
 
 PIBID PEDAGOGIA- Área Letramento e Educação Infantil  
Nome do bolsista: Vera Antônia dos Santos Feijó  

Escola : Silvia Soares  

Turma: Pre I A   Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena Rocha 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho 

RELATORIO DE OBSERVAÇÃO 

1º dia de observação na Escola Silvia Soares dia 07 de março de 2017 na 

turma de pré I . 

Cheguei na escola as 8:00 da manha como de costume por já atuar como bolsista do 

projeto na Área  Letramento e Educação Infantil desde 2015 na escola Sementinha hoje 

atual escola Silvia soares. E pude observar que os  alunos são participativos em exceção 

de dois  que são  inquietos e agitados  sendo as vezes agressivos com a professora e os 

próprios colegas, muitas vezes dificultando as atividades. 

A turma é composta de 8 alunos de turno integral com idades referentes de 3 a 4 anos de 

idade sendo 3 meninas e 5 meninos, sendo um total de 16 alunos com os demais que 

frequentam o turno da tarde entrando no horário 13:30 min até as 17:30. Sobre a 

responsabilidade da professora titular Charlene Silveira Ferreira  formada em 

Pedagogia, especializada em educação Especial concursada já atuante na área de 

educação infantil a 9 anos. 

Na segunda semana de observação foi possível observar a professora trabalhar com os 

alunos contos literários com a encenação dos alunos. 

Obs: Um problema percebido e enfrentado por nós bolsistas dentro da escola Silvia 

Soares é o acesso a lugares como cozinha e materiais que deveriam ser de livre acesso 

para nos integrantes da Escola, minha opinião é um pouco constrangedor pois nunca sei 

como chegar até a cozinha por sempre parecer intrusa e estar invadindo um espaço 

privado e que na verdade não deveria ser assim. 

Na escola também agora esta presente uma sala com brinquedos adquiridos com ações e 

eventos feitos pela escola. O espaço é pequeno e por conta disso é pouco utilizado não 

oferece estrutura suportável para professores levarem suas turmas. 

Em minha opinião estes brinquedos deveriam estar em espaço amplo para que os 

professores pudessem usufruir destes brinquedos de uma forma prazerosa e com maior 

proteção.  

No entorno da escola estão distribuídos 2 bebedores com carência de higienização, 4 

banheiros divididos em meninos e meninas adaptados, e banheiros para professores que 

na maioria das vezes se encontra impossibilitado de ser utilizado por precariedade e 

falta de higiene adequada, pátio amplo com praça e areia mas que no momento 

encontrasse tomado por pastos. 



A escola é ampla e esta adequada, mas a estrutura encontra-se precária com infiltrações 

nas salas, mau cheiro nas aberturas de calçada que passam enfrente das salas e salas 

alagadas com pequenas pancadas de chuvas  persistentes tendo que evacuar as salas 

tendo que as crianças deixarem a escola e irem para suas casas. 

Os alunos são avaliados através de pareceres descritivos através dele os professores 

especificam os objetivos alcançados pelos alunos em realização das atividades, 

comportamento atitudes em relação aos colegas e professores.  

Os alunos fazem as refeições na escola realizam a escovação e após tem a hora do 

descanso onde todos que ficam n a escola tem que dormirem. 

 



 

Plano 01 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho  

Data:11/04/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 

Desenvolvimento 

 

1º Momento. 

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer as letras através de diferentes textos.        

 

 

 

 



Atividade 1. A professora recepcionará os alunos em sala, e a seguir fará a chamada em 

que os alunos terão que fazer o reconhecimento de seus nomes individual e colocar no 

cartaz com um trem na parede que terá diversos vagões. 

 

Atividade 2. A professora apresentará aos alunos a receita de um bolo de cenoura e 

juntos irão montar  a receita com fichas com os nomes dos ingredientes . 

Atividade 3. A professora fará junto com os alunos e a titular da turma  um bolo de 

cenoura com a participação de todos. 

 

Anexos : 

 

 

 

REFLEXÃO: 

Neste  dia as professoras realizaram juntas, com a turma uma receita de um bolo de 

cenoura, confeccionando fichas com o nome dos ingredientes aos poucos a nossa receita 

foi sendo construída. A cada ingrediente acrescentado na receita e no liquidificar aos 

poucos nosso Bolo de cenoura estava se formando com a participação da turma. 

A seguir, o bolo foi colocado no forno pela professora e os alunos puderam degustar 

logo depois do almoço.  



Durante a realização do bolo as professoras conversavam com os alunos sobre cada 

ingrediente qual sua função no bolo naquele momento e foram fazendo a contagem de 

cada quantidade de todos os ingredientes que utilizamos. 

Obs: Meu plano de atividade neste dia seria uma receita de bolo de chocolate, mas  

adaptei em meu plano um bolo de cenoura para compartilhar do planejamento da 

professora titular. 

 



 

Plano 02 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho  

Data:10/04/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 

Desenvolvimento 

 

1º Momento. 

Objetivos Específicos: 

 Participar de atividades que incentivem os hábitos de higiene.  

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do cotidiano 

        

Atividade 1. A professora recepcionará os alunos em sala, e a seguir fará a chamada em 

que os alunos terão que fazer o reconhecimento de seus nomes individual e colocar no 

cartaz com um trem na parede que terá diversos vagões.2 
 



 

2º Momento 

Atividade 2. As bolsistas do pibid  contaram em grupo a História do Coelho que não era 

de páscoa interagindo com os alunos e utilizando orelhas de coelho confeccionado por 

elas mesmas. Os alunos participaram da atividade de leitura que ocorreu na biblioteca 

da escola para todos ao mesmo tempo. 

 

 

 

Reflexão  

Neste dia a escola estava em festividade da semana de Páscoa, com atividades e por isso 

as bolsistas realizaram a leitura da história do coelho que não era de páscoa ( Ruth 

Rocha ) na biblioteca da escola e no final as bolsistas distribuíram para as crianças 

balas. Por estar um dia chuvoso haviam poucos alunos na escola sendo possível a 

concentração de todos ao mesmo tempo na biblioteca que por ser pequena não 

suportaria toda a escola de uma só vez. 

 

 

 



 

Plano 03 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho  

Data:17/04/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Possibilitar o reconhecimento da sua imagem  através do espelho; 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 

Desenvolvimento 

 

1º Momento. 

Objetivos Específicos: 

 Participar de atividades que incentivem os hábitos de higiene.  

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do cotidiano 

        

 



Atividade 1. A professora recepcionará os alunos em sala, e a seguir fará a chamada em 

que os alunos terão que fazer o reconhecimento de seus nomes individual e colocar no 

cartaz com um trem na parede que terá diversos vagões. 

 

2º Momento 

Atividade 2. A professora convidará os alunos a sentarem em roda no tapete existente 

em sala, dizendo que ira contar uma história sobre a nossa boca e os dentes e com 

auxilio de fantoches contara a história. Começa a história apresentando os fantoches 

perguntando se conhecem e explicando a importância de cada um na saúde de nossa 

boca e dentes. 

 

3º Momento 

Atividade 3. A professora construíra junto aos alunos uma boca pintada no papel pardo 

com a participação de todos. Cada aluno com auxilio de um pincel e tinta tempera 

pintaram os dentes até que a boca esteja completa. 

 

4º Momento  

Atividade 4. A professora levará de casa uma boca gigante confeccionada por ela para 

que os alunos possam fazer a escovação explicando sobre os cuidados que devemos ter 

e como devemos escovar nossos dentes 

 

ANEXOS: 

  

 

 



 

História : Dentinhos saudáveis 

Era uma vez dentinhos que sofriam muito com o ataque das bacterias depois da cada 

refeição, isso porque o garoto dono da boca onde os dentinhos moravam, sempre 

esquecia de escovar os dentes. Não tinha para ninguem: as bactérias vinham com tudo 

ajudada pelos restos de alimentos que ficavam entre os dentes, dando a maior força para 

as cáries. 

-SOCOOOOOOOOOORRO!!!! 

Ouvindo o chamado desperado dos dentinhos, a pasta de dente pulou em cima da escova 

e gritou ainda mais alto: lá vamos nóóóóós!e voaram para a boca socorrer os chorões. 

Pulando corda, veio a fita dental enfiou -se entre os dentes, dando um chega para lá nos 

restinhos de comida. 

Pasta dental, escova , fio dental esse é o batalhão da higiene bucal em ação em mais 

uma missão diária importante. Eles fizeram seu trabalho expulsaram as bactérias e 

evitaram mais uma vez que os dentes fossem atacados. FIM!!!!! 

 

 

 



Reflexão: 

Neste dia após a semana da páscoa encontrei ser de  suma importância, trabalhar com os 

alunos os cuidados que devemos ter com nossos dentes, e com a nossa boca 

conversamos sobre alimentos saudáveis e alimentos que não são indicados para a saúde 

dos dentes. Conversei com os alunos como devemos cuidar dos nossos dentes e a 

utilidade de cada produto e a função de cada um para nossos dentes. 

E importante conscientizar nossos alunos, ate por ter presenciado na mesma escola 

crianças com a falta de higiene bucal e que nos dizem que só escovam seus dentes na 

escola e em casa não tem nem escova . Gostei de ver que o assunto teve boa 

participação de todos despertando curiosidades e surgindo perguntas sobre as balas e 

chicletes que não devemos comer todos os dias.   

É possível perceber em suas praticas na hora da escovação fazendo conforme foi 

mostrado pela professora escovando todos os dentes e não esquecendo a língua. Os 

alunos realizam em suas praticas diárias gestos de atividades que descobriram no 

decorrer das aulas junto com a professora. SEBER define bem esse pensamento quando diz 

que: "a conduta de viver de modo lúdico situações do cotidiano amplia as oportunidades não 

só de compreensão das próprias experiências como também de progressos do pensamento" 

(1995, p. 55). 

 

 

REFERENCIA: 

 

SEBER, Maria da Glória. Psicologia do pré - escolar, uma visão construtivista. São Paulo: 

Moderna, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano 04 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: pré I   (A )                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho  

Data:24/04/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Oportunizar o conhecimento de diferentes frutas. 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 

Desenvolvimento 

 

1º Momento. 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer as frutas. 

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do cotidiano 

 

 

 



1º Momento 

Atividade1. A professora contará a historia das frutas, convidando os alunos para 

sentarem em roda no tapete da sala. 

 

2º Momento 

Atividade2. A professora convidará a sentarem em volta da mesa em suas cadeiras  para 

brincarem de adivinha que fruta é essa? A seguir  explicará a brincadeira e colocando 

uma máscara nos olhos do aluno dará pedaços de frutas na boca pedindo para que 

provem , perguntará que fruta é essa você conhece? já comeu? Qual é o nome dela?  

3º Momento 

Atividade 3. A professora convidará os alunos a sentarem em volta das mesas para 

fazerem juntos uma salada de frutas.  As frutas estarão disponíveis para os alunos 

pegarem inteiras e com cascas. Pegando uma fruta de cada vez  a professora descascará  

e cortará, colocará num recipiente servindo para os alunos de sobremesa  após o almoço. 

 
 4º Momento 

 

Atividade 4. Após realizarem a alimentação os alunos farão a escovação com o 

auxilio da professora para descansarem . 

 
 
 
 
 
Anexos: 

 
 
 
“Conversa de Frutas”  

 
Estavam na fruteira as frutas, Numa grande discussão... Falam ao mesmo 
tempo, Uma grande confusão! 
  
Levantou-se a maça E mandou todas calar. Fala um de cada vez, Eu  já vou 
começar! 
 
Olá eu sou a maçã, Cresci numa macieira. Dentro tenho as sementes  Bem 
lavada comes com casca, Sou docinha e saborosa. Já sem casca fico 
branca. Sou muito apetitosa! 
  
Eu sou a pêra Elegante e jeitosa. Cresci numa pereira E sou muito gostosa. 
Tal como a maça, Se for bem lavadinha, Posso ser comida inteira. Sou 
docinha e fresquinha! 

http://image.slidesharecdn.com/conversadefrutas2-091017073549-phpapp02/95/conversa-de-frutas2-3-728.jpg?cb=1255765083
http://image.slidesharecdn.com/conversadefrutas2-091017073549-phpapp02/95/conversa-de-frutas2-5-728.jpg?cb=1255765083


Tenho casca muito grossa Preciso ser descascada, Sou a laranja gostosa, 
De muitos gomos formada. Cresci numa laranjeira Muito bela e perfumada. 
Se me quiseres espremer Faço uma ótima laranjada. 
  
Olha agora aqui para mim Sou a banana alta e delgada. De países quentes 
vim, Eu sou muito viajada! Tira-me a casca, Come á vontade, Não tenho 
caroço Lá isso é verdade! Sou docinha  deliciosa... Das crianças a 
preferida, por ser muito gostosa. 
   
Nós somos as uvas, Brancas ou pretinhas. Crescemos nas vinhas. É só no 
Outono Que estamos maduras.  Não façam travessuras! Servimos ainda 
Para vinho fazer. Só bem lavadinhas Nos podem comer. 
.  
Eu sou a romã E tenho uma coroa, Sou rainha das frutas, Eu sou mesmo 
boa! Para me comer A casca tens que tirar, E com mil sementes Te vais 
deparar. Vermelhas, sumarentas, Uma coisa maravilhosa, Cresci na 
romãzeira Uma árvore preciosa. 
 

 Eu sou o pêssego, Tenho casca fofinha. Cresço num pessegueiro, A minha 
polpa é docinha. Dentro do caroço tenho Uma bela semente. Na terra 
cresce rápido, Dou-te uma árvore de presente. 
  
Olá, eu sou o kiwi, Uma fruta diferente Tenho muita vitamina C Come-me 
serás forte e valente. Cresço numa trepadeira, Tenho casca barbuda. As 
pintinhas pretas são Para fazer a sementeira. Por dentro sou bem verdinho 
Docinho que dá prazer Come-me todos os dias E não vais adoecer! 
  
Eu  sou o abacaxi  Vim de um país tropical Sou mesmo delicioso, É verdade 
não levem a mal. Posso ser comido Fresco ou em lata. Quem me prova 
gosta tanto, Que nunca se farta. 
  
 Sou uma abóbora, Estou tão chateada! Saem todos daqui Só eu fico 
abandonada! Já estou a pensar Que fui trocada Não devo ser fruta Ou 
estarei enganada? Serei eu um legume? Ai que confusão! Estou 
atrapalhada, Com esta situação! Digam  vocês O que acham que eu sou? 
 Ó Mãe tenho fome Quero uma frutinha. São todas tão boas Qual quero 
adivinha? 
 Não sei diz  Para mim tanto faz. Podes comer mais que uma Se fores 
capaz. Quero todas isso sim, De todas um pedacinho. Deixas mamã provar 
de todas um bocadinho? 

 

 

Reflexão ; 

 

Neste dia a professora trabalhou com os alunos alimentação saudável e o sentidos do 

paladar.  Foi muito gratificante perceber que os alunos realizaram a atividade com 

http://image.slidesharecdn.com/conversadefrutas2-091017073549-phpapp02/95/conversa-de-frutas2-7-728.jpg?cb=1255765083
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prazer, participando e ouvindo as questões que surgiam ao longo das atividades com 

grande  satisfação.Os alunos fizeram diversas perguntas sobre as frutas e como elas 

nascem e o melhor de tudo foi vê-los experimentando frutas que  no primeiro momento 

apresentado foram rejeitadas.  E no final foram aceitas e fizeram a festa foram 

saboreadas com muito gosto. A professora cortou as frutas mostrando para os alunos 

como cada uma é por dentro e as sementes de cada fruta, conforme a professora ia 

solicitando as frutas que cada aluno tinha em mãos eles levavam a te ela para que fosse 

descascado e cortado sendo integrado a salada de frutas que após todas as frutas se 

misturarem ficou pronta e foi saboreada pelos alunos. 
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Plano 05 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Pinho  

Data:08/05/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 Desenvolver habilidades de coordenação motora 

 

Desenvolvimento 

 

1º Momento. 

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer as letras através de diferentes textos. 

 Realizar  alinhavo com cordão 

 Escutar história  

 Sentar em roda 

 



Atividade 1. A professora recepcionará os alunos em sala, e a seguir fará a chamada 

em que os alunos terão que fazer o reconhecimento de seus nomes individual e 

colocar no cartaz com um trem na parede que terá vagões com diversas cores. 

 

2º Momento  

Atividade 2- A professora convidará os alunos para sentarem em roda no tapete 

existente em sala dizendo que irá contar uma história sobre a família. 

3º Momento  

Atividade 3. A professora após contar a história ira pedir para os alunos socializarem 

com os demais colegas o que sabem sobre família e  interagirá com a turma através de  

perguntas  colocações surgidas no momento. 

4º Momento 

Atividade 4- A professora entregará aos alunos um retângulo em E.V.A com o desenho 

de um coração perfurado. E pedirá aos alunos para que realizem o alinhavo 

completando o desenho passando por todas as perfurações. 

5º Momento  

Atividade 5- A professora entregará aos alunos uma folha de oficio e juntos desenharão  

no quadro conversando sobre as partes do corpo que temos cabeça, tronco e membros e 

a seguir pedirá para que façam um desenho deles e pintem para entregar a mamãe. 

 

6º Momento 

Atividade 6- A professora realizará com os alunos a escovação e após os encaminhará 

para descansar em seus colchonetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano 07 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura  

Data:26 /06/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

 

 Objetivos Gerais: 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 Reconhecer o seu nome em diferentes contextos 

 Proporcionar informações sobre o nome próprio. 

 

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer as letras do nome através de diferentes textos. 

 Escutar história  

 Descobrir seu sobre nome. 

 Interagir com os colegas 

 Reconhecer a escrita do seu nome; 

 Perceber as letras que o compõe; 

 



 

Desenvolvimento. 

1º Momento 

Atividade 1- A professora recepcionará os alunos em sala e após fará a escolha do 

ajudante do dia e a chamada com nome completo através de fichas que colocará nas 

cadeiras de cada um . 

2º Momento 

Atividade 2- A professora colocará para os alunos ouvirem a musica gente tem sobre 

nome do Toquinho. 

3 Momento  

Atividade 3-  No  papel pardo faremos juntos a interpretação da musica gente tem 

sobrenome do toquinho, trocando palavras por desenhos de forma coletiva.  

4º Momento 

Atividade 4.A professora irá expor o nome completo dos alunos em fichas no papel 

pardo e como tarefa de casa pedirá para que eles perguntem a seus pais a origem de 

seus sobre nomes e  tragam na próxima aula para socializarem com a turma. 

5º Momento 

Atividade 5- A professora entregará para os alunos fichas com seus nomes 

completos e após colaram em suas  cadeira.  

6º Momento  

Atividade 6-Os alunos farão a escovação com auxilio da professora e a seguir se 

encaminharam para descansarem em seus colchonetes. 

ANEXOS: 

 

 
 



 

Reflexão 

Cheguei em sala   com a proposta de trabalhar com os alunos nome e sobrenome e no 

primeiro momento perguntei aos alunos se eles sabiam o que era sobrenome e se sim 

qual o sobrenome  deles. Alguns alunos me relataram seus sobrenomes mas não 

souberam me dizer o que seria, então expliquei que todos temos nome e sobrenome e  

que vem de nossos pais. A seguir então convidei para sentarem em roda dizendo que iria 

mostrar um vídeo de uma musica Gente tem sobrenome e quem escreveu foi  Toquinho. 

Após assistirem o vídeo com a musica perguntei para eles se os brinquedos,flores, 

comidas e objetos também teriam sobrenome me responderam que não.  Então 

perguntei quem tem sobrenome e me responderam as pessoas tem sobrenome 

professora, então li para eles o nome e sobrenome de cada um e pedi para que me 

ajudassem a escrever no papel pardo o nome e o sobrenome respondendo quais as letras 

que precisaríamos usar para escrever cada nome.  

Chamei cada aluno de forma individual e perguntando cada letra do nome juntos 

construímos o cartaz dos seus nomes e sobrenomes, também pedi para que eles 

desenhassem quais as coisas que aparecem na musica que não tem sobrenome conforme 

ia perguntando eles foram me dizendo flores,casa,janela,comidas, brinquedos como 

bola,boneca e patins e assim fizeram desenhando o que lembravam.  

No final da aula disse a eles que eles teriam como tarefa de casa descobrir com os pais 

qual a origem de seus nomes e quem teria escolhido seus nomes. Escrevi no caderno 

pedindo aos pais que descrevessem para que pudéssemos conversar em sala com a 

turma as origens de seus nomes. Para Guimarães 2002: 

                                                A nomeação se da segundo as regularidades dos 

procedimentos de determinação dos nomes de pessoa. E 

nesta configuração própria do espaço enunciativo de uma 

língua [...] que o nome próprio de se construir e 

reconstruir enunciativamente trabalha a identificação do 

individuo que se nomeia, sem que ele próprio tenha 

escolhido seu nome( GUIMARÃES,2002,p42) 

Pois partimos da hipótese que a criança deve aprender apartir de seu próprio nome 

conhecendo as letras e relacionando com o que conhecem desde que nascem, para só 

apartir dai ensaiar a escrita  de símbolos e letras . 

 

Referencia  

GUIMARÃES, EDUARADO, Semântica do acontecimento: um estudo enunciativo 

da designação. Campinas,SP; Pontes, 2002  
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                                            Planejamento das atividades 

 

Objetivo  geral 

 Aprender as cores 

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 Desenvolver habilidades de coordenação motora 

 

 

Objetivos específicos  

 Realizar circuito com bambolês. 

 Acertar a bola na cor correspondente. 

 Fazer relação das cores apresentadas na brincadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Momento  

Atividade 1. A professora recepcionará os alunos em sala, e a seguir fará a chamada em 

que os alunos terão que fazer o reconhecimento de seus nomes individual e colocar no 

cartaz com um trem na parede que terá vagões com diversas cores. 

 

2º Momento  

Atividade 2. Entregarei  para os alunos pedaços de papeis em forma de quadrado 

numerados e pedirei para os alunos pintarem com tinta tempera. 

3º Momento  

Atividade 3. Após todos estiverem pintado montaram juntos com a professora 

conforme a numeração que estiverem em seus quadrados construindo uma fogueira. 

 

4º Momento  

Atividade 4. Convidarei os alunos para irmos para o pátio da escola para brincarmos. 

Apresentarei aos alunos um circuito com apenas dois bambolês de forma que eles terão 

de construir o próprio caminho dentro dos bambolês oferecidos. Após percorrer o 

circuito chegarão a uma tabela com cores e um recipiente que conterá bolinhas com 

cores diversas que ao ser questionado pela professora terão que colocar no buraco com a 

respectiva cor relacionada a bolinha escolhida pelo aluno. 

5º Momento  

Atividade 5- A professora realizará com os alunos a escovação e após os encaminhará 

para descansar em seus colchonete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 



Reflexão  

Ao chegar em sala minha proposta foi de apresentar aos alunos uma brincadeira 

trabalhando as cores, números enquanto símbolos e coordenação motora através do 

circuito com os bambolês. Os alunos pintaram quadrados numerados por mim e em 

ordem numérica formamos uma fogueira cada aluno tinha um  número relacionado com 

uma parte da fogueira, conforme eu chamava o número o aluno que estava com aquele 

número teria que identificar para colocar sua parte da fogueira e assim sucessivamente 

até que montamos a fogueira no papel pardo. Foi possível perceber que os alunos 

responderam as minhas expectativas quando realizaram a atividade e se envolveram 

participando e querendo repetir muitas vezes. Percebi que um dos alunos que 

apresentava certa confusão entre as cores com meu auxilio e o dos colegas realizou a 

atividade com motivação querendo fazer muitas vezes. A ideia que eu tinha era 

trabalhar as cores relacionando, e os alunos participaram realizando a atividade de 

forma satisfatória, pois brincando é possível perceber as dificuldades dos nossos alunos 

e encontrar diferentes maneiras de apresentar os conhecimentos que terão significados 

em suas aprendizagens. Realizei a atividade em duplas de maneira que eles pudessem se 

ajudar entre eles quando surgisse alguma duvida ou insegurança. Conforme nos fala 

Maluf 2003:  

                                                         Brincar é: comunicação e expressão, associando pensamento e 

ação; um ato instintivo voluntário; uma atividade exploratória; 

ajuda às crianças no seu desenvolvimento físico, mental, 

emocional e social; um meio de aprender a viver e não um mero 

passatempo (2003, p. 17).  

                                Acredito que através das brincadeiras podemos apresentar aos alunos aprendizagens que terão 

significado em suas vivencias  fazendo  sentindo, e não apenas fazer por fazer. Pois é desde  

sempre que deveríamos conscientizar  nossos alunos a querer saber sempre mais,surpreendendo 

a cada nova atividade. 

 

Referencia: 

MALUF, Angela Cristina Munhoz. Brincar: prazer e aprendizado. Petrópolis, Rj: Vozes, 2003. 
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                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

 Relacionar números e quantidades  

 Contar diferentes quantidades 

 Reconhecer números enquanto símbolos 

 

Objetivos específicos 

 Contar as quantidades fazendo relação com número 

 Identificar os números apresentados 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha .  



 

3º Momento 

Atividade 3. Irei ler para os alunos a historia dos sete cabritinhos para introduzir uma 

relação de quantidade através da leitura. 

4º Momento 

Atividade 4.Apresentarei aos alunos os materiais para realizarmos a brincadeira 

explicando como faremos. A seguir chamarei cada aluno individualmente pedindo para 

que jogue o dado que terá números de 1 a 6. Após jogar o dado questionarei o aluno 

sobre o numero apresentado e pedirei ao aluno para que conte as tampinhas de garrafas 

pet que estarão a disposição dos alunos pedindo para que descubram o numero que 

estará na garrafa pet e assim que identificar devera colocar as tampinhas referentes ao 

numero adequado a quantidade. 

5º Momento  

Atividade 5-  Festa junina na escola com danças, brincadeiras e comidas típicas da 

região. 



ANEXOS:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXÃO 

Neste dia cheguei a escola Silvia soares 8:00 como de costume recebi os alunos em sala 

e enquanto aguardavam a hora do café brincaram livremente. Após chegar a hora do 

café foi feita a escolha do ajudante onde trabalhamos as letras usadas para a escrita 

daquele  nome e em quantas partes este mesmo nome poderia ser dividido.  

Realizamos a higiene das mãos e fomos para o refeitório. 

Ao voltar para a sala contei a historia dos sete cabritinhos para trabalhar com os alunos 

números enquanto símbolo e quantidades.  

A proposta de atividade neste dia foi que os alunos reconhecessem os números enquanto 

símbolos e fizessem a relação dos números e suas quantidades. Primeiramente 

apresentei para os alunos um dado grande que continham numeração de 1 a 6 onde os 

alunos teriam que jogar realizando a seguir a contagem relacionando com o número de 

tampinhas de garrafas pets disponibilizadas por mim para que efetuassem a 

contagem.Os alunos tiveram que contar a quantidade de tampinhas pet relacionado ao 

número tirado no dado ao jogar e a seguir identificar o respectivo número existente na 

garrafa pet e colocar o numero adequado de tampinhas. 

Acredito que através de brincadeiras repetitivas as crianças são capazes de exercitar o 

raciocínio lógico e construir uma afinidade maior na hora que se depararem com 

situações de números e quantidades usadas diariamente em nossas vivencias.As 

brincadeiras ajudam as crianças a desenvolverem habilidades de raciocínio e 

coordenação assim como noções e percepção que podem ser exercitadas através de 

múltiplas  brincadeiras.Conforme podemos ler no Rcnei, (1998): 

(...) a instituição da Educação Infantil pode ajudar as crianças a 

organizarem melhor as suas informações e estratégias, bem 

como proporcionar condições para a aquisição de novos 

conhecimentos matemáticos. O trabalho com noções 

matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 

necessidades das próprias crianças de construírem 

conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do 

pensamento, por outro, corresponde a uma necessidade social 

de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e 

compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e 

habilidades. (p. 209) 

 

REFERENCIA: 

BRASIL. RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – Brasil:1998 
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                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

 Compreender a importância do nome próprio. 

  

Objetivos específicos 

 

 Conhecer certidão de nascimento. 

 Conhecer o documento de  identidade. 

 Conhecer a história de seu nome 

 Reconhecer seu nome. 

 Construir seu auto retrato  

 

Desenvolvimento. 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2-  Levarei para os alunos a história MARCELO, MARMELO MARTELO 

DE Ruth Rocha . 



3º Momento 

Atividade 3.  Realizar uma roda de conversa para socializar com os colegas a origem e a 

escolha de seus nomes, no qual eles trouxeram como tarefa de casa.  

4º Momento 

Atividade 4.Mostrarei para os alunos uma certidão de nascimento e uma identidade. 

Após  entregarei aos alunos uma identidade impressa para que eles escrevam seus 

nomes com auxilio da professora  e façam seu auto retrato, carimbando suas digital.   

5º Momento  

Atividade 5. Após colaremos em papel pardo todas as identidades da turma, de forma 

que cada aluno colará a sua identidade tendo que identificar seu nome que estará escrito 

no papel pardo. 

6º Momento  

Atividade 6. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em 

seus colchonetes. 

 ANEXOS: 



 

  

  

 

 

 



 

Reflexão. 

Neste dia cheguei em sala como de costume as 8:00 e recebi os alunos conforme 

estavam chegando foram sentando e entreguei a eles massinha de modelar para 

brincarem até a hora do café. 

Após chegar a hora do café foi feita a escolha do ajudante do dia onde contamos as 

letras que usamos para escrever o nome deles e quantas as vezes e em quantas partes é 

possível dividir seu nome. 

Realizamos então a higiene das mãos para irmos até o refeitório e tomar o café. 

Ao voltarmos para a sala proposta de atividade para trabalhar hoje com a turma de pré I 

A foi a importância da identidade. Primeiramente assistimos uma história  de Ruth 

Rocha com o recurso do not book do qual foi possível visualizarem as imagens 

enquanto eu contava a história MARCELO MARMELO MARTELO. 

Realizamos uma roda de conversa sobre a escolha e origem do nome de aluno ali 

presente, informações que eles trouxeram de casa através de uma pesquisa que foi como 

tarefa de casa na agenda dos alunos. Enquanto conversávamos sobre os nomes de cada 

um fiz demonstrações de uma certidão de nascimento e minha identidade explicando 

durante a conversa que todos temos nome e sobre nome que alguém escolhe para nos 

colocar  por gosto, afinidade devoção ou  homenagem a alguém de quem gostamos 

muito, por isso algumas pessoas recebem o mesmo nome do pai, dos avós ou de alguém 

conhecido.  

Os nossos dados como nome completo, filiação nome dos nossos pais e a nossa foto e 

digital. 

A certidão é o primeiro documento que recebemos ao nascer, onde costa nossos dados 

local de nascimento, data de nascimento,cidade nome dos pais avós e sexo. Concordo 

com SEBER (1995)quando nos diz que: 

É através do processo educativo que a criança se integra numa 

sociedade estruturada de determinada maneira e atravessando 

certo momento de sua história. É nessa realidade concreta que a 

criança terá de se desenvolver, conquistar sua cultura, aprender 

a falar, escrever, refletir sobre suas ações, até alcançar, na fase 

adulta, realização plena como ser que se relaciona com seus 

semelhantes, ser que participa da história da sua época, bem 

como dos progressos e dos princípios de justiça e de direito em 

vigor. Compete, principalmente à educação, concretizar tais 

conquistas ou deixá-las apenas como aspirações (SEBER, 1995, 

p. 36). 



Pois nesta atividade foi apresentado a eles a identidade enquanto documento e 

conversado que apartir do nascimento iniciamos a  busca pela construção de  nossa 

identidade a qual vivemos em constantes transformações buscando alcançar a idade 

adulta enquanto crianças que são no presente momento. Acredito que as crianças estão 

em processo de constante transformação em busca por novos conhecimentos querendo 

saciar suas dúvidas.  Após realizaram a construção da própria identidade fazendo o auto 

retrato e escrevendo seu nome com auxilio das professoras e por ultimo carimbaram  o 

dedo polegar para realizar a impressão digital na carteira de identidade e assim apartir 

de suas  identidades construímos um cartaz de forma que chamei cada aluno pelo seu 

nome completo e eles tiveram que colar sua identidade ao lado de seus nomes que 

estavam descrito no cartaz. 

 

 

 

Referencia: 

SEBER, M. G. Psicologia do pré-escolar: uma visão construtivista. São Paulo: Moderna, 1995. 
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                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

 Reconhecer a importância do nome e sobrenome. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar as letras do seu nome  

 Reconhecer seu nome em diferentes contextos. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 

3º Momento 

Atividade 3. Irei ler para os alunos a historia NOME SOBRENOME E APELIDO( 

Renata Bueno) 

4º Momento 

Atividade 4.. Escreverei  a musica Canoa Virou em papel pardo  com o nome completo 

dos alunos.  Entregarei para os alunos barquinhos de papéis  para pintarem com a  cor 

de sua preferência, e  após colarei uma ficha com nome completo  em cada barquinho e 

conforme cantarmos a musica a canoa virou quando falar o nome de cada aluno terá que 

reconhecer seu nome completo no barquinho que estará  no chão da sala e colar no 

papel pardo. 

 5º Momento  

Atividade 5. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em 

seus colchonetes. 

ANEXOS: 



 

 

 

Reflexão: 

Neste dia cheguei a escola como de costume as 8:00h, dos seis alunos que frequentam a 

turma na parte da manhã apenas dois estavam presentes. 

Chegamos em sala ofereci para os alunos massinha de modelar, que brincaram enquanto 

aguardavam a hora do café. Ao se aproximar o horário do café os alunos guardaram a 

massinha para fazerem a higienização das mãos. Antes de irmos para o refeitório  

realizei  a escolha do ajudante do dia que é feito diariamente pela professora titular, 

através da escolha do ajudante é possível trabalhar a quantidade de letras e quais as 

letras  usamos para escrever determinado nome.  

A proposta de atividade para este dia foi dar continuidade ao trabalho com nome e 

sobrenome dos alunos. Foi feita a chamada com nome completo e conversamos sobre a 

historia que trouxe para  eles NOME SOBRENOME E APELIDO. 

Após a história realizamos a dobradura  de barquinhos de papeis  os alunos pintaram 

com as cores de suas preferência e  depois de prontos ao alunos colocaram seus nomes 



construindo com alfabeto móvel letra após letra até formarem seus nomes. Cantamos a 

seguir a musica a canoa virou e escrevi no papel pardo, enquanto cantávamos os alunos 

tiveram que identificar seus barquinhos com os nomes e colarem no cartaz quando seus 

nomes eram ditos pela professora. Os alunos  identificaram cada letra que usamos para 

realizar a escrita de seus nomes, conforme eram  solicitados e com auxilio das fichas nas 

cadeiras com seus nomes para saber qual próxima letra precisávamos para escrever seus 

nomes, todos realizaram a atividade conseguindo identificar as letras sempre que eram 

questionados a respeito das letras que precisaríamos para completar o nome de cada um.  
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Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

 Reconhecer as letras que formam seu nome. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar as letras do seu nome  

 Relacionar as letras moveis com a letras usadas na escrita do seu nome. 

 



1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

3º Momento 

Atividade 3.Levarei os alunos até a biblioteca da escola para realizar a leitura de um 

livro com o auxilio de escolha dos alunos.  

4º Momento 

Atividade 4. Irei oferecer aos alunos um dado dizendo a eles que terão que jogar e conforme o 

número que sair terão que tirar da caixa a quantidade  de tampinhas  com as letras do alfabeto  

relacionado ao número do dado. A seguir os alunos terão que fazer a relação das letras em 

tampinha de garrafa pet com  as letras usadas na escrita de seus nomes tendo que montar seu 

nome  com as tampinhas, que  terão as letras conforme cada letra sorteada através do dado.   

Com auxilio da professora terão que buscar na ficha de seus nomes que estarão expostos sobre a 

mesa  e colocar tampinhas de garrafas pet com as letras do alfabeto em cima de cada letra que 

compõe o seus nomes até que esteja completo. 

5º Momento  

Atividade 5. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

Reflexão: 

Ao chegar em sala enquanto esperávamos a hora do café os alunos brincaram livremente. Ao 

voltarmos do refeitório realizei a chamada com a ficha com nome completo de cada aluno 

chamando o nome e pedindo a eles que completassem seus sobre nomes. A proposta de 

atividade para este dia era apresentar aos alunos uma relação das letras e quantidade usadas para 

escrita de seus nomes através de uma brincadeira lúdica com dado e tampinhas de garrafa pet 

com as letras do alfabeto. O objetivo desta atividade aproximar as crianças deste mundo letrado 

através de atividades lúdicas pois brincando foram capazes de fazer a relação e comparar as 

letras usadas na escrita de seu nomes e de seus colegas foi possível através da mesma 

demonstrar para as crianças que podemos realizar diferentes escrita de palavras usando as 

mesmas letras que compõem nosso próprio nome. E assim concordo com CALLAI (1991., p 74) 

quando nos ressalta: 

                          Na aprendizagem é necessário  permitir, proporcionar e incentivar o 

indivíduo; nas suas relações, a criança aprende aquilo que interessa, o 

que lhe é necessário, e, por isso, o que lhe dá prazer. Sendo assim, a 



assimilação e a acomodação da criança ao meio devem ocorrer através 

do jogo, da aprendizagem lúdica.       

Portanto afirmo que é preciso que o professor educador seja um mediador entre as 

atividades e  seus alunos   estando preparado para oferecer a eles atividades que façam 

parte de suas vivencias e tenham um significado relativo para que despertem um desejo, 

em querer  aprender para que possamos despertar em nossos alunos a curiosidade por 

querer descobrir e aprender a cada nova atividade apresentada.                

  

Referencia 

CALLAI, Helena Copetti (Org.). O ensino em estudos sociais. Ijuí, RS: Edunijuí, 1991. 
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Planejamento das atividades 

Desenvolvimento 



 

 

Objetivos gerais  

 Incentivar a pratica de hábitos de higiene; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Ser capaz de realizar a higiene sozinhos. 

  Reconhecer as letras através de diferentes textos. 

 Escutar história  

 Sentar em roda 

 Construir cartaz com as pessoas queridas. 

 

 

 

 

1º Momento 

Atividade 1. - Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos 

para tomar o café. 

2º Momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha sentados em roda no tapete da sala 

com a musica que iremos cantar a canoa virou.... 

3º Momento  

Atividade 3. Convidarei os alunos a sentarem em roda no tapete existente em sala 

dizendo que irei contar uma história sobre a família. 

4º Momento 

Atividade 4..No quadro com a participação dos alunos irei desenhar as pessoas que gostamos 

muito formando assim uma grande família da qual fazemos parte. Conforme eu perguntava eles 

citavam as pessoas e eu desenhava ate mesmo seus bichinhos de estimação. 

5º Momento  

Atividade 5. Após contar a história entregarei para os alunos folhas e lápis pedindo para 

que desenhem as pessoas que eles gostam muito. 

6º Momento 



Atividade 6. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão: 

Neste dia 14 de agosto de 2017  cheguei a escola Silvia Soares no horário de atendimento no 

turno da manhã que começa as 8:00 h, recebi os alunos no portão de entrada junto com a 

professora titular e demais professoras e estagiários da escola como é de habito. 

Após todos os alunos chegarem nos deslocamos para a sala de aula e pediram para olhar D.V.D 

enquanto aguardavam o horário do café. Ao café fomos para o refeitório os alunos tomaram 

seus cafés e voltamos para a sala para começar as atividades pedagógicas propostas para este 

dia. 

Começamos com uma história contada no not book sobre as famílias, conversamos sobre o dia 

dos pais que fora no domingo dia anterior e assim todos os alunos puderam falar sobre as 

pessoas que fazem parte de suas famílias e que eles gostam muito ate mesmo seus bichinhos de 

estimação.  

Desenhei no quadro com a participação dos alunos todos os membros que podem formar uma 

família, explicando que existem diferentes famílias e que todas aquelas pessoas que gostamos 

muito podem fazer parte da nossa família 

Após entreguei aos alunos lápis e folhas de oficio pedindo a eles que desenhassem todas as 

pessoas que eles gostam muito e que fazem parte de suas famílias e assim fizeram. 

A seguir formamos uma roda com as cadeiras e no meio espalhei os nomes dos alunos em fichas 

explicando que iríamos cantar a musica a canoa virou e toda a vez que fosse dito seu nome 

teriam que pegar do meio da roda dizendo quando perguntado por mim qual a letra inicial do 

seu nome dizendo o nome da letra. Fizemos duas rodadas da musica de forma que eles tiveram 

que colocar o nome quando a canoa foi pro fundo do mar e retirar quando um peixinho tirava do 



fundo do mar, os alunos cantaram e quiseram repetir a musica varias vezes e alguns fizeram a 

relação da musica cantada com a musica que já estava escrita em papel pardo em uma outra 

atividade que havíamos feito anteriormente. 

Através da musica as crianças desde muito pequenas são capazes de construir uma relação entre 

o que falamos e que já viram ou ouviram e foi isso que pude perceber através desta atividade, 

quando perguntei se conheciam a musica e alguns dos alunos levantaram e foram ate o cartaz da 

sala onde esta escrita a musica da canoa virou. Cantando uma musica que já conhecem foi 

possível trabalhar com os alunos as letras do nome e identificação das letras, pois perguntei a 

eles enquanto cantávamos qual a inicial de seus nomes e qual a segunda letra que acompanhava 

também conseguiram identificar o nome dos colegas auxiliando, quando necessário e fazendo 

relação da letra do seu nome com outras palavras que também podemos escrever com as 

mesmas letras.   

 

 

 

 

 

 

Plano nº 13 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena Rocha 

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura   

Data:17/08/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 



 Reconhecer as letras que formam seu nome. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar as letras do seu nome  

 Relacionar as letras moveis com a letras usadas na escrita do seu nome. 

 Usar letras moveis para realizar a construção do seu nome. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 

3º Momento 

Atividade 3.Levarei os alunos até a biblioteca da escola para realizar a leitura de um 

livro com o auxilio de escolha dos alunos.  

4º Momento 

Atividade 4. Ao voltarmos para sala pedirei para os alunos sentarei em roda no tapete e juntos 

cantaremos a musica a canoa virou. Os alunos conforme ouvir seu nome na musica que será 

cantada terão que identificar  entre  os nomes que estarão no chão da sala no meio roda e 

colocar no cartaz que terá a musica que estaremos cantando.  

5º Momento  

Atividade 5. Após entregarei para os alunos fichas com seus nomes e o alfabeto com letras 

móveis para que façam a construção conforme a ficha de seus nomes. 

6º Momento  

Atividade 6 . Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

REFLEXÃO 

Cheguei a escola Silvia Soares no mesmo horário de costume 8:00, com a proposta de 

apresentar aos alunos a construção do nome próprio utilizando o alfabeto móvel. 



Primeiramente realizei a chamada através da musica  A CANOA VIROU, quando em 

roda no tapete da sala distribui fichas com nome completo dos alunos e enquanto 

cantávamos ao ouvir seu nome cada aluno teria que completar com seu sobrenome e 

pegar sua ficha do meio da roda. 

No papel pardo juntos escrevemos a musica da canoa virou e os alunos botaram junto a 

musica escrita no pardo seus  nomes completando a letra da musica. 

A  seguir entreguei aos alunos as fichas com seus nome e distribui sobre a mesa letras 

do alfabeto em E.V.A pedindo a eles que um de cada vez pegasse através de uma mão 

feita por mim em E.V.A uma letra apor vez e cada aluno que tivesse a letra em seu 

nome teria que completar com a letra conforme a ficha. 

Para introduzir as crianças neste mundo letrado através de brincadeiras motivando e 

despertando o interesse deles. Todos os alunos se mostraram curiosos e interessados em 

completar seu nome com as letras do alfabeto móvel, apresentando uma grande 

curiosidade por cada letra que ia surgindo ao longo da brincadeira.  

 

 

 

 

Plano nº 14 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura  

Data: 31 /08/17 

        

                                            Planejamento das atividades 



             Objetivos geral 

 Conhecer o folclore brasileiro  

 

Objetivos específicos 

 Realizar dobradura do saci 

 Pintar dobradura 

 Participar das brincadeiras através da história do folclore. 

 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 

3º Momento 

Atividade 3.Levarei os alunos até a biblioteca da escola para realizar a leitura de um 

livro com o auxilio de escolha dos alunos.  

4º Momento 

Atividade 4. Pedirei para os alunos formarem uma roda com suas cadeiras e apartir  lerei uma 

história sobre o folclore.   

5º Momento  

Atividade 5.Com os alunos ainda em roda apresentarei vídeos com o recurso do not book sobre 

o folclore.  

6º Momento  

Atividade 6 .Após assistirem o vídeo faremos brincadeiras de coordenação corporal. Primeiro os 

alunos terão que andar troteando como a mula da historia, depois teriam que andar de costas, 

cantar como a iara, uivar como o lobisomem e por fim andar num pé só feito o saci. 

7º Momento  

Atividade 7.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 



 

 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

Hoje cheguei a escola como de costume as 8:00 e recebi os alunos no portão de entrada 

junto a professora titular e demais professoras . Encaminhei  a turma para a sala 

enquanto a professora titular aguardava a chegada dos demais alunos, e coloquei para 

assistirmos juntos um DVD escolhido por eles enquanto aguardávamos a hora do café. 

Ao chegar a hora de irmos para o refeitório antes realizamos a higienização das mãos 

com álcool gel,nos deslocamos  para o refeitório  onde realizaram a refeição da manhã. 

Ao termino da refeição  convidei a turma para irmos até a biblioteca existente na escola, 

os alunos aceitaram com um grito vibrante chegando  pedi para que todos sentassem em 

roda no tapete emborrachado e começamos conversando sobre os livros , foi então que 

expliquei a eles que primeiro eu leria um livro sobre o folclore e depois cada um teria a 

oportunidade de escolher um livro e contar para mim e seus colegas. 

Após todos os alunos fazerem o que foi proposto, voltamos para a sala e primeiramente 

realizei a chamada com nome completo dos alunos através de fichas . Cantamos a 

musica se eu fosse um peixinho e assim cada aluno pegou seu nome conforme  fomos 

dizendo.Após a chamada coloquei para os alunos assistirem  vídeo de personagens 

folclóricos  e ao termino realizamos juntos brincadeiras de coordenação motora 

corporal, assobiando,cantando,uivando andando de costas,troteando e por fim pulando 

em um pé só. 



E para encerrar nossas atividades confeccionei com a turma uma dobradura do saci 

pererê e pedi para pintarem com giz de cera ao finalizar todos colaram suas dobraduras 

construindo um cartaz  com os sacis. 

 

 

 

 

 

Plano nº 15 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura  

Data:  4/09/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

 Leitura da historia Douglas quer um abraço 

 

Objetivos específicos 

 Ouvir a historia  

 Realizar a recontagem da historia ouvida 

 Realizar perguntas e respostas sobre a historia. 

 

 



1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 

3º Momento 

Atividade 3. Trarei para ler com os alunos a história do João e Maria, para dar inicio 

pedirei aos alunos que sentem em roda  e farei uma breve apresentação do livro 

explorando primeiramente a capa. 

4º Momento 

Atividade 4.. Os alunos realizaram a releitura da historia contada e conversaremos sobre a 

historia perguntas relacionadas 

5º Momento  

Atividade 5. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

 

Reflexão 

Neste dia cheguei a escola Silvia Soares as 10:00 da manha para realizar com a turma de 

pré I a na qual posso por em praticas minhas atividades de leitura e brincadeiras para 

este dia. 

Neste primeiro momento realizei  a chamada através de fichas com seus nomes 

distribuídas sobre a mesa de forma que cada aluno teria que fazer o reconhecimento do 

seu nome pegando a ficha, após realizei a escolha do ajudante do por ordem alfabética 

de maneira que todos possam ter a oportunidade de participar. Através do nome do 

ajudante pudemos perceber e realizar junto com  a turma o exercício de contar as letras 

usadas para realizar a escrita do nome e a seguir pedi para que o ajudante  contasse 

quantos colegas estavam presente em sala, todos tiveram que demonstrar a quantidade 

existente de colegas representando em seus dedos, também fizemos juntos a reflexão de 



pensar lembrando de contar quais os colegas que estavam ausentes neste dia também 

representando através dos dedos de suas mãos. 

Neste dia minha proposta foi a leitura da história de João e Maria, pedi para os alunos 

sentarem em roda  e comecei realizando uma breve exploração da capa do livro, 

perguntando se conheciam a historia, o que estavam vendo na capa, comentei sobre a 

autora do livro que fora quem escreveu e suas ilustrações. 

Ao prosseguir dei inicio a historia lendo o titulo e perguntei se na turma havia algum 

colega com o nome de João, poucos me responderam que sim nomeando o colega João 

Lukas, mas a maioria não conseguiu estabelecer esta relação acredito que pelo menino 

da historia ter apenas nome simples e o colega apresentar nome composto, ao falar o 

nome da menina da historia levantei o mesmo questionamento sobre a Maria se tinha 

alguma colega com este nome todos imediatamente responderam não haver nenhum 

colega com o mesmo nome perguntei também qual a letra que inicia o nome da Maria 

me disseram que M igual os nomes do colegas Marcos, Muriel. 

Então  após as respostas dei continuidade a história e quando cheguei as palavras 

existentes na historia com BRAVA  e FELIZ perguntei a eles como seria a cara de quem 

esta bravo ou feliz fazendo demonstrações com o rosto do sentimentos expostos. 

Ao terminar a historia realizei com a turma questionamentos relacionadas ao texto. 

Por exemplo O que seria uma floresta se conheciam  e o que pode ter em uma? 

Responderam que na floresta tem muitas arvores e animais, e um alunos falou: João 

Lukas tem lobo mau que come as criançinhas que não se comportam. Perguntei então 

mas os lobos maus existem de verdade algum de vocês já viu um? A turma me 

respondeu que não que eles só aparecem nas histórias. 

Perguntei então se existem casas feitas de doces , a turma me respondeu prontamente 

que só existem casas de madeiras,tijolos,latas papelão e outras mais. Após terminar os 

questionamentos uma aluna quis realizar a contação do livro para os colegas e assim o 

fez. Convidei a turma para fazermos uma brincadeira com dado, explicando que este era 

um dado de sentimentos expressões faciais que não tinha números. As expressões do 

dado eram as seguintes choro,bravo,sono,feliz,triste e medo. 

Comecei a brincadeira explicando que toda vez que jogássemos o dado teríamos que 

falar o nome de um colega, o colega escolhido terá que pegar o dado expressando a 

carinha exposta no dado para cima. 

E para encerrar nossa atividade cantamos a música se você esta contente. 

 

 

 



 

Plano nº 16 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Data: 18 /09/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais 

  Conhecer um pouco mais sobre nosso folclore brasileiro:  

 

Objetivos específicos 

 Assistir vídeo  sobre a folclore 

 Levantar questionamentos sobre os vídeos 

 

 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 



3º Momento 

Atividade 3. Colocarei para os alunos assistirem em sala vídeo sobre o folclore 

brasileiro.  

4º Momento 

Atividade 4.. Os alunos desenharam um dos personagens do folclore que assistiram  no vídeo  

5º Momento  

Atividade 5 .Reescrevemos a história que assistiram através de um texto coletivo onde os alunos 

deram a historia um final diferente. 

6º Momento 

 Atividade 6.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

REFLEXÃO 

Cheguei a escola Silvia soares as 8:00 como de costume, recebi os alunos no portão da 

escola junto a professora titular . Após a chegada dos alunos nos conduzimos para a sala 

de aula onde foi feita a escolha do ajudante do dia através de sorteio alfabético. 

A proposta neste dia foi apresentar aos alunos o folclore brasileiro, comecei   

conversando sobre, e coloquei para assistirem no not vídeo sobre o folclore pedindo a 

seguir que desenhassem o que mais chamou atenção no vídeo que assistiram. 

Convidei os alunos para juntos reescrevermos no papel pardo, a historia do folclore que 

assistiram em vídeo, pedindo a eles que dessem a historia vista um novo final.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano nº 17 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Data:  21/09/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos geral 

 Conhecer mais sobre o chimarrão 

 

Objetivos específicos 

 Como fazer o chimarrão 

 descobrir sobre a origem da erva  

 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala faremos uma roda no tapete e distribuirei fichas 

com os nomes deles e cantando juntos a musica se eu fosse um peixinho cada aluno terá 

que identificar seu nome.   

 



 

3º Momento 

Atividade 3.Em roda contarei a origem da erva mate, a vestimenta do gaucho e os 

alunos farão o passo a passo de como fazer o chimarrão e o que precisamos para tomar 

o chimarrão, tomando logo a seguir .  

4º Momento 

Atividade 4. Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

Anexos: 

 

 

 
 

 

 



Origem da Erva-Mate 

 22/11/2015  erva mate 

Roberto Ave-Lallemant (1812-1884) visitando o Rio Grande do Sul em março de 1858, 
registra a importância folclórica da erva-mate: “O símbolo da paz, da concórdia, do 
completo entendimento – o mate! Todos os presentes tomaram o mate. Não se creia, 
todavia, que cada um tivesse sua bomba e sua cuia própria; nada disso! Assim perderia o 
mate toda a sua mística significação. Acontece com a cuia de mate como à tabaqueira. 
Esta anda de nariz em nariz e aquela de boca em boca. 

Primeiro sorveu um velho capitão. Depois um jovem, um pardo decente – o nome do 
mulato não se deve escrever; depois eu, depois o “spahi”, depois um mestiço de índio e 
afinal um português, todos pela ordem. Não há nisso, nenhuma pretensão de precedência, 
nenhum senhor e criado; é uma espécie de serviço divino, uma piedosa obra cristã, um 
comunismo moral, uma fraternidade verdadeiramente nobre, espiritualizada! Todos os 
homens se tornam irmãos, todos tomam o mate em comum!” (Viagem pelo Sul do Brasil, 
1.º, 191. Rio de Janeiro, 1953). 

A palavra chimarrão tem origens no vocabulário espanhol e português. 

Do espanhol cimarrón, que significa chucro, bruto, bárbaro, vocábulo empregado em 
quase toda a América Latina, do México ao Prata, designando os animais domesticados 
que se tornaram selvagens. 

“E assim, a palavra chimarrão, foi também empregada pelos colonizadores do Prata, para 
designar aquela rude e amarga bebida dos nativos, tomada sem nenhum outro ingrediente 
que lhe suavizasse o gosto.” (Elucidário Crioulo, de Antonio Carlos Machado em História 
do Chimarrão, de Barbosa Lessa, 57). 

Marron em português, além de outros significados, quer dizer clandestino, e cimarrón, em 
castelhano, tem idêntico significado. Ora, sabe-se que o comércio de mate e o preparo da 
erva foram em tempos passados proibidos no Paraguai, o que não impedia, entretanto, 
que clandestinamente continuasse em largo uso naquela então colônia espanhola. 
(Vocabulário Sul-Rio-Grandense, Luís Carlos de Morais, 72, em História do Chimarrão, de 
Barbosa Lessa, 57). 

http://www.erva-mate.com/origem-da-erva-mate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erva-mate.com/origem-da-erva-mate/
http://www.erva-mate.com/author/ervamate/


REFLEXÃO: 

Ao chegar na escola Silvia Soares  no horário de costume as 8:00h, recebi os alunos 

junto as de mais professoras  no portão de entrada. Após a chegada dos alunos nos 

conduzimos para a sala de aula e começamos  com uma brincadeira de jogos de montar 

ate o momento de irmos para o refeitório onde é oferecido o café da manha. Os alunos 

guardaram os jogos e realizamos a escolha de um ajudante da turma através da ordem 

alfabética, escrevo no quadro com a participação dos alunos o nome do colega escolhido 

realizamos a contagem das letras que usamos para realizar a escrita do nome em questão 

e pergunto quais as letras que usamos para escrever. A seguir realizamos a higienização 

das mãos  e fomos para o refeitório. 

Após o termino do café voltamos para sala realizei a chamada pedindo aos alunos que 

sentassem em roda no tapete, distribui fichas com nome dos alunos no tapete explicando 

que cantaríamos a musica do peixinho conforme cada aluno escutasse seu nome teria 

que recolher sua ficha relacionada com seu nome do tapete e após todos já tivessem 

pego cantaríamos a musica novamente devolvendo as fichas com o nome ao tapete. 

Começamos com uma roda de conversa onde expliquei para os alunos a origem da erva 

mate,o que precisamos para fazer o chimarrão e se algum deles conhece a bebida se os 

pais tem o habito de tomar e se eles já haviam  provado. Falamos também sobre ser 

gaucho as vestimentas, tradições culturas e comidas típicas como o churrasco,carreteiro 

que neste mesmo dia foi oferecido na escola no almoço, também perguntei a eles se 

sabiam qual os meios de transporte do gaucho do campo. E que gaucho somos todos 

que nascemos no estado do rio grande do sul também escutamos e cantamos juntos o 

hino do rio-grandense. 

Neste dia percebi que os alunos adoraram fazer o chimarrão e descobrir mais sobre a 

bebida favorita de alguns gaúchos, dizendo que ao chegar em suas casas diriam a seus 

pais que aprenderam a fazer o chimarrão e fariam para seus pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano nº 18 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Data:11  /10/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos gerais:  

 Realizar Leitura com as crianças. 

 

Objetivos específicos 

 Ouvir a leitura, fazendo questionamento sobre. 

 Fazer releitura da historia que ouviu. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 



3º Momento 

Atividade 3.Levarei para os alunos historia do menina da caixa..  

4º Momento 

Atividade 4..  Convidarei os alunos a sentarem em roda em suas cadeirinhas apresentando o 

livro. 

5º Momento  

Atividade 5. Faremos uma roda de conversa sobre caixas e suas diversas finalidades, 

apresentando a eles a minha caixa de lembranças e fotos. 

6º Momento  

Atividade 6 . Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

 

Plano nº 19 

 

Nome do bolsista: Vera Antonia dos Santos Feijó 

Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura  

Data:  25/09/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

Objetivos geral 

 Leitura da historia Branca de Neve. 



 

Objetivos específicos 

 Escutar a historia  

 Questionamentos sobre a historia  

 Roda de conversa sobre a leitura. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala faremos uma roda no tapete e distribuirei fichas 

com os nomes deles e cantando juntos a musica se eu fosse um peixinho cada aluno terá 

que identificar seu nome.   

 

 

3º Momento 

Atividade 3. Convidarei os alunos para sentarem em roda no tapete e a seguir começarei  

a historia da Branca de Neve perguntando a eles se conheciam a historia e qual o nome 

realizamos então a contagem do anões que aparecem na historia e comecei a leitura. 

4º Momento  

Atividade 4. Após a leitura da historia os alunos realizaram a releitura da historia individual 

para os colegas. 

5º Momento 

Atividade 5.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

Anexos 



 

 

Reflexão 

Ao chegar na escola Silvia Soares  no horário das 10:00h, pois neste dia a proposta seria 

a leitura da historia da branca de Neve. 

Ao voltarmos do refeitório realizamos a chamada com fichas com seus nomes que 

distribui sobre a mesa, e cantando a musica se eu fosse um peixinho..... cada aluno foi 

identificando seu nome enquanto este momento acontecia foram sendo levantados 

alguns questionamentos como: Com que letra começa seu nome, qual a última letra do 

seu nome o que mais podemos escrever com a inicial do seu nome, quantas letras 

usamos para escrever seu nome e assim até que todos possam fazer a identificação do 

seu nome. 

Convidei então todos para sentarem em roda no tapete, dizendo que iria LER  uma 

historia perguntando para dar inicio se conheciam a história da BRANCA DE NEVE, 

responderam que sim que a professora já havia lido para eles. Comecei então 

perguntando o que acontecia nesta historia e por que eles achavam que tinha nome. 

Responderam que a menina era branquinha igual a neve e por isso deram para esse 

nome. 



 

Plano nº 20 
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Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura 

Data:  28/09/17 

        

                                            Planejamento das atividades 

                Objetivo geral 

 Identificar palavras em diferentes contextos. 

 

Objetivos específicos 

 Cantar a musica  

 Participar da atividade 

 Reconhecer as palavras em questão. 

 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala faremos uma roda no tapete e distribuirei fichas 

com os nomes deles e cantando juntos a musica se eu fosse um peixinho cada aluno terá 

que identificar seu nome.   

 



 

3º Momento 

Atividade 3.Em roda contarei a historia a casa sonolenta. 

4º Momento 

Atividade 4. Colocarei fichas com nomes dos objetos existentes da musica era uma casa muito 

engraçada ex: parede. Rede, chão, teto e explicarei aos alunos conforme  estivermos escutando a 

musica temos que apontar para a palavra que for dita na musica. 

5º Momento  

Atividade 5.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 
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Nº 21 

                                            



Planejamento das atividades 

             Objetivos geral 

 Conhecer o folclore brasileiro  

 

Objetivos específicos 

 Realizar dobradura do saci 

 Pintar dobradura 

 Participar das brincadeiras através da história do folclore. 

 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala farei a chamada com nome completo dos alunos, 

de forma que cada um terá que identificar sua ficha. 

 

 

3º Momento 

Atividade 3.Levarei os alunos até a biblioteca da escola para realizar a leitura de um 

livro com o auxilio de escolha dos alunos.  

4º Momento 

Atividade 4. Pedirei para os alunos formarem uma roda com suas cadeiras e apartir  lerei uma 

história sobre o folclore.   

5º Momento  

Atividade 5.Com os alunos ainda em roda apresentarei vídeos com o recurso do not book sobre 

o folclore.  

6º Momento  

Atividade 6 .Após assistirem o vídeo faremos brincadeiras de coordenação corporal. Primeiro os 

alunos terão que andar troteando como a mula da historia, depois teriam que andar de costas, 

cantar como a iara, uivar como o lobisomem e por fim andar num pé só feito o saci. 

7º Momento  



Atividade 7.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão:  

 Cheguei a escola Silvia Soares as 8:00, como de costume recebi os alunos no 

portão de entrada junto a professora titular da turma e demais professoras da 

escola.Conforme a chegada dos primeiros alunos me direcionei para a sala com os que 

já haviam chego,enquanto a professora ficou aguardando a chegada do restante dos 

alunos. 

 Ao chegar em sala os alunos pediram para assistir no  D.V.D um desenho , 

pegaram suas cadeiras com seu respectivo  nome e colocaram diante da TV, para 

assistirem o desenho desejado. 

 Próximo ao  horário do café pedi para que arrumassem suas cadeiras no lugar em 

volta das mesas, realizando a seguir um sorteio para decidir que seria o ajudante do dia . 

Ao realizar o sorteio e definir o ajudante pedi a ajuda da turma para  juntos escrevermos 

no quadro o nome do colega que seria o ajudante do dia. Comecei perguntando qual a 



primeira letra que usaríamos para escrever o nome do colega GUSTAVO, e assim 

começamos a escrita ate que estivesse completo o seu nome e por último realizamos a 

contagem das letras para saber quantas letras usamos para realizar o escrita do nome 

GUSTAVO.  E possível perceber esta importância nas palavras de Mello (2006, p. 194), 

quando afirma que:" [...] participação da criança no processo de organização e 

planejamento da atividade deve acontecer, seja de forma direta – quando ela toma a 

iniciativa ou verbaliza seu desejo de conhecimento -, seja através da escuta competente 

do profissional que educa e cuida dela". Com isso procuro proporcionar a meus alunos 

situações em que eles possam participar interagindo e dando suas opiniões desde o 

começo das atividades desde o momento da chamada até o desenvolver de outras 

atividades, sempre tentando levantar questionamentos para ouvir o  que eles tem a dizer 

sobre as atividades propostas, levando em consideração para planejamentos das 

próximas atividades.  

REFERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão.   

  Cheguei a escola Silvia Soares no horário de habitual das 8:00 me direcionando 

para a sala com os alunos que já haviam chego enquanto a professora titular junto com 

as outras professoras aguardava no portão de entrada os demais alunos.Ao chegar em 



sala os alunos puderam brincar livre, enquanto aguardávamos o horário do café. 

Conforme afirmam Jobim e Souza ( 2001, p. 49): 

" No ato do brincar a criança vivencia e concretiza situações que, 

geralmente, já viveu ou ainda vive, seja em seu contexto social 

cotidiano seja em sua fantasia volitiva e desejada, pois, “na infância, a 

imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que podem se 

caracterizar apenas pelo prazer que proporcionam. Para a criança o 

brinquedo é uma necessidade”  

 Autores como os citados acima afirmam a importância das brincadeiras livre, 

pois através das mesmas é possível que os professores possam observar atitudes e 

inquietudes de seus alunos, com gestos, falas e tipos de brincadeiras o comportamento 

de cada um em grupo e suas atitudes. Portanto para que isso possa acontecer é preciso 

que o professor seja observador em todos os momentos, mesmo nas brincadeiras livres, 

que são momentos em que as crianças agem naturalmente sem que tenha um adulto para 

mediar, dizendo como devem fazer, apenas observar e intervir momentos de 

agressividade e brincadeiras que consideramos inadequadas para ser realizadas em 

grupos.  

Após chegar a hora do café pedi aos alunos para que guardassem os brinquedos, 

auxiliando neste momento para motiva-los a fazer, pois acredito que quando queremos 

que nossos alunos ou crianças tenham hábitos de rotina ou qualquer outro o melhor  é 

fazer junto com eles para incentiva-los, assim imitando nossos gestos é que as crianças 

aprendem através de exercícios repetitivos de rotina. 

Ao voltarmos do refeitório realizamos a chamada com fichas com seus nomes que 

distribui sobre a mesa, e cantando a musica se eu fosse um peixinho..... cada aluno foi 

identificando seu nome enquanto este momento acontecia foram sendo levantados 

alguns questionamentos como: Com que letra começa seu nome, qual a última letra do 

seu nome o que mais podemos escrever com a inicial do seu nome, quantas letras 

usamos para escrever seu nome e assim até que todos possam fazer a identificação do 

seu nome. 

Convidei então todos para sentarem em roda no tapete, dizendo que iria contar uma 

historia perguntando para dar inicio se conheciam a história da casa sonolenta, 

responderam que sim que a professora já havia lido para eles. Comecei então 

perguntando o que acontecia nesta historia e por que eles achavam que tinha nome A 

CASA SONOLENTA.  A turma me respondeu, que tinha este nome por que tudo e 

todos nesta  casa dormiam  o tempo todo. Concordei com eles, e prossegui a contação 

da história que foi realizada através de imagens individuais impressas colocadas em 

uma grande pasta, e conforme contava as imagens iam surgindo. 

No final da história perguntei a turma que aparecia na historia e quantos personagens 

forma vistos por eles, propondo então uma brincadeira onde apresentei a eles fichas com 

as palavras: rede, chão, teto, parede e distribui pela sala em seus devidos lugares e 

perguntei se conheciam  a música ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA ....... 



responderam que não. Apresentando a musica para dar inicio a brincadeira expliquei 

que enquanto cantássemos a música toda vez que  falássemos as palavras REDE, 

PAREDE,CHÃO e TETO apontaríamos para elas e assim fizemos, dando as seguintes 

partes da sala de aula seus devidos nomes. A brincadeira foi bastante interativa, todos 

participaram cantaram e realizaram gestos de acordo com a coreografia que fizemos 

para cantar a música.  

Foi possível através desta musica trabalhar com os alunos, movimentos corporais 

coordenação motora e raciocínio, pois ao mesmo tempo em que cantávamos tínhamos 

que realizar a coreografia e relacionar a palavra dita na musica ao mesmo tempo que 

teriam que apontar para ficha com nome presente na sala. Foi muito divertido e a turma 

gostou muito se envolvendo e participando em um período satisfatório para que a 

atividade fosse realizada de forma significativa. 

REFERENCIAS: 
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Escola : EMEI Silvia Soares  

Turma: Pré I  (A)                Turno: Manhã  

Professora Supervisora: Milena  

Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura  
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                                            Planejamento das atividades 

                Objetivo geral 



 Identificar as formas geometricas. 

 

Objetivos específicos 

 Cantar a musica  

 Participar da atividade 

 Reconhecer as formas geometricas através de brincadeira 

 Exercitar a coordenação motora. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala faremos uma roda no tapete e distribuirei fichas 

com os nomes deles e cantando juntos a musica se eu fosse um peixinho cada aluno terá 

que identificar seu nome.   

 

 

3º Momento 

Atividade 3.Em roda contarei a historia TARSILINHA E AS FORMAS. 

4º Momento 

Atividade 4. Entregarei aos alunos formas geometricas em e.v.a e uma folha de oficio pedindo 

a eles que construam um desenho utilizando as formas que escolherem. 

5º Momento  

Atividade 5.Convidarei os alunos para fazermos uma brincadeira no pátio da escola. 

Apresentarei o dado com as figuras geometricas e seus nomes,e um dos lados terá uma 

estatua e uma jogue outra vez, a seguir espalharei no chão as figuras geométricas 

explicando como iremos brincar. 

6º Momento  

Atividade 6.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 
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                                            Planejamento das atividades 

                Objetivo geral 

 Identificar as cores. 

 

Objetivos específicos 

 Cantar a música  

 Participar da atividade 

 Reconhecer as cores em diferentes contextos.  

 Exercitar a coordenação motora. 

 Exercitar o raciocino lógico. 

 

1º Momento 

Atividade 1- Irei receber os alunos em sala e após faremos a higienização das mãos para 

tomar o café. 

2º momento  

Atividade 2- Após chegarmos em sala faremos uma roda no tapete e distribuirei fichas 

com os nomes deles e cantando juntos a musica se eu fosse um peixinho cada aluno terá 

que identificar seu nome.   

 



 

3º Momento 

Atividade 3.Em roda contarei a historia TARSILINHA E AS CORES. 

4º Momento 

Atividade 4. Após a historia convidarei os aluno para uma brincadeira no pátio da 

escola.Explicando a brincadeira que ocorrera da seguinte maneira distribuirei no pátio bolas 

coloridas e cones com as respectivas cores. Pedindo aos alunos que selecionem as bolas e 

coloquem no cone de acordo com a respectiva cor. 

5º Momento  

Atividade 5.Ao voltarmos para sala entregarei aos alunos telas e tintas com cores 

diversas e canudos pedindo a eles que soprem e façam suas pinturas soprando os 

canudos construindo suas pinturas. 

6º Momento  

Atividade 6.Os alunos farão a higienização bucal e se encaminharam para descansar em seus 

colchonetes acompanhados pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 


