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OBSERVAÇÃO(l) 
 
 
 

 
Cheguei à escola e os alunos estavam sendo recepcionados em sala de aula, 

perguntavam para a estagiária Ana Paula quem eu era, logo depois, ela explicou para os 

alunos que, eu seria o novo professor deles também. 

 

Em seguida, alguns alunos ao chegarem em sala de aula, vieram falar comigo, fizeram 

perguntas, estavam ansiosos e agitados com a minha presença. O aluno Victor perguntou 

se eu iria ensinar que nem a professora estagiária Ana Paula e eu disse que iria ser 

professor deles, que nem o professor titular Vagner. 

Após a chamada, eles se organizam em fila a caminho do refeitório para a hora do lanche 

da manhã. 

 

Na hora do lanche, pude perceber que os alunos Victor, João Miguel e Silvério eram os 

mais agitados, foi preciso conversas e intervenções na hora do lanche com os mesmos. 

 

Após retornarem à sala de aula, a estagiária Ana Paula organizou os alunos para irmos ao 

pátio, pois haveria uma contação de história da Chapeuzinho Vermelho Alimentação 

Saudável. A professora Vera e a professora Juliane, encenaram, caracterizadas toda a 

história, que ao invés de ser um lobo mau era um porco e ao invés de ter guloseimas na 

cestinha da Chapeuzinho continha diversas frutas e legumes, mostrando a importância 

destes alimentos e de uma alimentação saudável. Na cesta da Chapeuzinho continha: 

Banana, maçã, pêra, abacate, morango, melancia, tomate, uva, mamão, limão, melão, 



abacaxi, laranja. 

 

Após o término da história, foram questionadas tais perguntas: Será que o porco era mau? 

O que devemos comer? Cenoura faz bem para o quê? – Para a saúde - . 

Foi questionado também se essa história contada recentemente era a que eles conhecia e 

disseram que não. É um porco na outra história? Não... um lobo, que queria comer a 

Chapeuzinho. Esse porco malvado será que quer comer a Chapeuzinho? Não.  

Pois ele fala de boas maneiras, que devemos comer frutas e legumes, pois faz bem para a 

saúde. Após os questionamentos sobre a história, foram distribuídas para cada aluno 

pequenas porções de bananas, a qual eles adoraram. Enquanto eram distribuídas as 

porções, uma das alunas se aproximou da professora Juliane e da professora Vera, 

explorando suas roupas, seus acessórios e a cesta da Chapeuzinho que continha frutas. 

Após as distribuições, os alunos brincaram no pátio e na praça da escola. Ao retorno do 

professor Vagner, pude perceber que os alunos são mais contidos, o escutam e o 

respeitam mais, talvez seja pela maneira calma e tranquila de lidar com as crianças. Ao 

retornarmos à sala de aula, o professor Vagner aplicou uma atividade com os alunos, eles 

tinham que colorir uma borboleta, e em seguida, ele iria distribuir alguns papeis para que as 

crianças pudessem fazer a colagem.  

 

 

                                                           OBSERVAÇÃO(ll) 

 

 

 

 

Cheguei à escola e os alunos estavam sendo recepcionados em sala de aula, brinquedos 

são disponibilizados para que eles brinquem até às 8h e 30min, após esse horário os 

alunos recolhem os seus próprios brinquedos. Em seguida, o professor, de forma 

conjunta, vai marcando o “Calendário” que possui, os dias da semana, do mês e os 

números. E também há um clima/tempo, com fichas indicando se está sol, sol com 

nuvens, nublado, nublado com nuvens ou se está chovendo. Dependendo de como está o 

clima, tal ficha é fixada no painel. 

 

A aluna Helena teve uma reação agressiva com o seu colega, pelo uso dos brinquedos, 

em seguida o professor Vagner chamou a sua atenção de que existem maneiras de falar 

com os seus colegas. Em seguida o professor Vagner sentou-se com os alunos em roda 

para que eles, um por vez, contassem como foi a sua rotina de segunda-feira ao sair da 

sala de aula. O aluno Victor contou que sonhou com uma ex coleguinha dele, a Júlia, 

também comentou suas refeições. Já a aluna Helena comentou que um alimento 

saudável e bom é a cenoura e o professor Vagner também comentou que existem outros 

alimentos saudáveis. Durante o relato dos alunos, foi necessária várias intervenções do 

professor, por motivos de o aluno Victor não respeitar quando os colegas estavam 

contando seu cotidiano. 

 

Logo em seguida o professor organizou os alunos em fila para se dirigirmos ao refeitório. 

Após o lanche, os alunos foram para o pátio para brincarem e à partir das 10h às 11h os 

alunos puderam brincar nos brinquedos infláveis e na cama elástica.   

 

 

 

 

 



 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 01 (16/03/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 



 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Guirlanda com a História da Páscoa 

Parte 1: Faremos uma roda no meio da sala de aula e sentaremos no chão para que 
eu conte a história de forma lúdica. Após a leitura, contarei a atividade proposta que 
será a seguinte: distribuirei diversas figuras e os balões com a história, para colorir.  
 
Parte 2: 17/03/16 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 



Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão:  

 

Neste dia fiz a contação da história, a qual eles adoraram e questionaram sobre o 

acontecimento. Distribui folhas com as figuras a cada aluno, para que pudessem 

colori-las. Todos os alunos compartilharam os materiais entre si, com os colegas que 

não o possuíam.  

 



Anexo da atividade:  

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 02 (17/03/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 



Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 



 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Guirlanda com a História da Páscoa 

Parte 1: (16/03/16) - Faremos uma roda no meio da sala de aula e sentaremos no 
chão para que eu conte a história de forma lúdica. Após a leitura, contarei a atividade 
proposta que será a seguinte: distribuirei diversas figuras e os balões com a história, 
para colorir. 
 
Parte 2: Neste dia irei recolher as figuras distribuídas para cada aluno, fazer o recorte 
destas, e com o auxílio dos alunos, fazer o recorte da Guirlanda e a colagem dos 
mesmos. 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 



A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

 

Reflexão:  

 

Neste dia as crianças terminaram a pintura da aula anterior  e  realizaram também o 

recorte das figuras e da guirlanda, e ambos, professor e alunos, realizaram a colagem 

dos mesmos. Todos os alunos conseguiram realizar as atividades sozinhos, 

demonstrando autonomia. 

 

Anexo da atividade:  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 03 (22/03/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 



 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 



 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Quebra-cabeça com nomes 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: distribuirei o nome de cada aluno 
em suas classes, para que cada um consiga formar seus nomes em ordem. 
 
 
Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Reconhecer o seu próprio nome 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

 

Reflexão: 

Esta atividade foi bem divertida, grande maioria dos alunos conseguiram pôr em 

ordem todo o seu nome, e o de seus colegas também, pois houve uma troca de 

nomes para que eles conseguissem identificar e ordenar o nome do colega. Grande 

parte, apresentou facilidade em ordenar seu nome, exceto, as alunas Isadora e 

Mikaele, e o aluno Lucas. Ambos apresentaram dificuldade na identificação e na 

ordenação das letras de seus nomes, mesmo cada um tendo o auxílio de sua própria 

ficha de chamada, que contém suas fotos e seus respectivos nomes, ambos 

necessitaram de ajuda para realizar a atividade. 

 

Anexo das atividades:  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 04 (23/03/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 



Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 



3° momento: Atividade: Jogo da caixa com nomes 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei organizar as crianças em três 
filas e deixar uma caixa na frente de cada fila. Cada caixa irá conter os nomes de 
cada criança da respectiva fila. Cada criança procura seu nome na caixa, se encontrá-
lo, corre para o final da fila permitindo que o seguinte prossiga o jogo. Ganha a 
competição o grupo que terminar primeiro. 
Variação: Encontrar na caixa o nome do colega que está atrás. 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Reconhecer o seu próprio nome 

 Reconhecer o nome do seu colega 

 

Obs: Não foi possível aplicar a atividade neste dia, por motivos de: Passeio ao Teatro 

Esperança, que estava disponibilizando um Cine Clubinho, com a reprodução do filme 

“Divertida Mente”. E ao retorno à escola, organizamos uma festa, em comemoração 

ao Dia da Páscoa. A atividade será aplicada dia 30/03/16. 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 



6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 05 (30/03/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 



Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 



 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Jogo da caixa com nomes 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei organizar as crianças em duas 
filas e deixar uma caixa na frente de cada fila. Cada caixa irá conter os nomes de 
cada criança da respectiva fila. Cada criança procura seu nome na caixa, se encontrá-
lo, corre para o final da fila permitindo que o seguinte prossiga o jogo. Ganha a 
competição o grupo que terminar primeiro. 
Variação: Encontrar na caixa o nome do colega que está atrás. 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Reconhecer o seu próprio nome 

 Reconhecer o nome do seu colega 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 



 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador   

 

Reflexão: 

Eles adoraram esta atividade, a qual teriam que identificar os seus nomes na caixa. 

Todos os alunos apresentaram facilidade na em identificar seus nomes, exceto, as 

alunas Alice e Mikaele e o aluno Lucas. Ambos pegaram fichas contendo o nome de 

outros alunos e não os seus, não identificando o seu próprio nome e nem o de seus 

colegas.  

 

Anexo da atividade:  

 



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 06 (05/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 



Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 



3° momento: Teste da Psicogênese. 

 

Atividade: 

Nº 1 - Qual o tamanho que acham que tem cada animal? 

Nº2  - Quantas letras acham que se escreve tal animal? (ex: sapo) 

Nº3  - Escreverem as palavras. 

Nº 4 – Escreverem a frase. 

 

Animais:  

 

1 - Sapo 

2 - Formiga 

3 - Elefante 

4 - Boi 

5 - Frase: “O sapo pulou no rio.” 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o conhecimento de cada criança   

 Avaliar a linguagem e a escrita 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 



Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 



PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 07 (07/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 



 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Como coça! – Lucie Albon. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos no chão para realizarmos a atividade. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem os personagens da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir folhas de ofício, tinta 
guache e avental para cada aluno, cada um utilizará suas próprias mãos(digitais) que 
serão coloridas para realizar a atividade, que tem como objetivo pintar imagens do 
próprio livro. 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 



Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

 

A atividade foi muito divertida, todos os alunos adoraram, cada um realizou a pintura 

com suas limitações e tempo. O aluno Lucas apresentou  dificuldade em realizar a 

atividade, pois não conseguiu manusear o pincel e também foi o último a terminar a 

tarefa.  

 

Anexo da atividade:  

 



    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 08 (13/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 



 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Chapéu – Paul Hoppe. Faremos uma roda no 

meio da sala e sentaremos no chão para realizarmos a atividade. 



 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem os personagens da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir folhas de ofício para 
cada aluno, cada um irá escolher imagens ou personagens da história e irão desenhá-
los para  colorir. 
 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 



Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

 

Após a contação de história de forma lúdica, a aluna Amanda e o aluno Matheus 

recontaram toda a história, somente pela ilustração das imagens e dos personagens, 

a cada página lida reconheciam e citavam os personagens. A atividade proposta era 

que cada aluno escolhesse o personagem que mais gostou na história para poder 

desenhá-lo e colori-lo.  

 

Anexo da atividade: 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 9 (14/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 



Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 



 

3° momento: Atividade: Pintura de um Pato 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei organizar as crianças para que 
cada uma possa desenhar seu próprio pato. A atividade se realizará com a pintura de 
suas mãos com tinta guache para fazer o corpo do animal, apoiando a mesma em 
uma folha de ofício, logo após, serão utilizados materiais de pintura para realizar o 
contorno da cabeça, do bico e dos pés do animal. 
 
Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Instigar o olhar para a arte 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizado  

Reflexão:  

 

A atividade foi um sucesso, cada um fez o desenho do pato à sua maneira, os alunos 

pintaram a sua mão, com os pincéis e logo depois pressionaram sua mão, já pintada, 

na folha para fazer o formato do corpo do pato, depois usaram canetinhas para 

realizarem o contorno da cabeça, olhos, bico e os pés do animal.  

 

Anexo da atividade:  

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 10 (19/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 



 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 



 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Confecção de uma Melancia 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei organizar as crianças para que 
cada uma possa confeccionar sua própria melancia. A atividade se realizará com 
pratos de papelão, tinta guache e feijões.  
 
Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Instigar o olhar para a arte 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão: 

Separamos os alunos em grupo, fizemos o recorte das melancias no seu respectivo 

tamanho, cada grupo recebeu tinta vermelha e verde, enquanto um grupo pintava a 

parte verde o outro grupo pintava a parte vermelha da melancia, depois alternamos as 

cores dos grupos. Logo após a pintura e a secagem da mesma, utilizamos tenaz para 

a colagem de grãos de feijões na parte vermelha, correspondente as sementes da 

melancia. Os alunos adoraram a atividade, pois como já estavam trabalhando a 

Turma da Mônica, citavam que a Magali tinha o hábito de comer Melancia.  

 

Anexo da atividade:  

 

   



    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 11 (20/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 



 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Fui ao mercado – Eliana. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos no chão para realizarmos a atividade. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei organizar as crianças em 
grupos  e disponibilizarei fichas de compras do mercado. Em cada prendedor tem 
letras coladas, ao qual eles terão que identificar o objeto ao nome, e prendê-los, até 
formar a palavra inteira.  
 

Objetivos Específicos:  



 Coordenação motora  

 Reconhecer a imagem  

 Instigar os alunos a participarem das atividades 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 



Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

Os alunos adoraram a dinâmica do jogo, pois tinha a respectiva imagem dos 

alimentos e seus nomes também, e de diversas coisas diferentes, ao qual eles tinham 

que prendê-los em ordem. Com a dinâmica, os alunos citavam quais alimentos 

costumavam comer, ou qual bebida tinham o hábito de tomar.  

 

Anexo da atividade:  

 

    

   

 

 

 

 

 



                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 12 (27/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 



 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque. 

Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para 

realizarmos a contação de forma lúdica. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem os personagens da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Colocarei um papel pardo no chão, 

em seguida pedirei para que alguma das alunas deite-se em cima dele para que 

assim, eu possa tirar o molde de seu corpo para realizarmos o recorte. Logo após 

distribuirei os moldes do vestido e chapéu da personagem, para que possam colorir 

com tinta guache, para depois da secagem dos mesmos, realizarmos a montagem da 

personagem.  

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 Oralidade 

 



4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  



 

Reflexão:  

 

Os alunos adoraram a dinâmica, fiz o recorte do molde do corpo e logo em seguida 

distribui os moldes do chapéu e do vestido para eles colorirem com tinta guache. As 

crianças adoram atividades com tinta guache, e também adoraram a montagem da 

personagem, que na percepção deles, é gigante.  

 

 

Anexo da atividade:  

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 13 (28/04/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 



 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Letra de Forma – Laura Teixeira. Faremos 

uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a 

contação de forma lúdica. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem as letras da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte:  Citarei todas as letras do alfabeto 

novamente e pedirei para que cada aluno escreva no quadro o nome de algum objeto, 

alimento, transporte ou pessoa que tenham conhecimento. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 

 Estimular a escrita no cotidiano das crianças 

 Socializar as palavras escritas com os colegas 

 Oralidade 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

 



Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão:  



 

Apliquei a contação de história e após o término, eles recontaram a história, e em 

seguida realizei a atividade com os alunos. Como na história é citado todas as letras 

do alfabeto, decidi ir até a letra K pelo número de alunos que continham na sala de 

aula. Fiz a atividade da letra A até a K, e fui chamando um aluno por vez, para que 

escrevessem a palavra que continham tal letra, ou que começassem com ela. Pode-

se perceber que a grande maioria dos alunos não sabem escrever, mas possuem 

total conhecimento de palavras e letras. Vou citar os alunos e suas respectivas 

palavras que eles escreveram.  

 

Gabriel  - (A) - Gabriel 

Mikaele - (B) - Bola 

Maria Anthônia - (C) - Casa 

Miguel C. - (D) - Dado 

Matheus - (E) - Matheus 

Amanda - (F) - Formiga 

Victor H. - (G) - Gato 

Lucas - (H) - Hotel 

Cristhopher - (I) - Cristopher 

Isadora - (J) - Japão 

Miguel H. - (K) - Koala.  

 

Anexo da atividade:  

 



     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 14 (04/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 



Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 



 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: O jornal – Patricia Auerbach. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação 

de forma lúdica. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem os personagens da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte:  Distribuirei jornais para cada um 

dos alunos e ensinarei passo a passo como confeccionarmos um barquinho e um 

chapéu usando apenas jornal. Em seguida, distribuirei para cada aluno a imagem do 

menino para eles colorirem e, após a pintura, fazermos a colagem do mesmo no 

barquinho de jornal. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 

 Estimular a produção artística 

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 



 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão:  

 



Nesta atividade apliquei a contação de história e logo em seguida, expliquei passo a 

passo como montarmos um chapéu e um barco, usando apenas jornal. Depois, 

distribui o molde do menino da história, para eles colorirem com lápis de cor e depois 

colarem o menino no barco de papel. Eles adoraram a atividade, pois se sentiram 

autônomos por conseguirem realizar a atividade com sucesso. Todos necessitaram 

de auxílio para a elaboração do barco de papel.  

 

Anexo da atividade:  

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 15 (05/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 



 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Contação de história: Não! – Marta Altés. Faremos uma roda no 

meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de 

forma lúdica. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens  

 Instigar os alunos a identificarem os personagens da história  

 
Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Distribuirei folhas de ofício para 

cada aluno, para que assim possam desenhar o cachorro Apolo.  

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora  

 Estimular a produção artística 

 Oralidade 

 

4º momento: Higiene 



A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 



Reflexão:  

 

Apliquei a contação de história, e logo realizou a atividade com eles sobre o livro. Eles 

recontaram a história, reconhecendo os personagens e opinando porque o nome do 

cachorro Apolo era não, percebendo que era porque ele teimava muito. Em seguida, 

distribui folhas para eles desenharem o cachorro Apolo.  

 

Anexo da atividade: 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 16 (11/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 



 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 



3° momento: Atividade: Um bichinho na linha – Ziraldo Bichim. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação 

de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o molde do bichinho 
da maçã e também o molde da própria maçã, para eles colorirem e após o término, 
colarmos o bichinho na maçã. 
 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a produção artística 

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Instigar os alunos a reconhecerem as formas geométricas 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão:  

 

Todos os alunos adoraram a atividade, alguns alunos não possuíam materiais de 

colorir e fizeram o uso coletivo com os seus colegas. Durante a contação de história, 

todos os alunos contestavam as formas geométricas que possuía o livro, 

reconhecendo-as e falando que já as tinham trabalhado. Após o término da contação, 

a aluna Amanda fez a recontagem da história. 

 

Anexo da atividade: 

 

     

 

 

 



 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 17 (12/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 



 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Sou a maior coisa que há no mar – Kevin Sherry. 

Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para 

realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o molde de uma lula 
para que eles possam colorir e após o término, fazermos a colagem dos mesmos em 
um papel pardo. 
 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a produção artística 

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 



Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

 

A turma inteira adorou a história, pois o livro e a Lula da história eram enormes, cada 

vez que aparecia a imagem da Lula, eles gritavam e se escondiam embaixo de suas 

classes, representando medo. Após o término da história, a aluna Amanda e os seus 

colegas Cristopher e Vicente, recontaram a história. 

 



 Anexo da atividade: 

 

    

     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 18 (18/05/16) 



Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 



 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Onde está o Camaleão? – Milton Célio de Oliveira Filho. 

Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para 

realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei espalhar em sala de aula três 
camaleões nas cores branca, verde e vermelha, as quais irei fixá-los em algum lugar 
com a mesma textura e pedirei para que todos os alunos procurem os três 
camaleões. 
 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Explorar o entorno da sala  

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 



6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

 

Esta atividade foi muito divertida, em cada página da história do livro, aparecia o 

camaleão camuflado de cores diferentes e eu perguntava aonde estava o camaleão e 

eles se levantavam de suas cadeiras, vinham até a mim e apontavam no livro. Fiquei 

admirado com a capacidade de percepção deles, e também com a rapidez de 

encontrarem o camaleão camuflado. Após o término da história, os alunos Lucas e 

Matheus recontaram a história. Em seguida apliquei a atividade que era a seguinte: 

Eu distribui 3 camaleões nas cores branca, verde e vermelha dentro da sala de aula, 

mas não contei para eles quais eram suas cores. Eles tinham como objetivo encontrar 

os camaleões, quem os encontra-se iria levá-lo para casa.  

 

Anexo da atividade:  

 



   

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 19 (19/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 



 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: Gato pra cá, rato pra lá – Sylvia Orthof. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação 

de forma lúdica. 



Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei separá-los em grupos e 
distribuirei o molde dos personagens em cenas do conto para cada grupo para 
colorirem e após o término, fazermos a colagem em papel pardo. 
 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a produção artística 

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 



7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

 

Os alunos adoraram a história e os desenhos. Após a contação os alunos Lucas e 

Henrique recontaram a história, em seguida, distribui diferentes figuras dos 

personagens da história do livro, essas figuras eram nada mais que cenas do próprio 

livro para que eles colorissem. Após o término, fizemos a colagem das mesmas em 

papel pardo, representando as cenas do conto. 

 

Anexo da atividade: 

 

 

        

 

 



 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 20 (24/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 



“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: O que cabe num livro? – Ilan Brenman e Fernando 

Vilela. Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para 

realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Distribuirei para dois grupos os 

moldes do dinossauro para que possam colorir com tinta guache, para depois da 

secagem dos mesmos, realizarmos a montagem do personagem.  

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 



5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão:  

Os alunos adoraram a história, o livro assim como suas imagens são enormes, e 

quando aparecia o dinossauro eles gritavam e se escondiam embaixo de suas 

classes, representando medo. Após a contação, o aluno Lucas recontou a história. 

Em seguida distribui o esboço do dinossauro para eles pintarem com tinta guache 

laranja, separei eles em dois grupos. Após o término da pintura e a secagem do 

desenho, fizemos a montagem do dinossauro e colamos os seus dentes.  



Anexo da atividade:  

 

  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 21 (30/05/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 



Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Atividade: A visita – Lúcia Hiratsuka. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Distribuirei uma cartolina para a 

aula inteira, para que eles possam representar o pintor da história, e assim, 

expressarem sua criatividade com tinta guache em grupo. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 



Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão:  

Os alunos adoraram a história, e até cogitaram que a maleta do homem continha 

criancinhas, pelo motivo de o menino receber uma visita em casa e também estar 

com medo de um desconhecido dentro de sua própria casa. Quando a história revelou 

que ele era um pintor, eles gritavam de alegria, pois também queriam pintar e 

expressar sua criatividade. Após o término da contação, os alunos Cristopher e 

Gabriel recontaram a história. 

 

Anexo da atividade:  



 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 22 (01/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 



 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 



 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Coach! – Rodrigo Folgueira. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Sortearei o molde do porquinho e 

distribuirei o molde de alguns animais presentes no livro para o restante dos alunos 

colorirem com lápis de cor, e após o término, fazermos a colagem dos mesmos em 

uma cartolina. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 



Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão: 

 

O fato de a própria história conter animais diferentes já despertou o interesse deles de 

imediato, pois continham muitos animais e era tudo muito colorido. Alguns citavam os 

animais que já tinham visto. Eles riam toda a vez que o porquinho fazia Coach. Após 

a contação, a aluna Amanda e o aluno Cristopher recontaram a história. Em seguida, 

distribui as figuras para que eles colorissem e após o término fazermos a colagem em 

uma cartolina branca. 

 

Anexo da atividade:  

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 23 (02/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 



 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Lá vem o homem do saco – Regina Rennó. Faremos uma roda no 

meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de 

forma lúdica. 



Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Distribuirei para cada aluno o 

molde de uma criança na janela para eles colorirem, e após o término, fazermos a 

colagem dos mesmos em uma cartolina, onde será representado um bairro no qual o 

homem do saco estará presente, como na imagem ilustrativa. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 



7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão: 

 

Os alunos adoraram a história, ainda mais que pelo motivo de as crianças não 

saberem o que o homem trazia em seu saco, ficou um clima de suspense. Alguns 

cogitaram até que seria uma criança, e uma aluna relatou que já viu o homem do saco 

na cidade de Jaguarão, perto de sua residência e que ele roubava criancinhas, e por 

isso tinha medo dele, pois ele era malvado. Após a contação, as alunas Amanda e 

Alice recontaram a história. Em seguida, distribui as figuras das crianças da história 

para eles colorirem, e após o término, fazermos a colagem na cartolina branca, a qual 

já estava desenhado o esboço com a cena do livro. 

 

Anexo da atividade:  

 



      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 24 (06/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 



Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 



 

3° momento: Chá das Dez – Celso Cisto. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei separar os alunos em dois 

grupos e irei distribuir os números do relógio, em seguida irei passar em cada grupo 

com o esboço do relógio para que cada grupo possa ordenar os números 

corretamente e, após o término, irei distribuir para o Ajudando do Dia os ponteiros, o 

qual ele(a) terá que indicar corretamente o horário do chá das amigas velhinhas. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Reflexão: 

Esta atividade foi bem divertida, fiz o esboço do relógio, dos ponteiros e dos números 

e fui de classe em classe para que cada aluno ordenasse os números dos ponteiros. 

Comecei explicando que as ordens dos números começavam pela direita de menor a 

maior, e também fui explicando que cada número equivale a 5 minutos. Os alunos 

Angelo e Miguel Carvalho foram os únicos que apresentaram dificuldade em pôr os 

números em ordem, mesmo enxergando quais eram os números anteriores. O 

restante dos alunos ordenaram os números com facilidade. Logo após, expliquei 

quais as funções dos ponteiros e o que eles indicavam e pedi para que qualquer 

aluno ordenasse os ponteiros para o mesmo horário do Chá das dez, o único aluno 

que acertou o horário e os respectivos lugares dos ponteiros que indicavam esta hora 

foi o aluno Matheus. 

Anexo da atividade:  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 25 (07/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 



Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 



 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: O homem da chuva – Gianni Rodari. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei separar os alunos em dois 

grupos e irei repartir o esboço do homem em cima de uma nuvem em duas partes e 

irei distribuí-los para que eles possam carimbar com a esponja com tinta guache. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 



Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

Reflexão: 

Durante a contação grande parte dos alunos palpitavam sobre o homem da chuva e 

que por isso que às vezes tanto chovia quando fazia sol durante um bom tempo, pois 

o homem da chuva era dorminhoco, se dormia e deixava as torneiras fechadas e 

abertas a todo instante. Se deixava aberta, chovia por um longo período e se deixava 

fechada fazia sol durante um longo período. Durante a atividade o aluno Miguel 

Carvalho e a aluna Mikaele não carimbavam a esponja como o devido, e sim, a 

deslizavam no cartaz, mesmo após vários momentos de explicação, antes e durante a 

atividade. 

Anexo da atividade: 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 



PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 26 (15/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 



 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: A menina e o tambor – Sonia Junqueira. Faremos uma roda no meio 

da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma 

lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir um tambor para cada 

aluno, para que eles possam bater tambor em sala de aula coletivamente. 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 



 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Reflexão: 

Durante a contação os alunos ficavam admirados com as figuras coloridas e os 

personagens do livro e também com tamanha alegria e curiosidade da menina do 

tambor. Em seguida que a menina escutou os barulhos na avenida foi direto para sua 

casa pegar o seu tambor e ir tocar juntamente das pessoas que lá estavam. Sendo 

assim, o aluno Lucas disse que devia ter muito barulho lá, pois as pessoas continham 

vários instrumentos e que aquilo ali nada mais era do que um carnaval. Ficaram 

animados ao receber a notícia que a atividade seria eles tocarem os tambores em 

sala, a alegria rolava solta. 

Anexo da atividade: 



 

  

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 27 (16/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 



 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: A velhota cambalhota – Sylvia Orthof. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 



Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o esboço da velhota 

para cada aluno, para que eles possam colorir com seus lápis de cor. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 



7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

Anexo da atividade:  

 

  

Reflexão:  

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 



música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, no decorrer da história as crianças 

interviam palpitando sobre a velha cambalhota e que ela dava cambalhotas no ar e 

palpitavam dizendo que ela devia ficar muito tonta por girar diversas vezes e também 

ficaram maravilhados que ela morava em um trem abandonado. Após a contação, o 

aluno Matheus e as alunas Isadora e Amanda recontaram a história. Em seguida, 

distribui um esboço da velha cambalhota para que eles pudessem pintar com seus 

lápis de cor, cada um pegou seus matérias que continham em suas caixas e iniciaram 

a pintura livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 28 (23/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 



Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 



 

3° momento: O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso 

esfomeado – Sylvia Orthof. Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao 

redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o esboço de um 

morango disfarçado para cada aluno, para que eles possam colorir com seus lápis de 

cor. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

Anexo da atividade: 

  

 

Reflexão:  

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 



painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, as crianças estavam bem animadas e 

curiosas, mas também estavam com medo do urso, e me interviam pelo fato de um 

urso gostar de morangos, pois ursos não comiam morangos. Os alunos adoraram o 

fato de que o ratinho, assim como eles, reparte o seu alimento para o contador de 

histórias, para que o urso não consiga achar o morango, mas ainda diziam, cuidado, o 

urso tem um ótimo olfato. Após o término, a aluna Mikaele e os alunos Lucas e Victor 

Henrique recontaram a história, e em seguida, distribui um esboço do morango 

disfarçado para que eles pudessem pintar com seus lápis de cor, cada um pegou 

seus matérias que continham em suas caixas e iniciaram a pintura livre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil 

Plano: Nº 29 (24/06/16) 

Nome do bolsista: Luciano Barcellos Sabetta 



Escola em que atua: EMEI Casa da Criança 

Turma: Pré lI 

Turno: Manhã 

Professora Supervisora: Debora P. Sanes 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

 

 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 



 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Maria ria que ria – Rosinha. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o esboço da menina 

da história para cada aluno, para que eles possam colorir com seus lápis de cor. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 



A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

Anexo da atividade: 

 

 

Reflexão: 



No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história, e 

eles responderam que estava lá em cima, em letras grandes. A história relata uma 

série de acontecimentos cotidianos na vida da menina e embora a situação seja ruim, 

ela sempre ria, e a cada acontecimento e risada de Maria, eles caíam na gargalhada, 

pois achavam engraçado que ela ria de tudo e eles queriam rir também. No final da 

história, os alunos me falaram que o motivo de tantos risos era somente por ela ser 

feliz e gostar de brincar, e por verem a cena do livro que Maria abraça sua mãe, após 

o término da história, todos se abraçavam também. Em seguida, distribui um esboço 

da menina para que eles pudessem pintar com seus lápis de cor, cada um pegou 

seus matérias que continham em suas caixas e iniciaram a pintura livre. 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 



Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: O sapo comilão – Stela Barbieri. Faremos uma roda no meio da sala 

e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o esboço do sapo da 

história para cada aluno, para que eles possam carimbar a imagem com o uso da 

esponja e tinta guache. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 



Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

Anexo da atividade: 



 

 

Reflexão:  

Neste dia a professora estagiária Ana, de espanhol, aplicou uma atividade numérica 

com os alunos, a qual o desenho era de um peixe que em seu contorno continham 

números e espaços vazios entre estes para os alunos traçarem uma linha. A ordem 

para eles traçarem a linha era de ordem numérica crescente e continham desde o 

número zero até o número dez. Após os alunos traçarem o contorno do peixe, cada 

um pegou sua caixa com seus materiais e em específico, pegaram suas caixas de 

lápis de cor para a pintura livre do peixe. Enquanto os alunos realizavam a atividade 

que a professora estagiária trouxe, ela ia pronunciando os números de zero a dez em 

espanhol, lentamente e repetidamente um por um. Pude perceber que a grande 

maioria dos alunos tem facilidade para pronunciarem as palavras em espanhol e os 

mesmos não hesitam em perguntarem se a forma a qual eles estão pronunciando as 

palavras é a correta. Muitos dos alunos apresentam facilidade em pronunciar as 

palavras em espanhol, pois em suas outras escolas eles também estudam a língua 

espanhola, o que facilita muitas vezes, o conhecimento e a pronunciação de 

determinados temas abordados em aula. O desenho do peixe não continha muitos 

detalhes, o que também facilitou a realização da atividade, pois nem todos os alunos 

são detalhistas e muitos não apresentam concentração para realizarem tal tarefa. 

Após a conclusão da atividade da estagiária, iniciei minha contação de história do livro 

“O Sapo Comilão” de Stela Barbieri, os alunos permaneceram em roda no meio da 

sala, em suas classes e eu mostrei o livro para eles. Questionamentos que foram 



realizados antes da leitura: Onde fica o título da história? Sobre o que será a história? 

Como são os desenhos que contém a história?. Os alunos foram respondendo e 

disseram que o título da história é sempre o de letras grandes, bem lá em cima do 

livro e que o sapo deve ser comilão porque deve comer tudo que vê pela frente e que 

os desenhos que contém a história são bem coloridos. Em seguida, após o diálogo, 

antes de iniciarmos a contação, cantamos uma música para que as crianças 

entrassem no momento da leitura. A música é a seguinte: 

Era uma vez (palma três vezes) 

Era uma vez (palma três vezes) 

Era uma vez...  

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após cantarmos a música, iniciei a contação de história e no decorrer da mesma as 

crianças interviam palpitando sobre as frutas e legumes que o sapo comia e quais 

destas eles gostavam e  tinham hábitos de comer.  Questionamentos após a leitura: 

Qual é o título? O que aconteceu na história? Eles respondiam que o título da história 

era “O Sapo Comilão” e que iriam recontar a história assim que eu disponibilizasse o 

livro para eles. Em seguida, distribui um esboço do sapo comilão para que eles 

pudessem pintar com seus lápis de cor, cada um pegou seus matérias que continham 

em suas caixas e iniciaram a pintura livre. Toda a turma é bem agitada e ativa, mas, 

quando chega o momento da contação de história todos os alunos ficam quietos, 

porém, animados, pois eles adoram ouvir as histórias. 

“A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos para as crianças 

ampliarem suas possibilidades de inserção, e, de participação nas diversas práticas 

sociais” (RCNEI, 1998, p.117). 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 



Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Papai! – Philippe Corentin. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir o esboço de uma 

cena da história para cada aluno, para que eles possam colorir com seus lápis de cor. 

 

Objetivos Específicos:  

 Explorar o livro, os personagens e as imagens 

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 



Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 

 



 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 



Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era Papai e que estava bem 

lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se tratar a 

história e responderam que devia ser algo relacionado com o pai de alguém, pelo 

nome da história. No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que 

também tinham medo de monstros na cama, e que os seus pais não deixavam eles 

comerem comida pesada à noite para não terem pesadelos, com exceção de alguns, 

que tem hábitos alimentares noturnos e relatam que não conseguem dormir 

tranquilamente à noite pelo motivo de estarem muito satisfeitos e muitas vezes a 

barriga doer, mas, que assim como o ocorrido na história, eles acabavam 

adormecendo pelo fato de estarem muito exaustos por terem brincando muito à noite. 

Em seguida, após o término da contação de história, distribui um esboço de uma cena 

que continha no livro, do menino e do dinossauro na cama, ambos gritando, para que 

eles pudessem pintar com seus lápis de cor, cada um pegou seus materiais que 

continham em suas caixas e iniciaram a pintura livre.  

 

“Acredita-se que a intervenção direta do adulto é necessária e determinante para a aprendizagem da 

criança. Desta concepção resultam orientações para ensinar às crianças pequenas listas de palavras, 

cuja aprendizagem se dá de forma cumulativa e cuja complexidade cresce gradativamente.” (RCNEI, 

1998, p.118). 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 



 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: O lobo e os três carneirinhos – Peter Christen Asbjornsen e Jorgen 

Moe. Faremos uma roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para 

realizarmos a contação de forma lúdica. 

Atividade: Confusão de sapatos 

Traçam-se duas linhas paralelas a uma grande distância uma da outra. Atrás de uma 

das linhas, a de partida, um aluno fica alinhando os participantes e atrás da outra 

linha ficam os sapatos dos participantes, todos misturados, porém sem estarem 

amarrados ou abotoados. Ao sinal de partida, todos correm para a linha de chegada 

ao qual cada aluno deve procurar o seu sapato e este deve ser amarrado ou 

abotoado conforme à necessidade. Em seguida, retornasse à linha de partida. O 

primeiro que transpuser a linha de partida devidamente calçado com o seu sapato, 

será o vencedor. 

 

Objetivos Específicos:  

 Desenvolver habilidades motoras finas – abotoar ou amarrar. 

 Desenvolver rapidez e agilidade 

 Brincar 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 



 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 

 



  

Reflexão:  

Neste dia a professora estagiária Ana, de espanhol, aplicou uma atividade 

relacionada a um diálogo na língua espanhola. Ela foi chamando os alunos em trio em 

sua classe e a atividade era referente ao nome e continha tais perguntas como: Como 

te chamas? Este é meu amigo. Ele se chama? Esta é minha amiga. Ela se chama?. A 

maneira que iam sendo feitas as perguntas, os alunos respondiam em espanhol, 

respondendo e perguntando aos seus colegas e a professora. As perguntas eram 

feitas lentamente e repetidamente, um a um e as respostas da mesma maneira. No 

decorrer de sua atividade, pude perceber que os alunos apresentam muita facilidade 

na pronunciação de palavras em espanhol, e os mesmos, sempre perguntam a 

professora se a maneira a qual eles estão pronunciando a palavra está correta ou 

não. Acredito que eles apresentam grande facilidade na língua espanhola pelo fato de 

estudarem em outra escola, além desta, ou seja, dependendo dos temas abordados 



em aula, eles muitas vezes reconhecem diversas pronunciações de palavras, 

números, etc. Após a conclusão da atividade da estagiária, iniciei minha contação de 

história do livro “O Lobo e os Três Carneirinhos” de Peter Christen Asbjornsen e 

Jorgen Moe, os alunos permaneceram em roda no meio da sala, em suas classes e 

eu mostrei o livro para eles. Questionamentos que foram realizados antes da leitura: 

Onde fica o título da história? Sobre o que será a história? Como são os desenhos 

que contém a história?. Os alunos foram respondendo e disseram que o título da 

história é sempre o de letras grandes, bem lá em cima do livro e que o Lobo deve 

querer comer os carneirinhos e que o carneirinho maior é enorme e o menor é bem 

pequenino. Em seguida, após o diálogo, antes de iniciarmos a contação, cantamos 

uma música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez (palma três vezes) 

Era uma vez (palma três vezes) 

Era uma vez...  

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após cantarmos a música, iniciei a contação de história e no decorrer da mesma as 

crianças interviam palpitando que o Lobo era muito maldoso por não deixar os 

carneirinhos beberam a água da fonte que supostamente seria dele, mas que no 

decorrer da história revelasse que ela não tinha dono e que todos poderiam beber 

água de lá, sem medo algum. Eles também pensaram que o carneirinho pequeno, por 

ser muito pequenino não iria conseguir intimidar o Lobo. E o que mais eles adoraram, 

repetiram e cantaram comigo foi o trecho de uma música que cada vez que os 

carneirinhos iam beber água, cantavam: Titotó, titotó, água fresquinha para beber... 

nhoc, nhoc, nhoc, nhoc, nhoc, nhoc, grama verdinha para comer... Pampam!. 

Questionamentos após a leitura: Qual é o título? O que aconteceu na história? Eles 

respondiam que o título da história era “O Lobo e os Três Carneirinhos” e que iriam 

recontar a história assim que eu disponibilizasse o livro e os palitoches para eles. Em 

seguida apliquei uma atividade diferente com eles, meu objetivo com esta mesma era 

desenvolver rapidez e agilidade em cada um dos participantes, ou seja, suas 

coordenações motoras. A atividade se chamava “Confusão de Sapatos” ao qual eram 

traçados linhas no chão a uma certa distância uma da outra, e na linha posterior 

continham os seus sapatos, os quais estavam desamarrados e que ao som de partida 

eles teriam que se dirigir até eles e abotoar ou amarrar conforme à necessidade. 



Separei os alunos em dois grupos, e cada grupo aguardou sua vez. Os vencedores 

desta brincadeira foram o aluno Vicente e o aluno Gabriel. Após o término da 

brincadeira, batemos palmas para todos os participantes e o aluno Vicente disse que 

o seu pai lhe havia dito que não importa se você ganha ou perde, o importante é 

competir. No decorrer da atividade pude perceber que a aluna Amanda, e os alunos 

Matheus e Lucas não sabem amarrar os seus próprios tênis e pediram auxílio para 

mim e para a professora Ana amarrar os seus tênis após a brincadeira. A turma em 

geral é bem compreensiva quando são feitos desafios ou competições, pois só irá 

existir um grupo ou uma pessoa ganhadora.  

 

“O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, 

propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, 

abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem 

como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança.” ( RCNEI, 1998, p.15). 
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Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 



3° momento: Clubinho Honda – Semana do Trânsito. Faremos uma roda no meio 

da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a exibição do vídeo 

sobre as regras dos sinais de trânsito.  

( https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks ) 

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir papel crepom nas 

cores verde, amarela e vermelha, para que com o uso da tesoura os alunos possam 

recortá-los em pequenos pedaços, para depois amassarem e fazerem bolinhos com 

os mesmos. Em seguida, em uma cartolina branca irei fazer o esboço de três círculos 

que representam o semáforo e nomeá-los para que eles possam fazer a colagem das 

respectivas cores nos seus devidos lugares. Após a colagem, irei passar duas folhas 

impressas sobre diversas placas de trânsito e irei explicando qual a função de cada 

uma. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks


6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade:  

 



 

 

 

Reflexão:  

 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório.  

Neste dia, levei um vídeo para os alunos olharem, sobre o trânsito, eles adoraram o 

vídeo, repeti três vezes o mesmo antes de aplicar a minha atividade proposta, de 

tanto que prendeu a atenção deles e que eles adoraram. Após o término do vídeo, 

também mostrei pra eles, algumas placas de trânsito em folhas impressas, diversas 

placas, e perguntei pra eles quais a que eles conheciam, as que viam mais na rua, e 

disseram que eram as de estacionamento ou as de pare, em seguida fui explicando 

para eles quais as regras de cada uma das placas, ou seja, o que significava, 

questionei se alguns deles já tinham vistos outras placas a não ser as da cidade, 

alguns tinham dito que já pois já haviam viajado para algum lugar e já conheciam 

outras placas de sinalização. Após o término da explicação, distribui para os alunos 



papel crepom nas cores verde, vermelha e amarela. Pedi para que cada um dos 

alunos, um por vez, se levantasse e fosse em sua caixa de materiais e pegasse sua 

tesoura para fazermos o recorte do papel crepom.  

Expliquei que após o recorte do papel crepom, eu queria que eles o transformassem 

em bolinhas, em pequenos círculos, para nós, mais adiante podermos fazer a 

colagem. Após o término, em uma cartolina, fiz três círculos para que eles pudessem 

colar os papeis crepom, ou seja, as bolinhas que eles tinham feito, em seguida fui 

questionando eles se por um acaso eles sabiam aonde é que iriam ir as cores no 

semáforo, o aluno Miguel Carvalho me disse que sabia quais eram as cores, que 

estas eram, amarela, vermelha e verde mas que ele não sabia quais eram as ordem, 

perguntei se alguém mais não sabia quais eram as ordens das cores e eles me 

responderam que não. 

Pedi para que dois alunos viessem com a cola tenaz com os papeis crepom para 

colar na respectiva ordem duas das cores, a verde e a vermelha, para depois o 

restante dos alunos também poderem colar e aprenderem também já as ordens das 

cores do semáforo. Fui intercalando os alunos pouco a pouco para irem ir colar os 

seus papeis crepom, pois eram bastantes alunos e o círculo não era muito grande.  

Em toda a atividade eles ficaram calmos e atenciosos, recortavam e faziam círculos 

com o papel crepom com cuidado, dialogavam entre si sem gritaria e também havia 

um colega que não possuía uma tesoura, e alguns dos colegas não hesitaram em 

emprestar diversas vezes para ele fazer o recorte. Os alunos adoram fazer atividades 

que envolvam colagens e recorte, pois prende muito a atenção deles. No final, 

simulamos um trânsito dentro da sala de aula, uma faixa de pedestres e motoristas, 

foi bem interessante.   

 

“Consideramos que o letramento ocorre também ao brincar (Kishimoto, 2005; Martins, 2008), entendemos que 

tanto as brincadeiras de ler como as brincadeiras de encenar que se apoiam em materiais escritos constituem um 

espaço de ampliação do letramento das crianças, uma vez que nessas situações elas podem se apropriar de 

diversas práticas sociais de leitura e escrita.” 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 



2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: O grande rabanete – Tatiana Belinky. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica. 

Atividade: O professor irá levar em folha impressa palavras cruzadas com imagens 

diversas para que os alunos, através da observação de suas figuras escrevam os 

nomes das referidas imagens, percebendo assim, que mesmo cruzando informações 

conseguimos formar outras escritas ou textos. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 Reconhecer diferentes figuras 

 Perceber outra forma de escrita 

 Despertar o raciocínio 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  



 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 



 

 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 



Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era O Grande Rabanete e 

que estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve 

se tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado ao alimento, pelo 

motivo de todos os personagens na capa estarem segurando algo em suas mãos. No 

decorrer da história eles interviam a contação para relatar que o rabanete era muito 

grande e que estava muito preso na terra e que a cada pessoa que o vovô chamava 

não adiantava pois o rabanete era muito grande, somente com a ajuda do rato que 

eles conseguiram arrancar o rabanete da terra. Questionei o porquê de o rabanete 

conseguir ser arrancado com a ajuda do rato, se era porque ele era forte ou porque 

estavam todos unidos puxando o rabanete, alguns disseram que era porque o rato era 

bem forte embora ele fosse pequeno, pois alguns pais dos alunos lhe tinham dito que 

tamanho não era documento, outros disseram que era porque todos estavam juntos, 

em grande quantidade, por isso que conseguiram arrancá-lo, e eu disse que era pelo 

último motivo, pois a união faz a força.  

Pude perceber que o aluno Victor Henrique e a aluna Amanda tem conhecimento 

sobre as letras e sabem escrevê-las da maneira correta, com o auxílio do professor, 

mas, apresentaram falta de concentração na hora desta atividade. Já a aluna Mikaele 

fez somente garatujas nas colunas de pôr cada letra, conforme suas descobertas e 

interpretações que faz do mundo, assim, conforme os movimentos que faz com o 

braço buscando e descobrindo as possibilidades das formas, para depois dominá-las. 

Com a exploração destes rabiscos, a aluna vai construindo sua produção autoral. Pois 

é preciso instigar a competência simbólica, provocar o aluno a ir além e não apenas 

ensinar a ele regras práticas da figuração. Conforme eu ia dizendo para preencherem 

as lacunas a aluna Mikaele me falou que não sabia escrever e eu disse para ela 

escrever da maneira que ela achasse correta, e assim, ela foi preenchendo as 

lacunas.   

O aluno Vicente é um menino muito curioso e esperto, praticamente não precisou de 

auxílio como os seus outros colegas para concluir a atividade, pois só foi esperando 

eu falar com que letra era para preencher as lacunas e ele já foi escrevendo, pois já 

tinha conhecimento sobre as letras do alfabeto, assim como alguns de seus colegas. 

Conforme eu ia ditando as letras ele escrevia e perguntava sempre se a maneira que 

ele tinha escrito estava correta.  

O aluno Matheus concluiu a atividade, assim como todos, mas, se interessou mais em 

pintar as figuras do que preencher as lacunas com as respectivas letras. O aluno 

Miguel Hernandez apresentou muita dificuldade de concentração nesta atividade, 

como o seu colega Victor Henrique, que necessitou de total auxílio para concluir a 

tarefa, embora ambos tenham conhecimento das letras do alfabeto.  

Pude perceber que a turma em geral têm conhecimento sobre as letras do alfabeto, 

mas alguns ainda apresentam muita dificuldade na escrita, embora a maioria saiba 

escrever o seu nome, seja este por memorização ou não.  

 

 

“Letramento: produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como 

sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita 

para torná-las significativas. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas 

sociedades urbanas modernas não existe grau zero de letramento, pois nelas é 



impossível não participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas.” (RCNEI, 

1998, p. 121).  
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 



por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Estou sempre mudando – Bob Gill e Alastair Reid. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação 

de forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno para que eles possam expressar por meio da arte alguma situação 

de que no passado não gostavam e que hoje em dia eles passaram a gostar, seja 

uma brincadeira ou algum alimento. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 



 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 



 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 

 

Reflexão:  

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “Estou sempre mudando” 

e que estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que 

deve se tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado ao porco, pelo 

motivo de na capa conter uma imagem ilustrativa do porco e também questionei se 

sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, alguns disseram 

que não sabiam e outros alunos falaram que devia estar ao lado do nome da história. 



No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história não se 

tratava sobre o porco como eles pensaram que fosse, e sim de vários momentos 

diferentes, e achavam que se tratava de coisas diferentes que não gostavam 

somente. Intervi dizendo que a história se tratava de que nós podemos ter ideias 

diferentes das coisas e talvez até de nós mesmos, pois acredito que tudo seja 

conforme o cotidiano em que estamos inseridos, pois é normal mudarmos de opinião, 

ou seja, ter gostado mais de uma brincadeira no passado e hoje em dia gostar mais 

de outra, pois mudamos, ainda, de acordo com nossa referência. Após o término da 

contação de história, o aluno Matheus e as alunas Amanda e Mikaele recontaram a 

história para os seus colegas. Em seguida, distribui folhas de ofício para cada um dos 

alunos, e pedi que um por um fossem levantando-se para pegarem as suas caixas 

que continham seus materiais, pedi para que pegassem somente seus lápis de cor 

para o uso da atividade. Logo em seguida, expliquei a atividade que era a seguinte: 

distribui folhas de ofício para que eles expressassem por meio da pintura, alguma 

situação ou algum alimento, brincadeira, que no passado antes gostavam e que hoje 

em dia eles não gostam mais, ou vice-versa e que após a atividade, eles explicassem 

o motivo de tal desenho. O aluno Matheus desenhou um Arco-Íris e disse que 

desenhou porque gostava, tanto no passado como no presente. Já o aluno Vicente 

desenhou o Arco-Íris pelo motivo de que no passado não gostava e hoje em dia ele 

gosta muito de Arco-Íris. O aluno Lucas desenhou um carro e disse que antes não 

gostava e agora gosta. O aluno Victor Henrique desenhou um papagaio porque não 

gostava e hoje em dia ele gosta, pois até tem um pássaro como um animal de 

estimação, e que ele canta muito. A aluna Amanda desenhou um sorvete e disse que 

antes não gostava porque ela muito gelado e parecia que congelava o cérebro dela, e 

que a mãe dela não deixava ela comer também, mas que hoje em dia ela gosta pois 

sua mãe permite, só não soube me dizer qual sabor não gostava, mas disse que 

gostava muito de sorvete com sabor de chocolate. A aluna Mikaele disse que no 

passado não gostava muito de perfume, mas que agora gosta. O aluno Miguel 

Carvalho disse que gostava muito de Dragão, mas que hoje em dia ele não gosta 

mais, portanto, ele nem brinca com dragão.  

Após o término da atividade, a professora titular Silvana aplicou uma atividade com 

eles referente ao Dia Dos Pais. Disponibilizou para eles EVA em cor vermelha para 

que fizessem o recorte e após pudessem fazer a colagem dos mesmos em uma folha 

de ofício, que continha um esboço de um coração e que após o término, todos 

escrevessem os seus nomes nos trabalhos e quem não soubesse, escrevesse da 

maneira que achasse correta. 



 

“O letramento (palavra que apareceu pela primeira vez por Mary Kato, 1986) resulta da ação 

de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; é o estado ou condição que 

adquire um grupo social, ou indivíduo, como consequência de ter-se apropriado da escrita e 

de suas práticas sociais (SOARES, 2005).” 
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 Acolhida 
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 Higiene 
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Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Gabriel tem 99 centímetros – Annette Huber. Faremos uma roda no 

meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de 

forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno para que cada um desenhe algum membro de sua família que eles 

considerem pequenos ou grandes, e que após o término, cada um explique seu 

desenho e se somente são os adultos pessoas altas e quais as suas vantagens e 

desvantagens em ser pequeno ou grande. 



 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 



7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 

 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 



as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “Gabriel tem 99 

centímetros” e que estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também 

sobre o que deve se tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado ao 

menino e comentaram também que ele era muito pequenino, pelo motivo de na capa 

conter uma imagem ilustrativa de uma pessoa muito alta e também questionei se 

sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, alguns disseram 

que não sabiam e outros alunos falaram que devia estar ao lado do nome da história. 

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre o menino e sua altura, mas não sabiam se esses 99 centímetros eram muito 

grandes ou muito pequenos, o aluno Lucas comentou que esses 99 centímetros era 

muito grande e que quem era gigante na história era a mãe do menino, pois eles 

conseguiam enxergar somente uma parte do corpo de sua mãe, em vários momentos 

diferentes a história falava sobre as vantagens e desvantagens de ser pequeno ou 

alto. Intervi dizendo que a história se tratava realmente sobre o que eles disseram, da 

altura do menino, e que relatava também suas experiências em certas situações 

como crianças, ou seja, o seu cotidiano. Após o término da contação de história, o 

aluno Théo, Victor Henrique e a aluna Amanda recontaram a história para os seus 

colegas. Em seguida, distribui folhas de ofício para cada um dos alunos, e pedi que 

um por um fossem levantando-se para pegarem as suas caixas que continham seus 

materiais, pedi para que pegassem somente seus lápis de cor para o uso da 

atividade. Logo em seguida, expliquei a atividade que era a seguinte: distribui folhas 

de ofício para que eles expressassem por meio da pintura, algum desenho que 

mostrasse que algum colega, familiar ou uma pessoa querida fosse maior que eles, 

ou até mesmo alguma situação em que eles possam ter passado, em algum parque 

de diversão ou zoológico que sentiram-se muito pequeninos, ao lado de um brinquedo 

do parque de diversão, ou até mesmo próximo a algum animal no Zoológico, ou 



algum edifício na cidade, ou seja, algo que expressasse seus sentimentos, quando se 

sentiam grandes ou pequenos,  e que após a atividade, eles explicassem o motivo de 

tal desenho.  

 

 

“A premissa de que a criança desenha menos o que vê e mais o que sabe de um objeto é um 

ponto de concordância entre diferentes concepções teóricas sobre o desenvolvimento do 

desenho. O desenho, entre o jogo simbólico e a imagem mental, subordina-se às leis da 

conceituação e da percepção (PIAGET, 1973).” 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 



 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: O Pintor – Gianni Rodari. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Supondo que cada um dos alunos 

seja um pintor, pedirei para que cada um pinte as folhas de ofício que irei distribuir, 

expressando assim sua obra de arte. 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 



 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  



 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Anexo da atividade: 

 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “O Pintor” e que estava 



bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se tratar a 

história e responderam que devia ser algo relacionado a algum pintor, pelo motivo de 

na capa conter uma imagem ilustrativa do mesmo juntamente de um pincel e também 

questionei se sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, 

alguns disseram que não sabiam e outros alunos falaram que devia estar ao lado do 

nome da história, mas o aluno Victor Henrique levantou-se e apontou que o nome do 

Autor estava acima do nome da história. No decorrer da história eles interviam a 

contação para relatar que a história se tratava sobre o pintor que não tinha tinta e 

todos acharam engraçados o fato do mesmo ter arrancado os seus próprios cabelos 

para fazer o seu próprio pincel e os alunos ficavam intrigados com o egoísmo das 

diversas cores de não emprestar nem que seja uma gota de tinta para o pobre 

homem pintor. Intervi dizendo que a história se tratava realmente sobre o pobre 

homem pintor e que relatava suas experiências em certas situações. Após o término 

da contação de história, a aluna Amanda recontou a história para os seus colegas. 

Em seguida, distribui folhas de ofício para cada um dos alunos, e pedi que um por um 

fossem levantando-se para pegarem as suas caixas que continham seus materiais, 

pedi para que pegassem seus lápis de cor e giz de cera para o uso da atividade. Logo 

em seguida, expliquei a atividade que era a seguinte: cada um dos alunos iria 

interpretar algum pintor, então, distribui folhas de ofício para que eles expressassem 

por meio da pintura, sua obra de arte e comentassem após o término o real motivo da 

mesma. 

O aluno Miguel Hernández desenhou uma flor e a cor amarela da história, O aluno 

Lucas desenhou um dinossauro, uma janela e uma porta. O aluno José Manassés 

desenhou a cor verde da história, a cor marrom da história, que era um tronco de 

árvore e uma flor. O aluno Théo desenhou girassóis e flores. O aluno Victor Henrique 

desenhou seus familiares e uma rosa vermelha, que continha na história. O aluno 

Miguel Carvalho desenhou círculos, que ele relatou que eram bolas de futebol. O 

aluno Vicente desenhou a grama, o sol, girassóis, o céu e as nuvens. A aluna 

Amanda desenhou o pintor, o azul que continha na história e uma flor. A aluna 

Mikaele desenhou batom, gelatina e um círculo que ela relatou que era uma bola de 

futebol. Já a aluna Alice desenhou um sorvete colorido, o sol, flores, grama e o pintor.  

 

“A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha 
de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se 
desenvolve, mas também contribui com ele (BRASIL, 1994a). A criança, assim, não é uma 
abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura (FARIA, 1999).” 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 



“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Borboletinha – Andreia Moroni. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno contendo o esboço de uma borboleta. Em seguida irei distribuir papel 

crepom para os alunos das cores que eles escolherem, para que assim, possam 

rasgar/recortar e amassar para fazer a colagem do mesmo no esboço da borboleta.  

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  



 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

Anexo da atividade:  



 

 

 

Reflexão:  

 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “Borboletinha” e que 

estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se 

tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado a borboletinha, pelo 



motivo de na capa conter uma imagem ilustrativa da mesma e também questionei se 

sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, alguns dos 

alunos disseram que não sabiam aonde ficava, outros disseram que ficava bem lá em 

cima, expliquei que o nome da Autora da história estava a cima do nome do livro e 

falei o nome da Autora, que era Andreia Moroni. 

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre a borboletinha, fui fazendo intervenções ao longo da história, pois na própria 

história os alunos tinham que procurar os objetos que a borboletinha ia usar para 

fazer a receita. Para que serve a Luva? Alguns alunos disseram que era pra pegar a 

panela quente. Mas a luva está em um balde, será que é para isso? No final da 

história fomos ver que a Luva era para fazer a limpeza, já que estava em um balde. 

Fiz intervenções do tipo, para que serve a colher de pau? Para mexer o chocolate. E 

a garrafa? Para pôr o leite no chocolate em que a borboletinha estava fazendo, e 

assim fomos socializando sobre a história, ao longo que eu ia fazendo as perguntas 

os alunos iam buscando os objetos página por página que a borboletinha precisava 

para fazer a receita.  

Neste dia foi somente quatro alunos à sala de aula, distribui esboços de uma 

borboleta para cada um e papel pardo da cor que cada um escolheu, para que 

pudessem recortar com a tesoura ou rasgarem com as próprias mãos. Para em 

seguida fazerem bolinhas de papel e colarem os papéis no esboço da borboleta. 

Todos os alunos concluíram a atividade, exceto o aluno Vicente, pois relatou que 

estava muito cansado durante a atividade. A turma em si é bem agitada, mas pude 

perceber que os alunos adoram fazer atividades com rasgaduras/recortes e colagem, 

eles ficam bem calmos e geralmente todos concluem a atividade, para alguns é mais 

cansativo, para outros, nem tanto, mas cada um possui seu tempo de aprendizagem, 

pois cada criança aprende a ler e escrever brincando.  

 

“Não se trata de acelerar  nada nem de substituir a tarefa de outras etapas com relação a esse 

conteúdo (leitura); Trata-se simplesmente de tornar natural o ensino e a aprendizagem de 

algo que coexiste com as crianças, que interessa a elas, que está presente em sua vida e na 

nossa e que não tem sentido algum ignorar. (Solé, 2003)” 
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 Fio Condutor do Planejamento 

Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico 

Rotina 

 Acolhida 

 Café 

 Produzindo 

 Brincar 

 Higiene 

 Almoço 

 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 



 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Um tanto perdida – Chris Haughton. Faremos uma roda no meio da 

sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno para que eles possam desenhar algum desenho relacionado a 

história.  

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 



 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador  

 

 

 

Anexo da atividade: 



 

 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “Um tanto perdida” e que 

estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se 

tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado a coruja, pelo motivo 

de na capa conter uma imagem ilustrativa da mesma e também questionei se sabiam 

aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, os alunos disseram que 



não sabiam aonde ficava, ao qual me surpreendi, pois em outras contações que eu 

fiz, a grande maioria dos alunos sabiam aonde ficava o nome do Autor, expliquei que 

o nome do Autor da história estava a baixo do nome do livro e falei o nome do Autor, 

que era Chris Haughton, e eles repetiram o nome e estranharam, por não ser um 

nome muito comum talvez no cotidiano deles.  

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre a mamãe coruja e a corujinha, que o decorrer da história se tratava pelo fato de 

a corujinha ter caído do ninho de sua mamãe e se perdido, me perguntaram também 

o que era aquela linha pontilhada no livro que saía do ninho da mamãe coruja e ia até 

o chão, pois eles não sabiam do que se tratava, expliquei que aquela linha pontilhada 

era nada mais que a indicação da corujinha que caiu do ninho de sua mamãe coruja, 

que foi se debatendo de ninho em ninho até cair no chão. A história rendeu muitas 

risadas pelo fato de o esquilo e outros animais serem muito atrapalhados e acharem 

que sabiam qual era a mamãe da corujinha, pois a pequena corujinha tinha que ir 

dando dicas bem detalhadas, ou seja, descrevendo bem direitinho como era a sua 

mamãe, para então que eles conseguissem encontrar a sua mamãe.  Após o término 

da história, os alunos Matheus, Vicente, Theo e as alunas Mikaele e Amanda 

recontaram a história, pude perceber que alguns alunos recontam a história por meio 

de memorização.  

O aluno Theo desenhou a mamãe coruja, a corujinha, o esquilo, o sapo, os biscoitos e 

o chá. O aluno Victor Henrique desenhou a mamãe coruja, a corujinha, e o esquilo. O 

aluno José Manassés desenhou o ninho da mamãe coruja, a corujinha, o esquilo e o 

sapo. O aluno Vicente desenhou o ninho da mamãe coruja e a linha pontilhada que 

saia de seu ninho, indicando a queda da corujinha, também desenhou os biscoitos 

que os animais tomaram o chá, o coelho e o urso. O aluno Matheus desenhou o ninho 

da mamãe coruja e o urso. O aluno Ângelo desenhou o urso, o sapo e o coelho. A 

aluna Mikaele desenhou todos os animais que continham na história em uma barraca 

e o ninho da mamãe coruja. A aluna Amanda desenhou a mamãe coruja, o ninho da 

mamãe coruja, a grama e o céu. O aluno Lucas desenhou a mamãe coruja, a 

corujinha e o urso. Pude perceber que a leitura  e a atividade em si foi muito 

prazerosa, em ambas as partes, pois todos os alunos socializaram sobre a história, 

contando muitas vezes de alguns animais que já viram em alguns filmes/desenhos 

animados que eles costumam assistir em suas casas, na hora do lazer.  

“ V y go t s k y ( 1 9 8 4 )  p o r  e x e m p l o ,  s a l i e n t a v a  q u e  b e m  a n t e s  d o s  s e i s  
a n o s  a s  c r i a n ç a s  e r a m  c a p a z e s  d e  d e s c o b r i r  a  f u n ç ã o  
s i m b ó l i c a  d a  e s c r i t a  e  a t é  c o m e ç a r  a  l e r  a o s  q u a t r o  a n o s  e  



m e i o .  P a r a  e l e  o  p r o b l e m a  m a i o r  n ã o  e r a  a  i d a d e  e m  q u e  a  
c r i a n ç a  s e r i a  a l fa b e t i z a d a ,  m a s  s i m  o  f a t o  d e  a  e s c r i t a  s e r  " e n s i n a d a  
c o m o  u m a  h a b i l i d a d e  m o t o r a  e  n ã o  c o m o  u m a  a t i v i d a d e  c u l t u r a l  
c o m p l e x a " ( p . 133)”. 
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Rotina 

 Acolhida 
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 Produzindo 

 Brincar 
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 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 



1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Branca de Neve e os Sete Anões – Irmãos Grimm. Faremos uma 

roda no meio da sala e sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação 

de forma lúdica.  

Atividade: O professor irá levar em folha impressa palavras cruzadas para os alunos 

pintarem os nomes Maçã, Anão, Bruxa e Espelho, percebendo assim, que mesmo 

cruzando informações conseguimos formar outras escritas ou textos. 

  

Objetivos Específicos:  

 Perceber outra forma de escrita 

 Despertar o raciocínio 

 

 

4º momento: Higiene 



A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 



 

Anexo da atividade: 

 

 

 

Reflexão: 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 



Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “A Branca de Neve” e 

que estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve 

se tratar a história e responderam que devia ser algo relacionado a Branca de Neve e 

a bruxa, pois esta dava uma maçã envenenada para a Branca de Neve e esta 

supostamente morria, questionei se sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, 

quem a escreveu, os alunos disseram que nesta história ficava a baixo do nome da 

história, expliquei que o nome do Autor da história estava a baixo do nome do livro e 

falei o nome do Autor, que eram “os irmão Grimm”, e eles repetiram o nome e 

acharam engraçado.  

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre a Branca De Neve e os sete anõezinhos, que o decorrer da história se tratava 

pelo fato de a velha bruxa envenenar a Branca De Neve com uma maçã, e logo esta 

supostamente morrer. Que depois vinha um príncipe, a beijava, ela despertava e eles 

viveriam felizes para sempre. Questionei, será que é isso realmente que acontece? E 

a aluna Amanda me confirmou que sim, outros alunos tinham conhecimento da 

história, mas só a aluna Amanda realmente lembrava como era. Eles estavam bem 

ansiosos para saber o que realmente iria acontecer com a Branca De Neve. Neste dia 

usei o livro, o avental de história e os palitoches da história, a qual viemos 

confeccionando em nossas reuniões. A cada personagem que era citado, eu ia pondo 

estes no avental, e o rosto deles era de surpresa, pelo fato de o próprio personagem 

citado aparecer no avental, pude perceber que os alunos tiveram mais interação e 

apresentaram mais entusiasmo com a história, com o auxílio dos palitoches. Após o 

término da história, somente uma aluna e um aluno recontaram a história, tais foram, 

a aluna Amanda e o aluno Ângelo. Ambos quiseram usar o avental de história, 

mesmo este ficando grande em cada um deles, mas eles adoraram. Perguntei para a 

aluna Amanda se ela queria usar o livro para contar a história, ela respondeu que sim. 

Ao iniciar, ela foi folhando o livro, vendo as imagens e os personagens que nele 

continham e me disse que não sabia direito a história, então eu disse que iria auxiliar 

ela, fui contando a história novamente e ela foi me ajudando em algumas partes, 

conforme eu ia contando a história, ela ia pondo os personagens que apareciam. 

Após o término da história, o aluno Ângelo começou a contar a história. Perguntei 

para o aluno Ângelo se ele queria usar o livro para contar a história, ele respondeu 



que não, pois ele não sabia contar a história, se eu poderia ajudar ele, como eu fiz 

com a aluna Amanda, eu disse que sim. Fui contando a história novamente e 

conforme eu ia contando a história, ele ia pondo os personagens que apareciam na 

história no avental. Durante a recontação de história, os outros alunos estavam bem 

agitados e não prestaram muito a atenção nos colegas que estavam recontando a 

história. Após os alunos terminarem de recontarem a história, conforme havia 

planejado, iniciamos a atividade. A qual levei para os alunos em uma folha impressa 

palavras cruzadas, que continham as palavras Anão, Bruxa, Maçã e Espelho. 

Expliquei a atividade para os alunos que era a seguinte, com o auxílio dos lápis de 

cores de cada um dos alunos, eles iriam pintar as palavras conforme as fossem 

encontrando. Auxiliei cada aluno um por um e com o auxílio do alfabeto móvel, fui 

explicando aos alunos e identificando letra por letra até formar a palavra. Todos os 

alunos realizaram a atividade, exceto o aluno Miguel Carvalho, que recusou-se a fazer 

a atividade, por estar devidamente cansado. Pude perceber que os alunos tem muita 

dificuldade e cansaço quando se trata de atividades com letras, acho que pela devida 

atenção que é demasiada. Mas, todos completam as atividades e são bem espertos, 

cada um em seu tempo de aprendizagem.  

 

“A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de 

um trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das 

capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação 

está relacionada ao desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever” ( RCNEI, 1998, p. 117). 
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 Acolhida 
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 Higiene 
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 Hora do sono 

 

Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 



Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 

 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: João e Maria – Irmãos Grimm. Faremos uma roda no meio da sala e 

sentaremos ao redor das classes para realizarmos a contação de forma lúdica.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno, cada uma das folhas possui uma fruta, pedirei para os alunos 

colorirem. Em seguida, após o término, iremos fazer a colagem das mesmas em um 

papel pardo, em formato de um boneco. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 



 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  

 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador   

 

Anexo da atividade:  



 

 

Reflexão: 

 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 



Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “João e Maria” e que 

estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se 

tratar a história e alguns alunos responderam que já tinham conhecimento sobre a 

história e que devia ser algo relacionado ao João e Maria e a bruxa, pois esta por 

possuir uma casa de doces os aprisionavam e queria comer o João em um caldeirão, 

questionei se sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, os 

alunos disseram que nesta história ficava a baixo do nome da história, expliquei que o 

nome do Autor da história estava a baixo do nome do livro e falei o nome do Autor, 

que eram “os irmão Grimm”, e eles repetiram o nome e acharam engraçado.  

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre os pais de João e Maria e seus filhos, que sua madrasta era muito má e já por 

passarem necessidades financeiras, deu a ideia aos pais das crianças de abandoná-

las na floresta. Questionei, será que é isso realmente que acontece? E a aluna 

Amanda me confirmou que sim, outros alunos tinham conhecimento da história, mas 

só a aluna Amanda realmente lembrava como era. Eles estavam bem ansiosos para 

saber o que realmente iria acontecer com o João e a Maria. Neste dia usei o livro, o 

avental de história e os palitoches da história, a qual viemos confeccionando em 

nossas reuniões. A cada personagem que era citado, eu ia pondo estes no avental, e 

o rosto deles era de surpresa, pelo fato de o próprio personagem citado aparecer no 

avental, pude perceber que os alunos tiveram mais interação e apresentaram mais 

entusiasmo com a história, com o auxílio dos palitoches. Neste dia, fui pegando a 

turma em grupos, que estes, continham quatro alunos cada um, decidi ir pegando os 

alunos aos poucos pois na contação de história passada pude perceber que enquanto 

os outros colegas iam recontando a história, os outros não estavam prestando muito a 

atenção e quando era a vez deles de recontar a história exigiam silêncio, então achei 

melhor pegá-los em grupos desta vez, para todos terem uma melhor interação. Após 

o término da história, os alunos Theo, Victor Henrique e a aluna Mikaele recontaram a 

história, deste primeiro grupo que continham estes mesmos alunos, o único que não 

quis recontar a história foi o aluno José Manassés. Alguns quiseram usar o avental de 

história, mesmo este ficando grande em cada um deles, mas eles adoraram. 

Perguntei para o aluno Theo se ele queria usar o livro para contar a história, ele 

respondeu que não, e disse que não iria usar o avental de história, que iria fazer a 

contação sem o auxílio deste, somente com os palitoches. Perguntou se eu poderia 

auxiliar ele na contação de história, pois só lembrava de algumas partes da história, 

fui recontando a história juntamente com o aluno Théo e este, ia também me 

ajudando em partes da história a qual ele sabia, conforme eu ia recontando a história, 

ele ia pondo os personagens que apareciam. Após o término da história, o aluno 

Victor Henrique começou a recontar a história. Perguntei para o aluno Victor Henrique 

se ele queria usar o livro para contar a história, ele respondeu que não, mas, disse 

que iria utilizar o avental de história. Perguntou se eu poderia auxiliar ele na contação 

de história, pois só lembrava de algumas partes da história, fui recontando a história 

juntamente com o aluno Victor Henrique e este, ia também me ajudando em partes da 

história a qual ele sabia, conforme eu ia recontando a história, ele ia pondo os 



personagens que apareciam. Após o término da história, a aluna Mikaele começou a 

recontar a história. Perguntei para a aluna Mikaele se ela queria usar o livro para 

recontar a história, ela respondeu que não, mas ,que iria utilizar o avental de história. 

Perguntou se eu poderia auxiliar ela na contação de história, pois só lembrava de 

algumas partes da história, fui recontando a história juntamente com a aluna Mikaele 

e esta, ia também me ajudando em partes da história a qual ela sabia, conforme eu ia 

recontando a história, ela ia pondo os personagens que apareciam. Pude perceber 

que deste grupo de alunos, os que mais interagiram sobre a história foi o aluno Theo 

e o aluno José Manassés, que apesar de não querer recontar a história foi também 

auxiliando os seus colegas na contação. Pois fui intervindo na contação de cada um 

dos alunos e fui abordando perguntas, como por exemplo, o que acontece agora? O 

que será que a Maria irá fazer com a bruxa, etc.  

Com o segundo grupo, usei as mesmas abordagens que mencionei acima, dos quatro 

alunos deste segundo grupo, somente três quiseram recontar a história. Recontaram 

a história o aluno Lucas, o aluno Matheus e a aluna Amanda, o aluno Miguel Carvalho 

não quis recontar a história. Só precisei auxiliar o aluno Lucas na contação, conforme 

eu ia recontando a história, ele ia pondo os personagens que apareciam e ia me 

ajudando em partes na qual ele sabia. O restante dos alunos, recontaram a história 

sozinhos, com os palitoches e o avental de história. Após os alunos terminarem de 

recontarem a história, conforme havia planejado, iniciamos a atividade. A qual levei 

para os alunos folhas impressas de frutas e legumes. Fiz uma relação sobre uma 

alimentação saudável e os doces que continham na história. Fui perguntando a cada 

grupo o que costumavam comer em suas casas, em geral eles comem bastante frutas 

e alguns tomam sucos naturais. Outros, pacotes de sucos, falei para eles que estes 

contém muito açúcar, que não é recomendado ingeri-los por conterem muito açúcar. 

Após os alunos colorirem as figuras, iremos recortar as imagens e em seguida, com o 

auxílio deles, montar um boneco de frutas em um papel pardo, com as figuras.  

 

“É importante, no entanto, que não se confundam tais brincadeiras com dramatizações, uma vez que estas “se 

caracterizam pela reprodução de um argumento prévio, que funciona como uma espécie de guia.”(Martins, 2008, 

p. 60) 
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Desenvolvimento 

Objetivo Geral: 

 

• Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática 

e musical. 

 

1° momento: Chamada 

Nessa atividade, a professora irá recepcionar os alunos em sala de aula, conforme 

vão chegando à sala, a professora fará a chamada, pedindo para que os alunos 

sentem em seus lugares.. De forma conjunta, a professora irá cantando a música 

“Bom dia amiguinhos” e quando seus nomes são falados, um por um se levanta e põe 

sua etiqueta com foto na chamada, que é fixa na parede. 

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Oralidade 

 Reconhecer os colegas com o uso da imagem 

 

2° momento: Café 



 
A professora levará os alunos para a realização do lanche. Após a refeição, os alunos 
retornarão à sala de aula.  
 
Objetivos Específicos: 

 Sentar para tomar o café 

 Comer tranquilamente sem conversar 

 

3° momento: Branca de Neve – Irmãos Grimm. Farei novamente uma relação dos 

doces que contém na história, com as frutas que irá conter no jogo.  

Contarei a atividade proposta que será a seguinte: Irei distribuir uma folha de ofício 

para cada aluno, que contém um bingo de frutas. O professor utilizará um dado com 

as respectivas frutas que contém em cada uma das folhas. Conforme irá girando o 

dado, dependendo da fruta que cair, cada um dos alunos irá procurar a mesma fruta 

em sua folha e quem a tiver, irá pintá-la, quem colorir todas as figuras primeiro é o 

vencedor.  

 

Objetivos Específicos:  

 Coordenação motora 

 Estimular a produção artística 

 

 

4º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (lavar as mãos). Depois de 

lavarem as mãos a professora irá organizá-los para o almoço. 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

5º momento: Almoço 

Nessa atividade a professora não irá misturar os alimentos, proporcionando aos 

alunos a identificação do gosto e da cor de cada alimento. 

Objetivos Específicos:  



 Segurar a colher 

 Alimentar-se sozinho 

 

6º momento: Higiene 

A professora levará os alunos para realização da higiene (escovação). Depois da 

higiene bucal a professora irá organizá-los para dormir.  

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer seu corpo 

 Vivenciar um hábito saudável 

 

7º momento: Hora do sono 

A professora irá conduzi-los tranquilamente ao dormitório.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Estimular a criança a dormir 

 Preparar um ambiente acolhedor e tranquilizador 

 

Anexo da atividade: 

 

 

 

Reflexão: 



 

No início da aula fui recepcionando os alunos um por um em sala de aula, em seguida 

que eles entraram eu disse para que cada um pegasse um brinquedo para brincar e 

assim fizeram. Após o término, recolhemos os brinquedos, fizemos  a chamada, a 

qual cada aluno tem sua ficha juntamente de uma foto sua e tem que fixarem em um 

painel feito de pano com prendedores. Em seguida o ajudante do dia leva a cesta com 

as toalhinhas e vai chamando os colegas um por um, e logo, se dirigem ao refeitório. 

Ao retornarmos a sala de aula, antes de iniciar a contação de história, cantamos uma 

música para que as crianças entrassem no momento da leitura. A música é a 

seguinte: 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez ( palma três vezes) 

Era uma vez... 

Eu vou contar uma historinha pra vocês. 

Após a música iniciei a contação de história, questionei qual era o título da história e 

em que parte do livro se encontrava e responderam que era “Branca de Neve” e que 

estava bem lá em cima com letras grandes. Perguntei também sobre o que deve se 

tratar a história e alguns alunos responderam que já tinham conhecimento sobre a 

história e que devia ser algo relacionado uma velha bruxa que dava uma maçã 

envenenada a branca de neve por ter muita inveja dela, pois esta por possuir uma 

beleza encantadora maior que a própria rainha malvada a incomodava, questionei se 

sabiam aonde ficava o nome do Autor da história, quem a escreveu, os alunos 

disseram que nesta história ficava a baixo do nome da história, expliquei que o nome 

do Autor da história estava a baixo do nome do livro e falei o nome do Autor, que 

eram “os irmão Grimm”, e eles repetiram o nome e acharam engraçado.  

No decorrer da história eles interviam a contação para relatar que a história se tratava 

sobre a branca de neve e uma rainha que esta era muito má e pediu para os 

caçadores matarem a branca de neve mas como ela descobriu que a branca de neve 

estava viva, ela usou uma poção mágica para se passar por uma bruxa, uma velha 

vendedora, e ofereceu uma maçã envenenada a branca de neve a qual ela comeu e 

adormeceu. Questionei, será que é isso realmente que acontece? E a aluna Amanda 

me confirmou que sim, outros alunos tinham conhecimento da história, mas só a 

aluna Amanda realmente lembrava como era. Eles estavam bem ansiosos para saber 

o que realmente iria acontecer com a Branca de Neve. Neste dia usei o livro, o 

avental de história e os palitoches da história, a qual viemos confeccionando em 

nossas reuniões. A cada personagem que era citado, eu ia pondo estes no avental, e 

o rosto deles era de surpresa, pelo fato de o próprio personagem citado aparecer no 

avental, pude perceber que os alunos tiveram mais interação e apresentaram mais 



entusiasmo com a história, com o auxílio dos palitoches. Neste dia, fui pegando a 

turma em grupos, que estes, continham oito alunos cada um, decidi ir pegando os 

alunos aos poucos pois na contação de história passada pude perceber que enquanto 

os outros colegas iam recontando a história, os outros não estavam prestando muito a 

atenção e quando era a vez deles de recontar a história exigiam silêncio, então achei 

melhor pegá-los em grupos desta vez, para todos terem uma melhor interação. Após 

o término da história, a aluna Amanda e o aluno Ângelo recontaram a história, deste 

primeiro grupo que continham estes mesmos alunos, o único que não quis recontar a 

história foi o aluno Matheus. Alguns quiseram usar o avental de história, mesmo este 

ficando grande em cada um deles, mas eles adoraram. Perguntei para o aluno Angelo 

se ele queria usar o livro para contar a história, ele respondeu que não, e disse que 

não iria usar o avental de história, que iria fazer a contação sem o auxílio deste, 

somente com os palitoches. Perguntou se eu poderia auxiliar ele na contação de 

história, pois só lembrava de algumas partes da história, fui recontando a história 

juntamente com o aluno Ângelo e este, ia também me ajudando em partes da história 

a qual ele sabia, conforme eu ia recontando a história, ele ia pondo os personagens 

que apareciam. Após o término da história, a aluna Amanda começou a recontar a 

história. Perguntei para a aluna Amanda se ela queria usar o livro para contar a 

história, ela respondeu que sim, mas, disse que iria utilizar o avental de história. 

Perguntou se eu poderia auxiliar ela na contação de história, pois só lembrava de 

algumas partes da história, fui recontando a história juntamente com a aluna Amanda 

e esta, ia também me ajudando em partes da história a qual ela sabia, conforme eu ia 

recontando a história, ela ia pondo os personagens que apareciam.  

Pude perceber que deste grupo de alunos, os que mais interagiram sobre a história foi 

a aluna Amanda e o aluno Lucas, que apesar de não querer recontar a história foi 

também auxiliando os seus colegas na contação. Pois fui intervindo na contação de 

cada um dos alunos e fui abordando perguntas, como por exemplo, o que acontece 

agora? O que será que a bruxa irá fazer com a branca de neve-, etc.  

Com o segundo grupo, usei as mesmas abordagens que mencionei acima, dos quatro 

alunos deste segundo grupo, mas nenhum dos alunos quis recontar a história. Após 

os alunos terminarem de recontarem a história, conforme havia planejado, iniciamos a 

atividade. A qual levei para os alunos folhas impressas de um bingo das frutas. Fui 

perguntando a cada grupo o que costumavam comer em suas casas, em geral eles 

comem bastante frutas e alguns tomam sucos naturais. O professor continha um dado 

com frutas e conforme ele era girado cada fruta que caia eles tinham que pintar no 

bingo, quem terminava primeiro, ganhava.  

 

“A brincadeira constitui uma atividade social infantil, desenvolvida por crianças entendidas enquanto sujeitos 

históricos e sociais, marcados pelo meio social em que se desenvolvem, mas que também o marcam.”  (Wajskop, 

1995) 

 

 

 

 

 



 



 

 


