha (Filó e Marieta), este livro é 

composto somente de figuras então é de livre interpretação. Fui mostrando as 

figuras e perguntando a eles o que estava acontecendo, e conforme mostrava 

eles iam me dizendo. Depois abri uma roda de conversa, perguntei se haviam 

gostado do livro, e eles responderam que sim, então passei o livro um a um 

dos alunos para que eles tivessem contato próprio com o livro. Então coloquei 

as duas caixas enfeitadas com papel de presente sobre a mesa. Primeiro 

peguei a pequena, e disse que tinha um presente, eles ficaram atentos a caixa, 

eu abri e mostrei o que tinha dentro (uma varinha de condão, como a da 

história), e depois peguei a caixa grande, e dei a varinha para um de cada vez, 

dizendo para que tocassem a caixa com a varinha, conforme iam tocando, eu 

retirava um animalzinho que havia dentro (feito de E.V.A., como mencionado 

no plano acima), e perguntava se eles sabiam que animal era, todos me 

responderam corretamente, o nome de seu animal. Depois que todos haviam 

tido sua vez, distribui folhas de oficio com os animais correspondentes ao que 

foram sorteados, e também os lápis de cor para que colorissem. Conforme iam 

terminando os trabalhos, colei um a um, os trabalhos em um cartaz 

confeccionado por mim, com o nome da história e com varinha utilizada na 

dinâmica colada. Expus o cartaz na parede. Depois coloquei a caixa de isopor 



sobre a mesa, e disse que havia trazido uma surpresa a eles. Então abri a 

caixa e mostrei as gelatinas que tinham dentro. Distribui para eles, e disse que 

poderiam comer. Depois fizemos o sorteio, de quem levaria a bolsa viajante 

(Corujinha Viajante), para casa esta semana, a aluna sorteada foi a Alice. 

Ficamos aguardando a chegada dos responsáveis. 

Segundo o RCNEI volume 1 (1998, p. 29), 

 

A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que 
dependem de uma intervenção direta do professor permite que as 
crianças trabalhem com diversos conhecimentos. Estas 
aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos 
professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na 
compreensão do papel que desempenham a experimentação e o erro 
na construção do conhecimento. (RCNEI, vol. 1, 1998, p. 29) 

 

Referência bibliográfica:  

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Vol. 

1 / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 

Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 4 (10/11/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico  

 

LITERATURA 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Atividade/Hora do Lanche 

 Janta 

 Lazer 

  

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 

brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  



Específicos:  

 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora irá organizar os alunos para a hora do 

conto. Mostrará aos alunos a capa do livro e perguntará se eles conhecem o 

livro, depois que todos opinarem, revelará o nome do livro. A história que será 

contada é a ―Chapéuzinho Vermelho‖. Após o termino da contação será aberta 

uma roda de conversa, onde serão feitas perguntas relacionadas ao livro, 

levando em conta a opinião dos alunos. Depois serão distribuídas folhas de 

oficio com a Chapéuzinho Vermelho impressa, para eles colorirem. 

Específicos:  

 Propiciar a formulação de referenciais para a aprendizagem do código 

linguístico; 

 Estabelecer um momento para o exercício do raciocínio lógico; 

 Proporcionar práticas do uso da criatividade. 

 

4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 



para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

 

5º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos:  

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 

 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 



 

 

 

 

 

Anexo da Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão:  

A aula teve seu inicio com a recepção dos alunos, sendo estes 

instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares corretos. Após foram 

distribuídos os brinquedos, para que aguardassem o horário do fechamento 

dos portões, às 14h.  Depois os alunos foram instruídos a guardarem os 

brinquedos, e todos guardaram. Foram distribuídas as toalhinhas de cada um, 



e frutas para que lanchassem. Após o termino do lanche, os orientei a ficarem 

cada um em seu lugar, pois iria ler uma história para eles. Mostrei a capa do 

livro e perguntei se sabiam que história era, eles responderam que era a 

chapeuzinho vermelho, e eu disse que era isso mesmo. Então comecei a 

contação de história, lendo cada página e a mostrando a eles, para que vissem 

as figuras retratadas. Após o termino da coontação de história, abri uma roda 

de conversa, onde perguntei se haviam gostado da história, e eles 

responderam que sim, e perguntei qual parte gostaram mais na história, e cada 

um respondeu (da vovozinha, do caçador, do lobo, da chapéuzinha, dos 

doces...). Depois distribui os materiais para pintura, e também folhas de oficio 

com a chapéuzinho vermelho nelas impressas, e os orientei a colorirem. 

Conforme iam terminando, eu os ia perguntando, o que gostariam de levar na 

cesta, e cada um respondeu algo diferente (doces, morangos, frutas, flores ...). 

Depois colei os trabalhinhos em um cartaz confeccionado por mim, com o 

nome da história nele escrito e fui colando-os um a um. E no momento que 

colava os trabalhinhos, eles ficaram me observando e tentando me ajudar. 

Após o termino da atividade, os orientei a formarem a fila para irmos ao 

refeitório lanchar. No refeitório, distribui as toalhinhas de cada um, e também 

os lanches. Após todos terminarem de lanchar, organizamos a fila para 

retornarmos a sala de aula. Na sala, dissemos aos alunos que poderíamos ir 

brincar na praça, todos ficaram animados, e na praça ficamos até perto do 

horário de abrir o portão para a chegada dos pais. Na sala, sorteamos quem 

iria levar a sacola viajante, a sorteada foi a Manuela. Distribui gelatinas para 

comermos, e ficamos aguardando a chegada dos responsáveis.  

Segundo o RCNEI volume 3 (1998, p.108), 

 

A sequência de atividades se constitui em uma série planejada e 
orientada de tarefas, com objetivo de promover uma aprendizagem 
específica e definida. São sequências que podem fornecer desafios 
com diferentes graus de complexidade, auxiliando as crianças a 
resolverem problemas a partir de diferentes proposições. (RCNEI vol. 
3, 1998, p.108) 

 

Referência bibliográfica:  

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Vol. 



3 / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 

Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 5 (17/11/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico  

 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Atividade/Hora do Lanche 

 Janta 

 Lazer 

 

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 

brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  



Específicos:  

 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora irá organizar os alunos para a conversa, 

onde será lido aos mesmos um texto informativo sobre a proclamação da 

República, e depois será aberta uma roda de conversa sobre o assunto de 

forma lúdica. Após serão distribuídas folhas de oficio com o hino em animação 

nelas impresso.  

Específicos: 

 Propiciar a formulação de referenciais para a aprendizagem do código 

linguístico; 

 Possibilitar o reconhecimento do feriado da proclamação da República; 

 Proporcionar práticas do uso da criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 



4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 

para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

5º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos:  

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 



 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo da Atividade: 

 

Reflexão:  

A aula teve seu inicio com a recepção dos alunos, sendo estes 

instruídos a colocarem suas mochilas nos lugares corretos. Após foram 

distribuídos os brinquedos, para que aguardassem o horário do fechamento 

dos portões, às 14h.  Depois os alunos foram instruídos a guardarem os 

brinquedos, e todos guardaram. Foram distribuídas as toalhinhas de cada um, 

e frutas para que lanchassem. Após o termino do lanche, orientei que 



sentassem em seus lugares, pois tinha algo para falar com eles. Comecei 

perguntando se sabiam o porque de não ter havido aula na terça, eles me 

responderam que era feriado, e disse a eles que o feriado era a proclamação 

da República, e então li um texto informativo bem simples e de fácil 

entendimento sobre. Depois mostrei as folhas de oficio com o hino nacional 

animado nelas impresso e disse a eles que este era o nosso hino, e distribui a 

eles. Cada um recebeu uma folha com um trecho do hino e uma ilustração 

deste para colorir. Quando todos terminaram, coloquei no chão o cartaz com 

pátria amada, brasil nele escrito, e chamei todos para ficarem ao redor dele. 

Fui chamando um a um, na ordem do hino, e conforme ia colando no cartaz, os 

cantava o que estava escrito na folha, eles adoraram. Depois de ter colado 

todos os trabalhinhos no cartaz, o expus na parede. Então organizei a fila para 

irmos ao refeitório. No refeitório, distribui as toalhinhas e os lanches. Quando 

todos terminaram de lanchar, organizei a fila para retornarmos para a sala. Na 

sala, os convidei para irmos à praça, e lá ficamos até um pouco antes do 

horário do portão abrir. Retornamos a sala de aula, e lá distribui gelatinas para 

todos. Depois fizemos o sorteio de levaria a corujinha viajante para casa, o 

aluno sorteado foi o Ismael. Então ficamos aguardando a chegada dos 

responsáveis.  

Segundo Barbosa e Horn (2009, p.71), ―É oportuno referir que as 

atividades podem se estruturar em torno de eixos organizadores, como 

temáticas, que, através de um fio condutor, poderão se explicitar de modo 

interessante e contextualizado para as crianças.‖ 

 

Referência bibliográfica:  

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. 

Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY, 

Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: pra que te quero. 

Artmed, 2009. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento 

Plano: No 6 (24/11/2016) 

Nome do bolsista: Lizzes Maria Amorim Bom Mendes 

Escola em que atua: EMEI Silvia Soares 

Turma: Pré I b 

Turno: Tarde 

Professora Supervisora: Milena Rodrigues Rocha 

Professora Coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

  

Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo, me expresso e me comunico  

 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  

 

Rotina  

 Recepção/Chamada 

 Lanche 

 Atividade/Hora do Lanche 

 Janta 

 Lazer 

 

Desenvolvimento  

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, estimulando a 

imaginação, concentração e percepção. 

 

1º Momento: Recepção/Chamada  

Neste momento, a professora recepcionará os alunos na chegada a sala 

de aula. Enquanto esperam a chegada dos demais alunos, pegarão 



brinquedos. Após todos terem chegado, será pedido que sentem em seus 

lugares para o inicio da chamada.  

Específicos:  

 Proporcionar momentos para o exercício da oralidade; 

 Reconhecer seus nomes. 

 

2º Momento: Lanche  

Neste momento, a professora organizará os alunos em fila com o auxílio 

do ajudante do dia, para que se dirijam para o refeitório. No refeitório, a 

professora conjuntamente ao ajudante do dia, organizará os alunos ao redor da 

mesa e distribuirá as toalhinhas de lanche correspondente a cada aluno, e 

também o lanche. Após todos terminarem o lanche, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

3º Momento: Atividade/Hora do Conto  

Neste momento, a professora irá organizar os alunos para a contação de 

história, onde será contada a história da Branca de Neve. Após será aberta 

uma roda de conversa, onde serão feitas perguntas relativas a história. Depois 

serão distribuídas tintas e pincéis, nas cores correspondente a da escola, e 

será exposta a maquete da escola feita de isopor para os alunos pintarem 

conjuntamente.  

Específicos:  

 Propiciar a formulação de referenciais para a aprendizagem do código 

linguístico; 

 Possibilitar o contato com materiais diferentes para o uso da criatividade; 

 Proporcionar práticas do uso da criatividade. 

 

 

 

 



4º Momento: Janta  

Neste momento, a professora irá levar os alunos para lavarem as mãos, 

para em seguida jantarem. Com o auxílio do ajudante do dia, será organizada a 

fila, para os alunos irem para o refeitório. No refeitório, será distribuída a janta 

para todos os alunos. Após todos terminarem de lanchar, será organizada 

novamente a fila, para que retornem a sala de aula.  

Específicos:  

 Praticar o uso de bons hábitos alimentares; 

 Salientar a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

 

5º Momento: Lazer  

Neste momento, a professora organizará os alunos para que possam ir 

para a praça. Na praça, serão disponibilizados brinquedos para que os alunos 

possam escolher livremente, se desejam brincar nos brinquedos da praça ou 

com outros. Em dias que não possam ir à praça, por algum motivo, será 

colocado algum filme para que assistam, e também serão disponibilizados 

brinquedos, para que escolham livremente.  

Específicos: 

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Possibilitar trocas de experiências sociais. 

 

6º Momento: Projeto Corujinha Viajante 

Neste momento, a professora irá explicar aos alunos sobre o Projeto 

Corujinha Viajante, mostrando o conteúdo que há na bolsa. Após será feito um 

sorteio com os nomes dos alunos que estão presentes, o aluno que for 

sorteado levará a bolsa para casa, devendo ficar com ela até a semana 

seguinte, e retornando com a mesma na quinta-feira desta semana. Para que 

possa ser sorteada e levada pelos os outros alunos.  

Específicos:  

 Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo tornando a 

leitura um ato prazeroso; 

 Possibilitar a integração dos pais ou responsáveis com seus filhos, para 

que se torne um hábito familiar; 



 Proporcionar a vivência de emoções, fantasias e imaginação através da 

corujinha mascote; 

 Estimular o raciocínio lógico e a criatividade através dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo da Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexão:  

A aula iniciou com a recepção dos alunos e orientação para organizarem 

suas mochilas no lugar correto. Após foram distribuídos brinquedos para os 

alunos aguardarem até a hora do lanche. Às 14h os portões fecharam e 

pedimos aos alunos que guardassem os brinquedos. Distribui as toalhinhas e 

as frutas. Após os organizei para a contação de história, mostrei a capa do livro 

e perguntei se eles conheciam e me responderam que sim, e que era Branca 

de Neve. Então comecei a contação, e a cada página que lia, mostrava as 

figuras que nelas continham. Após a contação, abri uma roda de conversa, 

perguntando se haviam gostado da história e todos disseram que sim, e qual 

parte gostaram mais, cada um respondeu uma (da branca de neve, do caçador, 

dos anões ...). Em decorrência do aniversário da escola fiz uma maquete da 

mesma em isopor, e expus para os alunos, e perguntei se sabiam que lugar 

era, eles disseram que não, então eu falei que era a escola, e mostrei onde se 

localizava a nossa sala na maquete, eles ficaram encantados olhando. Então 

distribui tintas nas cores vermelha, amarela e azul e pincéis, disse a eles que 

era para pintarem a escola bem bonita como ela é. Eles adoraram e foram logo 

pintar, como era uma pintura conjunta e não haveria espaço para todos ao 

mesmo tempo, fui chamando de três em três. Após os orientei eu fossem lavar 

as mãos. Então distribui uma bala para cada um, e pus um punhado de balas 

na mochila de cada um, para que comessem em casa com o controle de seus 

responsáveis. Após organizei a fila para irmos ao refeitório. No refeitório, 

distribui as toalhinhas correspondentes a cada um, e os lanches. Após todos 

terminarem de lanchar, organizei a fila para retornarmos a sala. Na sala, os 

convidei para irmos à praça. E lá ficamos até perto do horário da abertura do 

portão às 16h30min. Depois retornamos a sala de aula, e fizemos o sorteio de 

quem iria levar a corujinha viajante para casa, o aluno sorteado foi o Bernardo. 

Então ficamos aguardando a chegada dos responsáveis.  

Segundo os Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil 

VOLUME 1 (2006,p. 15),  

 

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades 
interativas têm seu universo pessoal de significados ampliado, desde 
que se encontrem em contextos coletivos de qualidade. Essa 
afirmativa é considerada válida para todas as crianças, 
independentemente de sua origem social, pertinência étnico-racial, 



credo político ou religioso, desde que nascem. (Parâmetros nacionais 
de qualidade para a educação infantil volume 1, 2006, p. 15) 
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