UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 01 (01/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
OBSERVAÇÃO
Chegando na escola ás 8:00h, junto com a professora Alice ficamos em aula
esperando os alunos chegarem eles podem chegar até 8:30 h.
Tendo 11 alunos em aula, cada aluno que ia chegando pegava 1 brinquedo na
caixa de brinquedos que tem na sala de aula.
Os meninos são mais agitados que as meninas, eles gostam de falar alto e
correr pela aula.
Depois da brincadeira levamos eles para tomar o café da manhã. Cada um
tomou seu cafezinho e voltamos para a aula. Em seguida cada um no seu lugar
a professora fez a chamadinha, colocando um palito que tem o nome de cada
aluno, e cada aluno pegava o palito com seu nome identificando o seu nome.
Em seguida a professora cantou uma música de Bom dia, com ele. Depois a
professora utilizou um cartaz que tem na aula que serve para dizer como está o
tempo? Depois o cartaz com os números, que contaram de 1-10 com a
professora, e por último o cartaz com o alfabeto que cada letra tem uma figura
para identificar. Ex: A abelha B bola C cachorro.
Depois a professora realizou a atividade, que foi colocado na parede o formato
de um corpo de cartolina, e os alunos tinham que colocar no corpo o que
estava faltando ex: olhos, boca, nariz, orelha.
Logo o termino da atividade fomos para o pátio brincar e depois voltamos para
aula, cada aluno foi escovar os dente e lavar as mão para ir almoçar.

Voltamos do almoço as crianças que dormem foram para outra aula dormir que
já estava com os colchões e cobertores. Os outros alunos ficaram na aula
brincando, esperando os responsáveis irem buscar eles.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 02 (01/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
OBSERVAÇÃO
Cheguei na escola 13:30, fiquei em aula com a professora esperando os alunos
chegarem. Esperamos todos os alunos chegarem.
De tarde os alunos são mais agitados que na parte da manhã.
Levamos cada um para lavar as mãos para irmos na merenda que era frutas.
Voltamos para aula depois que todos já tinham lanchado e a professora deu um
jogo para montar, a professora saiu mais cedo pois ela tem faculdade, e eu tive
que ficar com os alunos. É bem difícil lidar com os meninos pois eles não param.
Consegui ler uma historinha para eles e em seguida se preparamos para a saída.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 03 (08/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
OBSERVAÇÃO
Chegando na escola ás 8:00h, junto com a professora Alice ficamos em aula
esperando os alunos chegarem eles podem chegar até 8:30 h.
Tendo 12 alunos em aula, cada aluno que ia chegando pegava 1 brinquedo na
caixa de brinquedos que tem na sala de aula.
Depois da brincadeira foram lavar as mãos e levamos eles para tomar o café
da manhã. Cada um tomou seu cafezinho e voltamos para a aula. Em seguida
cada um no seu lugar a professora fez a chamadinha, colocando um palito que
tem o nome de cada aluno, e cada aluno pegava o palito com seu nome
identificando o seu nome.
Em seguida a professora cantou uma música de Bom dia, com ele. Depois a
professora utilizou um cartaz que tem na aula que serve para dizer como está o
tempo? Depois o cartaz com os números, que contaram de 1-10 com a
professora, e por último o cartaz com o alfabeto que cada letra tem uma figura
para identificar. Ex: A abelha B bola C cachorro.
Depois a professora realizou a atividade, estava sendo trabalhado em sala de
aula o tema sobre a Dengue e a professora fez um cartaz com o sinal de
negativo sobre a dengue. Os alunos pintaram suas mãozinha e foi colocado no
cartaz o não para o mosquito.
Logo o termino da atividade fomos para o pátio brincar e depois voltamos para
aula, cada aluno foi escovar os dentes e lavar as mãos para ir almoçar.

Voltamos do almoço as crianças que dormem foram para outra aula dormir que
já estava com os colchões e cobertores. Os outros alunos ficaram na aula
brincando, esperando os responsáveis irem buscar eles.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 04 (08/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
OBSERVAÇÃO
Chegando na escola ás 13:30, junto com a professora Alice ficamos em aula
esperando os alunos chegarem eles podem chegar até 14:00h.
Tendo os alunos em aula, cada aluno que ia chegando pegava 1 brinquedo na
caixa de brinquedos que tem na sala de aula.
Depois da brincadeira foram lavar as mãos e levamos eles para o lanche da
tarde. Cada um tomou seu lanchinho e voltamos para a aula. Em seguida cada
um no seu lugar a professora fez a chamadinha, colocando um palito que tem o
nome de cada aluno, e cada aluno pegava o palito com seu nome identificando
o seu nome.
Em seguida a professora cantou uma música de Boa tarde, com eles. Depois a
professora utilizou um cartaz que tem na aula que serve para dizer como está o
tempo? Depois o cartaz com os números, que contaram de 1-10 com a
professora, e por último o cartaz com o alfabeto que cada letra tem uma figura
para identificar. Ex: A abelha B bola C cachorro.
Depois a professora realizou a atividade, estava sendo trabalhado em sala de
aula o tema sobre a Dengue e a professora deu um desenho do mosquito com
o sinal negativo e eles tinham q fazer bolinhas de papel pardo vermelha e ir
colocando encima do mosquito, a professora ajudou cada um deles e foi
realizada a atividade. Logo o termino da atividade fomos para o pátio brincar e
depois voltamos para aula, cada aluno foi escovar os dente e lavar as mão
para ir jantar.
Voltamos do jantar os alunos ficaram na aula brincando, esperando os
responsáveis irem buscar eles.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 05 (15/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
Rotina








Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Confecção da máscara do coelhinho da pascoa .
A professora irá trabalhar páscoa com os alunos, conversando se eles gostam
da pascoa e o que eles vão pedir para o coelhinho, após a conversa a
professora dará uma marcara para eles colarem algodão em toda ela , em
seguida a professora ajudar a recortar e colar em um palito, que virara uma
máscara de coelho.
Objetivos Específicos:



Despertar o interesse pela criatividade.
Proporcionar o contato com as diversas formas de colagem e pintura.

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:
Os alunos gostaram muito da atividade, eles já estavam trabalhando com a
outra professora o tema pascoa, e eu levei uma máscara para eles fazerem do
coelhinho, eles colaram algodão na máscara com a ajuda da professora, eles
adoraram e me contaram das outras atividades que fizeram com a professora
Charlene e Alice.
Depois que eles já tinham colado o algodão eu recortei e colei no palito. Os
palitos sem ponta pois eu já tinha retirado as pontas.
Todos os alunos participaram da atividade e me pediram se podiam levar a
máscara para casa pois queriam mostrar para a mamãe e o papai.
Eu deixei eles levarem, depois que tinha secado e ficado pronto eles colocaram
na sua mochila para levar para a casa.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 06 (15/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: TARDE
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
Rotina








Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do lanche/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro `` O COELHINHO QUE NÃO ERA
PASCOA`´ RUTH ROCHA
A professora irá trabalhar páscoa com os alunos, conversando se eles gostam
da pascoa e o que eles vão pedir para o coelhinho, após a conversa a
professora contara uma historinha muito legal , pedirei que sentem em um
circulo para ouvir a historinha.
Após a leitura do livro, darei para cada um , um OVO de pascoa, para nos colar
na parede da aula.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela leitura.
Proporcionar o contato com as diversas formas de pintura.
Trabalhar oralidade

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Jantar
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:





Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:
A professora contou a historinha e eles adoraram me perguntaram como é que
fazia os ovo de pascoa e um aluno falou que a mãe dele fazia e a outra aluno
falou que só o coelhinho que podia fazer. Teve um diálogo entre os alunos.
Depois da conversa sobre a historinha fomos fazer a atividade.
Cada um recebeu seu ovo de pascoa e ele pintaram como achassem melhor.
Todos quiseram pintar com lápis de cor, todos participaram da atividade de
pintura.
Depois que eles pintaram eles me pediram para fazer uma cartinha para eles
dá de presente seu ovo para sua mamãe ou papai.
Eles gostam muito de levar seus trabalhinhos para a casa, mostrar para seus
pais.
Eu fiz um envelope para cada um e coloquei seus ovos pintados dentro e dei
para cada um, eles foram e guardaram em suas mochilinhas para levar pra
casa.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 07 (15/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Manhã
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
Rotina








Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: QUEBRA-CABEÇA PASCOA
A professora irá trabalhar páscoa com os alunos, conversando com eles que
dia é a pascoa e se estão ansiosos, após a conversa a professora dará um
quebra cabeça já cortado em cada mesa, para eles colorir e depois montarem
juntos.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela criatividade.
Proporcionar o contato com as diversas formas de colagem e pintura.
Trabalhar em equipe

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:


Proporcionar momento de atividade ao ar livre



Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Comecei minha atividade com uma conversa sobre a pascoa eles me falaram
que era domingo e que eles estavam contando os dias, que queriam conhecer

o coelhinho e ver o que ele ia trazer de presente para eles, um aluno falou que
já tinha conversado com o coelho e pediu um ovo de chocolate bem grandão,
outro aluno falou que queria muitas caixas de bombom.
Depois da conversa, fizemos a atividade que era colorir o quebra cabeça e
depois montar.
Todos participaram, com minha ajuda montamos o quebra-cabeça, eles são
inteligentes pois montavam o quebra-cabeça sozinhos e rápido e os que não
tinham tanta agilidade quanto os outros os colegas ajudavam.
Foi bem legar ver diálogo entre eles e a amizade que uns ajudavam os outros.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 08 (22/03/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Débora P Sanes
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
Rotina








Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
JANTA
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do lanche/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: VIDEO DA TURMA DA MONICA `´UM CONTO DE PASCOA``
A professora irá trabalhar páscoa com os alunos, conversando com eles o que
eles já trabalharam com as outras professoras e o que mais gostaram. Em
seguida apresentarei para eles o vídeo (filmezinho) que irei passar através do
meu notebook e minhas caixinhas de som para que eles possam ouvir melhor .
É uma historia muito legal, tenho certeza que eles iram adorar.
Objetivos Específicos:



Despertar o interesse pela leitura.
Proporcionar o contato com as diversas formas de leitura.

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:


Proporcionar momento de atividade ao ar livre



Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Jantar
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
A professora colocou as cadeirinhas deles na frente do computador, fiz um mini
cineminha eles adoraram, quando eles viram que era a turma da Mônica começaram a
cantar a música do filme, eles conheciam. Me falaram que não tinham visto esta
historinha mais sempre olhavam a turma da Mônica e que gostavam muito.
Todos se comportaram muito bem e olharam concentrados o desenho. Depois
conversamos sobre o que gostaram, eles me disseram que gostavam muito do
coelhinho e que a Mônica sempre brigava com o cebolinha porque ele queria pega o
coelho dela. E que o coelho não pode pegar, se não ele não traz chocolate na pascoa.
Foi uma história bem legal, a atividade foi realizada com sucesso.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
JANTA
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do lanche/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: MUNDO DO CIRCO
A professora irá trabalhar o mundo do circo com os alunos, conversando com
eles o que eles já viram no circo? e o que gostam mais no circo? depois da
conversa a professora dará um palhaço para pintar com tinta guache e colar
algodão nos cabelo do palhaço e colar papel crepom na gravata dele. Com a
ajuda da professora vamos fazer um belo trabalho.
Objetivos Específicos:



Despertar o interesse pela leitura.
Proporcionar o contato com as diversas formas de leitura.

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:


Proporcionar momento de atividade ao ar livre



Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Jantar
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
A professora começou a atividade com uma conversa com todos, questionando se já
foram no circo, o que conhecem do circo, o que já viram no circo, todos os alunos
participaram da conversa, uns contando as suas experiências, outros contando que já
viram palhaço entre outros personagens.
Em seguida dei para eles a imagem do palhaço, para eles primeiramente colarem
algodão nos cabelos do palhaço, dei um pedaço de algodão para cada um e coloquei
a cola no cabelo do palhaço. Todos adoraram e participaram.
Depois levei recortado para a aula pedaços de e.v.a para colar na gravata do palhaço.
Todos participaram, uns tinham mais dificuldades de colar mas os que tinham mais
facilidade ajudavam os outros, foi uma aula bem produtiva e muito diálogo entre os
colegas.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar para cada um palito com
um sapinho com seu nome escrito no palito e cada um colocará no trem que é
um cartaz que tem em aula. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do trem.
Objetivos Específicos:


Vivenciar experiências de fala



Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar a figura no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
figura apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: COLOCAR O QUE ESTÁ FALTANDO NO PALHAÇO
A professora irá trabalhar o mundo do circo com os alunos, conversando com
eles o que tem no circo? se eles gostam de circo?, após a conversa a
professora dará uma folha com o rosto de palhaço e eles terão que desenhar o
que está faltando no rosto do palhaço, e depois que eles desenharem o que
está faltando eles poderão colorir.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela criatividade.
Proporcionar o contato com as diversas formas de pintura.
Trabalhar em equipe

5º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (brinquedos)

6º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Chegando na escola fiquei na aula esperando todos os alunos chegar, depois fomos
para o café e chegando do café, apliquei minha atividade, todos participaram e todos
conseguiram fazer a atividade, conseguiram desenhar no palhaço o que estava
faltando no rosto do palhaço, depois que todos desenharam o que estava faltando a
professora ajudou colarem o algodão no cabelo do palhaço, a professora colocava a
cola e eles colavam o algodão.
Eles adoraram a atividade, depois que terminamos eles queriam mais desenho para
desenhar e pintar.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro “Sete patinhos na lagoa” Autor: Caio Riter
Ilustrações: Laurent Cardon
Nesse momento a professora irá organizar uma roda e em seguida apresentara
o livro “Sete patinhos na lagoa”. Com uma leitura diferenciada usando patinhos
feitos em eva para ilustrar a história, e o jacaré e o lago também feitos em eva
e serão colados em palitos cumpridos. A professora irá contar a história usando
os personagens da história, confeccionado por ela. E também irá usar um
avental feito de eva, para que possa ir colocando os personagens ao contar a
historia.
Depois da leitura a professora perguntara para os alunos se gostaram do livro?
E se eles querem recontar para nós?
Objetivos Específicos:



Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

A professora começou a atividade contando a historinha usando o avental de
eva, eles acharam o máximo, e prestavam atenção em cada gesto ou fala que
a professora fazia.
Depois que a professora contou a historinha , eles recontaram usando o
avental e os palitoches, cada um contou de seu jeitinho, uns mais rápidos e
outros mais devagar. Uns não quiseram recontar porque estavam com
vergonha. Mais todos participaram na hora da contação da professora.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação da historínha “RAPUNZEL ” Autor: Irmãos grimm
Nesse momento a professora irá organizar as cadeiras na frente do
computador para eles olharem e escutarem a historinha rapunzel dos irmãos
grimm, depois do fim da história conversarei com eles se gostaram e se
querem recontar e depois mostrarei a fotos dos irmão grimm para eles
conhecerem os autores da historinha.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Interacionar com os colegas

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:




Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO

Os alunos adoraram a historinha, prestaram atenção na frente do computador,
eles iam me perguntando se não entendesse algo na historinha, mas os
coleguinhas explicavam, a historinha era bem comprida , uns já estavam
cansados e começavam a conversar não prestando mais atenção na historinha,
dai a professora conversava que tinha que ficar em silencio pois os outros
coleguinhas queriam escutar a historinha.
Depois do termino da historinha 3 alunos recontaram a historinha para os
colegas, os outros alunos não quiseram falaram que não gostam, que tinham
vergonha.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro “O PROBLEMA DA CENTOPEIA ZILÁ”
Autor: Márcia Honora
Nesse momento a professora irá organizar uma roda e em seguida apresentara
o livro “O problema da centopeia Zilá”. Depois da leitura perguntarei se alguém
quer recontar a historinhas, pois eles gostam muito de recontar para os
coleguinhas.
Depois a professora dará uma folha A4 para cada um para eles desenharam a
centopeia Zilá com minha ajuda faremos a centopeia e depois vamos colorir
ela, com as cores que vou mostrando durando a leitura do livro.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

A atividade começou com a historinha que a professora contou, eles
adoraram a historinha e sempre perguntando o que eles não entendiam
sobre a historinha, depois da historinha pedi para eles desenharam a
centopeia, eles desenharam, alguns alunos a professora ajudou pois eles
falaram que não sabiam desenhar, com a ajuda todos participaram e
pintaram sua centopeia.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro “BOM DIA, TODAS AS CORES” Autor: Ruth
Rocha
Nesse momento a professora irá organizar uma roda e em seguida apresentara
o livro “Bom dia, todas as cores”. Depois da leitura perguntarei farei uma
brincadeira das cores, perguntando onde tem verde na sala de aula ? onde tem
rosa na sala de aula ? para cada um dos alunos. Em seguida darei uma folha
para cada um para desenhar e depois que terminarem eles terão que me falar
que cores que usaram no desenho que fizeram.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Nesta atividade trabalhei com as cores, primeiramente contando a historinha da Ruth
Rocha Bom dia todas as cores que é uma historinha ótima para trabalhar as cores com
as crianças, pois aparece o camaleão com uma variedade de cores, em cada desenho
eu ia mostrando para eles, perguntando se eles conheciam, uns me respondiam que
sim e outros que não. Depois que contei a historinha para a turma, fiz uma breve
brincadeira perguntado as cores para cada um deles e o que tinha na nossa aula com
aquela cor, todos participaram, mas somente uma criança não sabia as cores, mais
mesmo assim ele foi onde achava que era a cor que eu tinha perguntado. Depois da

brincadeira a professora deu uma folha para cada um deles desenharem o que
quisessem, uns desenharam a sua casa, outras flores, outros dinossauros, entre outros
desenhos, e depois eles contaram para mim e para turma as cores que pintou o seu
desenho.
Essa atividade foi muito produtiva pois houve um interesse de todos os alunos e a
comunicação deles com a professora e os colega.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro “A BORBOLETA AZUL”
Nesse momento a professora irá organizar uma roda e em seguida apresentara
o livro “A BORBOLETA AZUL”. Depois da leitura conversaremos sobre a
história, irei questionar algumas coisa como que cor era a borboleta? O que ela
fazia? O que aconteceu no final da historinha?
Depois do término da historinha a professora irá levar um Pontilhado da
borboleta para cada um fazer o pontilhado e em seguida pintar a borboleta
conforme ela está na imagem da historinha “AZUL”.

Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar o pontilhado

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Comecei a atividade com a contação da historinha, eles adoram ouvir historinha vieram
correndo para minha volta, sempre prestando muito atenção em cada fala e gesto que eu

fazia, eles adoraram a historinha. Depois que acabei a historinha perguntei que cor era a
borboleta todos responderam que era Azul, perguntei o que tinha acontecido na historinha e
como foi o final, a maioria responderam, depois da conversa, dei um pontilhado da borboleta
para eles, uns me falavam que não sabiam ligar os pontinhos, eu expliquei e ajudei cada um
deles, e todos conseguiram realizar a tarefa.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade – Contação de Historia
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Contação do livro “O PINÓQUIO”
Nesse momento a professora irá organizar uma roda para a contação do livro
.Após o término da história vou pedir para eles me recontarem a historinha e
irei questionar partes da historinha.
Depois que terminarmos a historinha levarei um quebra cabeça do Pinóquio
que vamos recortar as partes do corpo dele e depois vamos montar, com a
ajuda da professora. E por último vamos pintá-lo.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar o pontilhado

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Comecei a atividade com a contação da historinha, eles adoram ouvir historinha
vieram correndo para minha volta, sempre prestando muito atenção em cada fala e
gesto que eu fazia, eles adoraram a historinha. Depois que acabei a historinha
questionei sobre a historia todos me responderam e me falaram que eles já conheciam
a historinha mas gostam muito e que é muito feio mentir, depois da conversa, dei um
quebra cabeça para eles pintar e montar, eles adoraram e fizeram a atividade com
muito prazer.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: CONHECENDO OS ANIMAIS
Nesse momento a professora irá organizar um mini cineminha levando meu
computador e colocar as cadeirinhas deles na frente. No vídeo que será levado
pela professora aparece diversos animais e o som de cada um deles. Após o
término da história a professora realizará uma brincadeira.
Levarei nomes dos animais para cada aluno sortear um e o bicho que ele pegar
vai ter que imitar para seus coleguinhas adivinharem que bicho ele está
imitando o som.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar o diálogo e o som

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Nesta atividade que levei o vídeo com os sons dos animais, os alunos são
inteligentes e já conheciam todos os animais e os sons deles, depois do
vídeo fiz uma brincadeira, todos participaram uns tiveram mais vergonha
de imitar o som outros já não tinham e faziam na hora e rápido e todos os
outros colegas adivinhavam, foi uma brincadeira bem divertida e que eles
conseguiram fazer a atividade, aprendendo e se divertindo.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: FILME- SHOW DA LUNA- O ARCO-IRIS
Nesse momento a professora irá organizar uma roda e em seguida apresentara
o filme “Show da Luna- O arco íris”. A professora ira perguntar se eles
conhecem o arco íris? Já viram? onde? quais as cores que ele tem? Depois da
conversa vamos olhar o filme.
Após o termino do filme iremos fazer um arco íris com as mãozinhas com ajuda
da professora numa cartolina iremos pintar as mãos com tinta guache e iremos
fazer o arco íris.

Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com leituras diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a pintura

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO

Neste dia eles tinham apresentação de uma peça teatral, então a professora
estava ensaiando eles, e eu tive pouco tempo para realizar a minha atividade,
consegui passar o vídeo o qual ensinava como aparecia o arco íris, depois do
vídeo eles me contaram que já viram o arco íris e me falaram que cor ele tem,
depois fomos fazer o cartaz e todos participaram e eles adoram usar a tinta, eu
iria fazer um cartaz maior, só que não deu tempo, por causa que eles tinham
que se apresentar. Todos adoraram a atividade e participaram.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Dia das mães
Nesse momento a professora irá conversar com os alunos que vamos trabalhar
o tema dia das mães, a professora levara um coração para eles pintarem com
pingos de tintas, com a ajuda da professora vamos pintar e logo depois vamos
fazer uma carta para entregar a mamãe.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com pinturas diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:




Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Nesta atividade tive que fazer diferente, por que queria pintar com
tinta, só que tinha pouca tinta na aula e não ia dar tinta para todos,
então resolvi fazer bolinhas de papel crepom vermelha e colar na
volta do coração, e dentro pintar de lápis de cor vermelha. Depois
da nossa atividade fiz um envelope e coloquei o coração dentro
para eles entregaram para sua mamãe.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Dia das mães
Nesse momento a professora conversara com os alunos que estamos
trabalhando o dia das mães e vamos fazer um trabalho para a mamãe, a
professora irá levar 3 flor para cada aluno colorir e depois q tiver pronta iremos
colar no vaso que a professora levará impresso.

Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com pinturas diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a pintura

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:




Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO

Nesta atividade infelizmente não consegui tirar foto pois meu celular acabou a
bateria, mais ficou muito lindo nosso trabalho, todos participaram e pintaram
com muito capricho nossa atividade, eles me falaram que iam fazer bem bonito
para sua mamãe ficar feliz. Todos participaram e com minha ajuda colamos a
flor no vaso. Eles adoraram a atividade e me ajudaram a colar.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Historinha “Dona Baratinha”
Nesse momento a professora conversara com os alunos se já conhecem a
historinha e pedirá para eles me contarem, depois a prof. Vai passar para eles
a historinha no computador, depois do termino a professora dará para cada
aluno a foto da dona baratinha para eles pintar e depois que todos pintarem
vamos colar em uma cartolina para colar na sala de aula.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:




Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis
REFLEXÃO>

Comecei conversando sobre a historinha, uns me falaram que já conheciam e
outros me falaram que não se lembravam, depois passei a historinha pra eles
olharem, todos ficaram olhando a historinha atentos, percebi que todos
gostaram, depois do termino eles me recontaram a historinha de seu jeito.
Depois da conversa eles pintaram a dona baratinha e colamos em um cartaz e

colocamos na sala de aula. Todos participaram e adoraram, ficaram cantando a
musica da dona baratinha.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Higiene Bucal
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a higiene bucal
o que eles fazem para ter a higiene o que devemos comer o que é certo ou
errado, depois a professora passará um vídeo para eles olharem, que é uma
historinha infantil sobre a higiene bucal. Depois da historinha irei pergunta o
que eles entenderam e pedir para me explicarem. Depois da conversa a
professora passara uma atividade relacionada com o tema que estamos
trabalhando, levarei um desenho que é para colar no lado da Monica só o que
usamos para manter a higiene bucal, com a ajuda da professora iremos recorta
e colar.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela higiene bucal
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Comecei com uma conversa e eles já estavam bem preparados sobre este
tema pois eles já vinham trabalhando com a outra professora, e eles me
falaram o que devemos fazer o que é certo ou errado. Depois passei o vídeo
para eles olharem e eles prestaram atenção e me falaram que é importante
cuidarmos da nossa higiene bucal, depois fizemos nossa atividade com minha

ajuda eles conseguiram recortar o que podemos comer que não faz mal para
nossa higiene bucal. Todos participaram e adoraram nossa atividade.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Higiene Bucal
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a higiene bucal
o que eles fazem para ter a higiene o que devemos comer o que é certo ou
errado, depois a professora passará um vídeo para eles olharem, que é uma
historinha infantil sobre a higiene bucal. Depois da historinha irei pergunta o
que eles entenderam e pedir para me explicarem. Depois da conversa a
professora passara uma atividade relacionada com o tema que estamos
trabalhando, levarei um desenho que é para pintar somente os amiguinhos dos
nossos dentes, com a ajuda da professora eles irão realizar a atividade.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Comecei a atividade com nossa conversa sobre a higiene, todos participaram
do nosso diálogo, e eles já sabiam bem sobre nosso tema, eles adoraram o
vídeo que passei, explicava o que devíamos comer e eles conversavam com
seus colegas que comiam aquilo por que faz bem para nosso dentes, e que os
doces era de vez enquanto por que fazia mal para os dentes.
Depois fizemos nossa atividade que podia pintar somente os amiguinhos dos
nossos dentes e eles conseguiram pintar direitinho. Todos realizaram a
atividade e adoraram.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Interculturalidade
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que eles
conhecem de outro pais e se eles sabem que na nossa cidade tem uma ponte
e que atravessando ela é o Uruguai outro pais e eles falam outra língua. Depois
da longa conversa eu juntamente com mais 2 professoras e outra turma
levaremos os alunos ate a beira do rio para eles verem a ponte da nossa
cidade.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela cultura
Proporcionar o contato com cultura diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Eles adoraram o passeio, e foram de mãozinhas uns com os outros, e
contaram suas experiências que já foram no Uruguai e eles falam diferentes,
vieram todos contando que adoraram o passeio e que eles adoram o Uruguai.
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Chamada/ ajudante do dia
Café
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Almoço
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Meio ambiente
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o meio
ambiente vou perguntar o que eles sabem o que já trabalharam o que é certo e
o errado a gente fazer, depois da longa conversa com a professora dará um
desenho da turma da monica cuidando do planeta, eles vão pintar e depois
vamos montar um cartaz.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelo meio ambiente
Proporcionar o contato com histórias diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:




Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis
REFLEXÃO:

Comecei com a nossa conversa sobre o meio ambiente, eles me contaram que
já estavam trabalhando com a outra professora, e eles já tinham feito uns
cartazes sobre o meio ambiente, o que era certo e errado fazer com o nosso
meio ambiente, eles já estavam bem estudados sobre o meio ambiente, não
tiveram dificuldade de interpretar o desenho que levei, me falaram que o meio
ambiente estava sendo cuidado pela turma da monica por que as pessoas
jogam lixo nas ruas e nos rios, e eles falaram que devemos cuidar muito bem
do nosso meio ambiente.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- MEIO AMBIENTE
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o meio
ambiente que eles já estavam trabalhando com as outras professoras,
primeiramente a professora passara um vídeo sobre o meio ambiente
explicando a importância de cuidar o nosso meio que vivemos. Depois a
professora levara um desenho que tem 3 lixos, um vidro,plástico e papel,
levarei para eles uma garrafa de vidro, uma de plástico e papeis e eles terão
que colocar no lixo certo.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Esta atividade me surpreendeu, eles conseguiram realizar muito bem,
colocaram os objetos nos lugares certo, sabendo o que era vidro, plástico e
papel, eles conseguiram realizar a atividade sem minha ajuda, somente ajudei
lendo o que dizia nas folha A4, eles adoraram a brincadeira e todos
participaram.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- MEIO AMBIENTE
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o meio
ambiente que eles já estavam trabalhando com as outras professoras,
primeiramente a professora levara um desenho para eles me explicarem o que
a menina esta fazendo, ela esta cuidando das plantas, e depois do desenho
vamos fazer um quebra cabeça dele.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Depois da nossa conversa eles já sabiam tudo sobre o meio ambiente, eles me
descreveram a imagem do desenho me falaram que a menina estava cuidando
das plantas, por que devemos colocar agua nelas para elas não morrer e
devemos sempre cuidar das nossas plantinhas. Todos pintaram seu quebracabeça e com minha ajuda montamos depois.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- interculturalidade
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que eles
estão trabalhando com as professoras que o tema é intercuturalidade, vou
conversar perguntando o que eles já aprenderam, e depois da conversa levarei
um vídeo explicando as fruta em ESPANHOL, durante o vídeo irei repetindo
com eles, depois levarei fotos das frutas cada 1 pegara 1 foto e irá dizer o
nome daquela fruta em espanhol.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela historia
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Neste dia não consegui tirar foto, pois não tinha levado meu celular, mais
comecei explicando para eles o nosso tema e eles me falaram que já sabiam e
que sabiam que passando a ponte da nossa cidade era o Uruguai e eles
falavam outra língua, eu expliquei que era o Espanhol e levei o vídeo para eles
verem como era falada as frutas em espanhol, eles adoraram e ficavam
repetindo conforme aparecia no vídeo. Depois do termino do vídeo fizemos a
brincadeira uns conseguiam se lembrar dos mais fáceis e os outros não se
lembravam, dai eu voltava e mostrava e eles repetiam, todos adoraram nossa
atividade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PIBID PEDAGOGIA – Área Letramento e Educação Infantil
Plano: Nº 29 (10/06/16)
Nome do bolsista: Micaela Machado Fagundes
Escola em que atua: EMEI Casa da Criança
Turma: Pré I
Turno: Tarde
Professora Supervisora: Silvana Peres de Oliveira
Professora coordenadora do Subprojeto: Patrícia Moura
Fio Condutor do Planejamento
Fazendo arte eu me desenvolvo me expresso e me comunico
Rotina








Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- interculturalidade
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a
interculturalidade o que eles já trabalharam, e o que se lembram para me
contar, depois passarei as cores em espanhol e levarei as cores em um papel
para cada um sortear uma cor e falar o nome daquela cor em espanhol. Com
minha ajuda realizaremos a atividade.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelas diversas línguas
Proporcionar o contato com historinha diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Neste dia não consegui tirar foto, pois não tinha levado meu celular, mais
comecei explicando para eles o nosso tema e eles me falaram que já sabiam e
que sabiam que passando a ponte da nossa cidade era o Uruguai e eles
falavam outra língua, eu expliquei que era o Espanhol e levei o vídeo para eles
verem como era falada as cores em espanhol, eles adoraram e ficavam
repetindo conforme aparecia no vídeo. Depois do termino do vídeo fizemos a
brincadeira uns conseguiam se lembrar dos mais fáceis e os outros não se
lembravam, dai eu voltava e mostrava e eles repetiam, todos adoraram nossa
atividade.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- FESTA JUNINA
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que eles
estão trabalhando com as professoras que o tema é festa junina, vou conversar
perguntando o que eles conhecem da festa junina quais são as comidas típicas
, e depois da conversa levarei um folha A4 com um milho e levarei milho de
pipoca para fazermos uma colagem, com ajuda da professora realizaremos
nossa atividade.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com colagem diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em
conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Neste dia cheguei e eles estavam chegando em sala de aula, logo
em seguida chegou a professora, a professora deu um jogo de
montar para eles, esperou todos os alunos chegarem e levou eles
para o lanche, cada aluno lanchou e voltamos para a sala, em
seguida eu apliquei minha atividade, começando com uma conversa
com as crianças, perguntei se eles já estavam trabalhando a festa
junina e eles me responderam que sim, perguntei o que eles já
tinham trabalhado, o Frederico me falou que estavam fazendo
bandeirinhas e faltava ainda muitas para eles colocarem na sala de
aula, perguntei também qual era a roupa que usávamos na festa
junina o que a gente comia na festa, eles me responderam que as
meninas usam vestido e os meninos calça com retalhos e o chapéu
de palha. Depois da nossa longa conversa apliquei a atividade,
explicando que na festa junina também comemos milho e usamos
também para decorar a festa, e na nossa atividade vamos colar
grão de milho no nosso desenho de milho, eu colocava a cola e eles
colavam na folha A4, todos participaram e adoraram.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Festa Junina
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a festa junina,
perguntando o que eles já fizeram de atividades, se eles gostam de participar, s
roupas que são usadas, depois da longa conversa com os alunos a professora
levara um caipira para os meninos e a caipira para as meninas, eles vão estar
desmontado e devemos montar e colar, com ajuda da professora realizaremos
a colagem e a pintura. Em seguida a professora colará as colagens em uma
cartolina e colocarei na sala de aula.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com colagens diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Cheguei na sala de aula e a professora me falou que ia ter amostra intercultural
sobre o Brasil e Uruguai, a professora me pediu para contar alguma historinha
rápida por causa que ela iria arrumar seus cartazes e já ia voltar para levar
eles, eu contei uma historinha “ que bicho doido” eles fizeram uma roda na
minha volta e eu contei a historinha para eles, terminei e a professora foi pegar
eles e levar para o refeitório era lá as apresentações, eles adoraram teve
capoeira, apresentação dos coleguinhas e danças. Todos ficaram encantados
e adoraram. Por esse motivo não consegui aplicar meu plano por falta de
tempo mas na próxima aula irei aplicar.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
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Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Festa Junina
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a festa junina,
perguntando o que eles já fizeram de atividades, se eles gostam de participar, s
roupas que são usadas, depois da longa conversa com os alunos a professora
levara um caipira para os meninos e a caipira para as meninas, eles vão estar
desmontado e devemos montar e colar, com ajuda da professora realizaremos
a colagem e a pintura. Em seguida a professora colará as colagens em uma
cartolina e colocarei na sala de aula.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela pintura
Proporcionar o contato com colagens diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Cheguei na sala de aula e os alunos iam entrando, eu e a professora
esperamos todos chegarem e fomos para o lanche, cada um comeu diversas
frutinhas, depois que todos lancharam voltamos para a aula, a professora levou
pipoca e rapadura comidas típicas da festa junina e conversou com eles, eles
adoraram e comeram as pipocas e rapaduras, depois da atividade da
professora comecei realizar a minha, complementando o que a professora já
tinha conversado com eles sobre a festa junina, levei o caipira e a caipira, cada
um pintou o seu e depois cortaram com minha ajuda, pois acho muito
importante eles terem a coordenação de pegar a tesoura e cortar, quando
cheguei no início do ano a maioria não sabia fazer, com minhas atividades de
recortar eles aprenderam, e estão indo muito bem, depois do recorte ajudei um
a um recortar seu desenho, fomos colar na cartolina, cada um passou a cola no
seu desenho e colamos na cartolina, não consegui tirar foto desde momento
pois estava muito envolvida ajudando eles. Todos participaram e se
comportaram muito bem na minha atividade. Eles adoram pintura, recorte e
colagem.
Depois da minha atividade fomos para o jantar, cada um comeu sua comidinha
e voltamos para aula, a professora deu brinquedos para eles brincarem,
esperando a hora da saída.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Festa Junina
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre a festa junina,
perguntando o que eles já fizeram de atividades, se eles gostam de participar, s
roupas que são usadas, depois da longa conversa com os alunos terá a
festinha deles que será realizada na escola, levarei brincadeiras para realizar, a
dança das cadeiras, o ovo na colher e o balão no pé.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela brincadeira
Proporcionar o contato com festas diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

Reflexão:

Cheguei na escola e os alunos estavam chegando , todos caracterizados, a
professora esperou todos chegarem e começou a conversa com eles, que
íamos para o refeitório que a festinha iria ser lá, que ia ter brincadeiras, comida
típica da festa junina, eu fui para o refeitório com minhas colegas arrumar a
decoração colocar as bandeirinhas , arrumar as mesas, as comidas e as
cadeirinhas para eles sentarem, depois foi chegando as turmas para a festinha,
eu e minha colega fizemos brincadeiras com eles, a dança das cadeiras , o
balão no pé, eles adoraram, todos se divertiram muito.
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Desenvolvimento
1° momento: Brincadeiras para festa junina
Participaremos da festa junina da escola onde vamos realizar diversas
brincadeiras com os alunos, as brincadeiras serão a dança das cadeiras, balão
no pé, dançando com o balão, ovo na colher, dança da laranja e corrida do saco.
Objetivos Específicos:




Despertar o interesse pela festa junina
Proporcionar o contato com brincadeiras diferentes
Proporcionar diálogo com os colegas e professoras

Anexos:

Reflexão:
Chegando na festa junina que aconteceu dia 01-07-2016 no clube 24 de agosto,
juntamente com minhas colegas do Pibid. Fomos para uma peça organizar nossas
brincadeiras que já tínhamos combinado dias antes em uma reunião das bolsistas onde
organizamos as brincadeiras e combinamos o que cada bolsista iria levar para realizar
as brincadeiras na festa.
Nesta peça minutos antes do começo da festa, organizamos as brincadeiras,
começando a encher os balões e colocar os cordões neles, o resto já tínhamos levado
pronto de casa.

A coordenadora anunciou no microfone que ia dar início as brincadeiras direcionada
pelas bolsistas do Pibid, em seguida começamos a realizar as brincadeiras.
Começamos com a primeira brincadeira que foi a dança das cadeiras, colocamos as
cadeiras no meio do salão, sete crianças participaram, uma colega ia parando a música
sem eles enxergassem e quando a música parasse eles tinham que sentar na cadeira,
a criança que ficasse sem cadeira sairia da brincadeira, e assim ia se realizando a
brincadeira até o vencedor ficar sentado na cadeira, o vencedor ganhava brinde um
saquinho de amendoim.
A segunda brincadeira foi balão no pé, cada caipira pegava seu par e nós colocávamos
o cordão com o balão amarrado no pé, e cada par tinha que tentar estourar o balão dos
adversários, muitos pares de caipiras participaram, e o que venceu foi o último par que
ficou com seu balão no pé.
A terceira brincadeira foi dançando com o balão, cada par ia dançando com o balão na
barriga, o par que deixasse o balão cair sairia da brincadeira, o ultimo par que
conseguisse ficar dançando com o balão na barriga venceria a brincadeira.
A quarta brincadeira foi o ovo na colher, a bolsista levou 4 ovos cozidos e 4 colheres,
começando participou 4 meninas como elas eram pequenas preferiram levar a colher
na mão com o ovo, uma bolsista ficou no outro lado do salão esperando elas chegarem,
quem chegasse primeiro sem o ovo cair ganhava a brincadeira. Esta brincadeira foi
repetida muitas vezes.
A quinta brincadeira foi a dança da laranja, cada par dançava com a laranja na testa,
sem poder deixar cair, o par que dançasse até o final sem deixar a laranja cair venceria
a brincadeira.
A sexta e última brincadeira foi a corrida do saco, 2 participantes teria que chegar no
outro lado do salão onde a bolsista estava esperando, o primeiro que chegasse venceria
a brincadeira, muitas crianças participaram e adoraram. Depois do termino das
brincadeiras começamos a repetir novamente conforme as crianças iam pedindo.
Penso que as brincadeiras é essencial na vida da criança, no livro “O
cotidiano na Educação Infantil” a autora Angela Meyer Borba nos cita “Ao
brincar, a criança não apenas expressa e comunica suas experiências, mas as
reelabora, se reconhecendo como sujeito pertencente a um grupo social e a
um contexto cultural.

Brincando com os outros, participando de atividades lúdicas, as crianças constroem
um repertório de brincadeiras e de referências culturais que compõem a cultura
lúdica infantil. “
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Brincadeira livre/ direcionada pelo professor
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação de história e brincadeira
Nesse momento a professora conversara com os alunos que irei contar uma
historinha chamada “o problema da centopeia zila” conta a história de uma
centopéia que tinha uma de suas perninhas mais curta que as outras. Quando
resolve diminuir a diferença entre suas pernas recebe uma grande surpresa da
vida. Depois da historinha eu levarei uma brincadeira, que é um centopeia feita
de eva, e os alunos terão que colar os sapatinhos na centopeia. É uma maneira
de relacionar um jogo com a historinha e também para os alunos terem
coordenação para colocar os sapatinhos na centopeia.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com colagens diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula 13:30h os alunos estavam chegando, a professora
titular esperou todos chegarem, enquanto isso ela deu massinha de modelar
para eles irem brincando até os outros alunos chegarem.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida comeram
suas frutinhas, depois voltamos para a sala de aula, e a professora fez uma
brincadeira com eles, ela colou fita branca no chão fez um trajeto onde cada
aluno ia passar por ali chutando uma bola e não deixar a bola sair para fora da
fita, se a bola saísse voltaria no começo do trajeto, as crianças adoraram, e
todas participaram.
Depois da brincadeira a professora levou eles para a pracinha, todos
brincaram, mas a Yasmim não estava escutando a professora e a professora
levou ela para sala de aula para pensar e obedecer quando a professora fala.
Em seguida a professora foi embora, e eu fiquei na pracinha com eles e uma
estagiaria que foi ficar comigo.
Em seguida voltamos para sala de aula, lavar as mãos para ir na janta, fizemos
uma fila e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu mostrei o livro para eles e comecei a perguntar se eles já conheciam se eles
conheciam uma centopeia e eles me contaram que não conheciam a história,
mas conheciam uma centopeia e que ela tinha bastante pernas, 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 que conta a história de uma
centopéia que tinha uma de suas perninhas mais curta que as outras. Quando
resolve diminuir a diferença entre suas pernas recebe uma grande surpresa da
vida. Depois da historinha, fizemos uma brincadeira, separei em 2 grupos,
cada grupo jogava o dado e o número que caísse o dado seria o número de
sapatinhos que se colocava na centopeia, eles adoraram a brincadeira jogamos
umas 5 vezes ou mais, uns ficavam triste quando perdiam, mas a professora
explicava que era um jogo e nem sempre a gente ganhava. Foi uma atividade
muito boa onde todos participaram e se envolveram, e a professora brincando
junto com eles e isso é muito importante para eles, pois não podemos
simplesmente dar um jogo para eles e eles que se virem, nós bolsistas, quase
professoras temos que participar.
No livro “O cotidiano na Educação Infantil” a autora Angela Meyer Borba nos
cita “ devemos lembrar que a experiência de brincar com as crianças, ou seja,
de sermos parceiros de suas interações lúdicas, partilhando com elas decisões,
escolhas, papeis e respeitando suas logicas e formas próprias de organização
e significação da realidade. No encontro e no diálogo com elas, incorporando a
dimensão humana do brincar, abriremos o caminho para que nós, adultos e
crianças, nos reconheçamos como sujeito e atores sociais plenos, fazedores da
nossa história e do mundo que nos cerca.”
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação da história com Palitoches “ O lobo e os
três carneirinhos”
Faremos uma roda no meio da sala e nesse momento a professora conversara
com os alunos que irei contar uma historinha chamada “o lobo e os três
carneirinhos” vou contar a historinha com palitoches com o desenho deles, é
uma forma diferente e divertida de contar história. Depois da historinha eu levarei
um desenho de da historinha para pintar e vamos colar na cartolina.

Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com histórias diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Biblioteca da casinha
Após o término da atividade, a professora pegará de 3 em 3 criança e vamos
ler na biblioteca da casinha, vamos ler juntos e eles poderão tocar e se divertir.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade em espaço diferente
Trabalhar a coordenação através de objetos (livros)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Chegando na sala de aula 13:30h os alunos estavam chegando, a professora
titular esperou todos chegarem, enquanto isso ela deu massinha de modelar
para eles irem brincando até os outros alunos chegarem.

Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida comeram
suas frutinhas, depois voltamos para a sala de aula, e a professora fez uma
brincadeira com eles, que era de adivinhar as cores, ela sorteava a cor e o
aluno tinha que achar algo na sala de aula com aquela cor. Depois da
brincadeira a professora levou eles para a pracinha, todos brincaram.
Em seguida a professora foi embora, e eu fiquei na pracinha com eles e uma
estagiaria que foi ficar comigo.
Em seguida voltamos para sala de aula, lavar as mãos para ir na janta, fizemos
uma fila e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu mostrei o livro para eles e comecei a perguntar se eles já conheciam se eles
conheciam alguma historinha que falava do lobo e eles me contaram que sim
conheciam algumas historinha que falava de lobo, 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 que conta a história de um lobo e
os três carneirinhos, eles na metade da história eles pediam para eu parar
contar para eles me contarem que conheciam um carneirinho, aí um aluno me
contou que tem um carneiro na casa pra fora dele. Foi uma atividade muito boa

onde todos participaram e se envolveram, e a professora contava a história
com a participação dele e ouvindo a história que eles queriam me contar.
No livro “Jogos, projetos e oficinas para a educação infantil” os três autores
nos cita “ A observação das formas de expressão das crianças, de suas
capacidades de concentração e envolvimento nas atividades, de satisfação
com sua própria produção e com suas pequenas conquistas é um instrumento
de acompanhamento do trabalho que poderá ajudar na avaliação e no
replanejamento da ação educativa “
Devemos observar se os alunos estão se envolvendo na atividade, e se não
tiver devemos planejar algum método para aquela criança se envolver.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Video da música dos números e jogo dos números
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com os números, perguntarei quantos anos eles tem e fazer
nos dedinhos a idade deles, perguntarei a data do aniversário de cada um,
para termos uma conversa antes da atividade, depois da conversa vamos olhar
um vídeo que é uma música dos números, após o termino do vídeo levarei um
jogo que foi feito por mim e pelos meus colegas do pibid, que é um jogo de
encaixe , tem o número no lado e eles terão que contar as borboletas que
estão colocadas para ver se é o mesmo número que está sendo pedindo.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelos números
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula 13:30h os alunos estavam chegando, a professora
titular esperou todos chegarem, enquanto isso ela deu massinha de modelar
para eles irem brincando até os outros alunos chegarem.
Quando estavam todos em sala de aula, a professora avisou que tínhamos um
aniversário do aluno da Creche 2, que ia ser no refeitório da escola, os
responsáveis pelo aluno estavam arrumando a decoração que as 15:00 todos
iam para o aniversário.

Como o refeitório estava sendo arrumado, os alunos fizeram o lanche na sala
de aula, cada aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na mesa onde
estava sentado na sala de aula.
Trouxemos a frutinha no pote para cada aluno, todos lancharam e depois a
professora deu um jogo para eles jogarem, uns ficaram montando quebra
cabeça, outros ficaram jogando o jogo da memória.
Depois da brincadeira a professora levou eles para o aniversário, todos
brincaram, dançaram e se divertiram, todas as turmas estavam no aniversário e
eles adoraram.
No final voltamos para a sala de aula onde eles juntaram seus materiais e
ficaram esperando seu responsável irem busca-lo.
No livro “RCNEI volume 3 nos cita “Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e
movimentos, as crianças também se apropriam do repertório da cultura
corporal na qual estão inseridas.
Nesse sentido, as instituições de educação infantil devem favorecer um
ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e
ao mesmo tempo seguras para se arriscar e vencer desafios. Quanto mais rico
e desafiador for esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a ampliação de
conhecimentos acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem.
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. ”
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Video da música dos números e jogo dos números
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com os números, perguntarei quantos anos eles tem e fazer
nos dedinhos a idade deles, perguntarei a data do aniversário de cada um,
para termos uma conversa antes da atividade, depois da conversa vamos olhar
um vídeo que é uma música dos números, após o termino do vídeo levarei um
jogo que foi feito por mim e pelos meus colegas do pibid, que é um jogo de
encaixe , tem o número no lado e eles terão que contar as borboletas que
estão colocadas para ver se é o mesmo número que está sendo pedindo.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelos números
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula 13:30h os alunos estavam chegando, a professora
titular esperou todos chegarem, enquanto isso ela deu massinha de modelar
para eles irem brincando até os outros alunos chegarem.

Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida comeram
suas frutinhas, depois voltamos para a sala de aula, e a professora estava
trabalhando as olimpíadas, a professora deu o mascote Vinicius para eles
pintarem e depois da pintura eles recortavam e depois montavam o quebra
cabeça do Vinicius, as crianças adoraram, e todas participaram. Eles
demoraram a pintar porque eles gostam de pintar bem caprichado, então eles
pintam devagar e com muito cuidado.
Depois da atividade da professora , a estagiaria de espanhol levou um vídeo
que era um leão conversando com eles em espanhol, falando as curiosidades
dos bichos, depois do vídeo a estagiaria fez um jogo, dividiu a turma em 2 e
deu umas plaquinhas para eles, onde dizia verdade, mentira e talvez. Daí a
estagiaria ia perguntando e eles iam levantando as placas conforme sua
opinião, quem respondesse correto ganhava o jogo.
Depois da atividade, lavaram as mãos para ir na janta, fizeram uma fila e fomos
para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu perguntei se eles conheciam os números uns me responderam que sabiam
todos os números, outros me falaram que não sabia todos, somente alguns.
Após a conversa expliquei o jogo que íamos fazer, reparti a sala em dois
grupos, dei cartelas com os números e eles tinham que achar a outra metade
da cartela que correspondia o número que estava inserido. Foi uma atividade
muito boa onde todos participaram e se envolveram, e a professora auxiliando
eles e brincando junto com eles.
No livro “O cotidiano na Educação Infantil” a autora Angela Meyer Borba nos
cita “Para Vygotsky, o brincar é fonte de desenvolvimento e de aprendizagem,
constituindo uma atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança

se comporta de forma mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo
papéis e desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos,
habilidades e processos de desenvolvimento e de aprendizagem. ”
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação de historias
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com contação de histórias, perguntarei se eles gostam de ler
e quais as historinhas que eles gostam. Depois da conversa vamos colocar um
tapete no meio da sala e fazer uma roda. Em seguida vou pegar uns livros e
contar alguns para eles, depois da contação eles vão escolher um e fazer uma
“leitura” depois contar para os colegas qual o livro que eles pegaram e do que
se trata.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelos números
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Brincadeira direcionada pela professora
Após o término da atividade, se o tempo estiver bom (sem chuva) a professora
irá levar os alunos para o pátio para que façam uma atividade ao ar livre em

conjunto com os colegas. Caso o tempo esteja ruim (chovendo) a atividade
será dentro da sala de aula.
Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade ao ar livre
Trabalhar a coordenação através de objetos (bola)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula 08:00 da manhã os alunos estavam chegando, a
professora esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno pegava um
brinquedo na caixa para brincar.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do café, cada aluno
pegou sua toalhinha do café e colocava na cestinha que o ajudante do dia ia
carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida tomaram
seu café, depois voltamos para a sala de aula.
Depois a professora levou eles para a pracinha, todos brincaram, e estava um
dia lindo. Em seguida a professora foi embora, e eu fiquei na pracinha com eles
e uma estagiaria que foi ficar comigo.

Em seguida voltamos para sala de aula, lavar as mãos para ir almoçar, fizemos
uma fila e fomos para o almoço, todos almoçaram e voltamos para a sala de
aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu mostrei os livros para eles e comecei a perguntar se eles gostam de ler os
livros e eles me responderam que adoram livros e escutar historinhas, 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, contei uns 4 ou 5 livros que eles
me pediram para contar, depois da contação cada um dos alunos pegaram um
livro para ler e depois eles iam contar para seus colegas, e eles foram se
trocando de livro sem eu falar nada, se eles já tinham lido aquele eles se
trocavam entre eles. Foi uma atividade muito boa onde todos participaram e se
envolveram, e a professora lendo junto com eles e isso é muito importante para
eles, pois não podemos simplesmente dar uma atividade sem participar junto,
eles se sentem mais seguros ao se envolver na atividade quando a professora
participa.
No livro “O cotidiano na Educação Infantil” a autora Angela Meyer Borba nos
cita “À medida que as crianças crescem, ampliam suas formas de brincar,
interessando-se e compreendendo cada vez mais os jogos com regras, que
lhes abrem outras janelas para a experiência lúdica, as interações sociais e a
construção de novos conhecimentos. Aprendem as regras específicas dos
jogos e também a tomar decisões, alternar turnos, controlar emoções, criar
estratégias, respeitar os parceiros, se comunicar e negociar. Essa
compreensão dos jogos também é fruto das interações sociais e da
aprendizagem com os mais experientes, professores e outras crianças.

A compreensão da riqueza do processo de brincar para a formação das
crianças, implica concebêla nas práticas pedagógicas cotidianas dos espaços
de Educação Infantil como uma dimensão fundamental das interações que ali
são estabelecidas entre adultos e crianças e crianças entre si, assim como do
processo de construção de conhecimentos e da experiência cultural. ”
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação com teatro de palitoches
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com contação de histórias usando a casa para teatro com
palitoches, pegarei a casa do teatro que foi feito na oficina pelos pibidianos da
casa da criança e os palitoches também foi confeccionado por nós.
A história é João e Maria, levarei a historinha e irei contando através da janela
da casa do teatro.
Colocarei um tapete na frente e os alunos irão sentar na frente da contação.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelo teatro
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Biblioteca da casinha
Após o término da atividade, a professora irá levar os alunos para a biblioteca
da casinha para que possam ler e ouvir historinhas , e também para manusear
os livros.

Objetivos Específicos:




Manusear diversos livros
Trabalhar a coordenação motora
Explorar a imaginação

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula a 13:30 os alunos estavam chegando, a professora
esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno pegava um brinquedo na
caixa para brincar.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do café, cada aluno
pegou sua toalhinha do café e colocava na cestinha que o ajudante do dia ia
carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida tomaram
seu café, depois voltamos para a sala de aula.
Em seguida a professora foi embora, e eu fiquei com eles e uma estagiaria que
foi ficar comigo.
Em seguida voltamos para sala de aula, onde a estagiaria levou uns desenhos
para eles pintarem, depois eles foram lavar as mãos para ir jantar, fizemos uma
fila e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu mostrei o livro para eles e comecei a perguntar se eles conheciam a
historinha, contei para eles e a casinha e os palitoches fui eu e meus colegas
que confeccionamos, em seguida iniciei 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, me sentei atrás da casinha com
os palitoches contando a história, eles prestaram atenção em cada gesto que
eu fazia e participavam da contação. Foi uma atividade muito boa onde todos
participaram e se envolveram, é um método novo de leitura que eles ficaram
surpresos de ver aquela casa enorme para a contação. Depois que eu contei a

historinha eles me pediram para recontar, lógico que eu aceitei, quase todos
recontaram a historinha usando os palitoches, todos se envolveram e se
divertiam.
No livro “O cotidiano na Educação Infantil” a autora nos cita “Os gestos
expressivos das crianças, porém, não se dirigem apenas ao adulto, mas às
outras crianças também. Desde bem pequenas elas se comunicam entre si, se
olham, se aproximam, tentam pegar um objeto que está com a outra etc.
Estabelecem entre elas uma comunicação sem palavras que, dificilmente, nós
adultos, estamos atentos para perceber e valorizar. O convívio com crianças de
diferentes idades propicia, sobremaneira, as trocas e amplia as possibilidades
desta comunicação. ”
É importante nos perceber os gestos expressivos que as crianças fazem ao
realizarmos uma atividade, pois é através de gestos muitas vezes que elas
expressam o que estão sentindo.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação de história- a branca de neve
Faremos uma roda no meio da sala e nesse momento a professora conversara
com os alunos que irei contar uma historinha chamada “a branca de neve” vou
contar a historinha com palitoches com o desenho das personagens da
historinha, que foi confeccionado por nós os bolsistas da emei casa da criança,
é uma forma diferente e divertida de contar história. Depois da historinha eu
levarei um desenho de da historinha para pintar.

Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com histórias diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a coordenação motora

6º momento: Biblioteca da casinha
Após o término da atividade, a professora pegará de 3 em 3 criança e vamos
ler na biblioteca da casinha, vamos ler juntos e eles poderão tocar e se divertir.

Objetivos Específicos:



Proporcionar momento de atividade em espaço diferente
Trabalhar a coordenação através de objetos (livros)

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula 13:30h os alunos estavam chegando, a professora
titular esperou todos chegarem, enquanto isso ela deu massinha de modelar
para eles irem brincando até os outros alunos chegarem.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida comeram
suas frutinhas, depois voltamos para a sala de aula, e a professora fez uma
atividade com eles, ela fez um quebra cabeça de bichos e cada aluno coloriu e
recortou o seu, depois com ajuda dos alunos a professora colou os trabalhos
prontos em um cartaz na sala de aula.
Depois da brincadeira a professora levou eles para a pracinha, todos
brincaram. Em seguida voltamos para sala de aula, lavar as mãos para ir na
janta, fizemos uma fila e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a
sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade, após o diálogo que tivemos que
eu mostrei o livro para eles e comecei a perguntar se eles já conheciam se eles
conheciam a branca de neve e eles me contaram que já conheciam a história,
mas nunca tinham visto os palitoches com as personagens, sentei em roda com
eles para contação pois não pude contar com a casinha que foi feita por nós
também porque estava sendo usada, 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, depois da historinha, fizemos
uma atividade, levei desenhos da branca de neve e os 7 anões para eles
pintarem, pois sei que eles adoram colorir os desenhos. Todos pintaram o seu
desenho e iam me perguntando os nomes dos anões que estava no desenho e
eu falando para eles o nome de cada um deles, eles adoraram a contação e a
atividade. Foi uma atividade que consegui realizar os meus objetivos pois todos
participaram e se envolveram, eles adoram a contação de história com os
personagens e eles sempre querem recontar a historinha para seus colegas.
No RCNEI VOL.2 nos cita “Nessa faixa etária, o faz-de-conta utiliza-se
principalmente da imitação para acontecer. O professor pode propiciar
situações para que as crianças imitem ações que representam diferentes
pessoas, personagens ou animais, reproduzindo ambientes como casinha,
trem, posto de gasolina, fazenda etc. Esses ambientes devem favorecer a
interação com uma ou mais crianças compartilhando um mesmo objeto, tal
como empurrar o berço como se fosse um meio de transporte, levar bonecas
para passear ou dar de mamar, cuidar de cachorrinhos etc.”
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Os números
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com os números, primeiramente levarei um vídeo que é da
turma da Monica que o tema é os números. Depois que eles já se familiarizarão
com os números, levarei um jogo que foi confeccionado por mim e pelos meus
colegas do PIBID, que é um caracol com os números de 1 a 12, e as
mãozinhas de 1 a 12 também, eles terão que relacionar os mesmos números e
quando acharem os mesmos números eles terão que bater a mão encima do
caracol que estiver com o mesmo número, eles estão com velcro então colara
na mão.
Ganhará a criança que conseguir pegar mais números.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelos números
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Biblioteca da casinha

Após o término da atividade, a professora irá levar os alunos para a biblioteca
da casinha para que possam ler e ouvir historinhas , e também para manusear
os livros.
Objetivos Específicos:




Manusear diversos livros
Trabalhar a coordenação motora
Explorar a imaginação

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:
Infelizmente neste dia não conseguir registrar a atividade pois meu celular estava
sem bateria e a professora não havia celular.
Chegando na sala de aula a 13:30 os alunos estavam chegando, a professora
esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno brincava com massinha de
modelar.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do café, cada aluno
pegou sua toalhinha do café e colocava na cestinha que o ajudante do dia ia
carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da chamada,
depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida tomaram
seu café, depois voltamos para a sala de aula.
Em seguida a professora foi embora e eu fiquei com eles e uma estagiaria que
foi ficar comigo.
Em seguida voltamos para sala de aula, onde a estagiaria levou um jogo de
memória dos animais para eles jogarem, enquanto eles estavam jogando eu
aproveitei para ir pegando de 3 alunos para levar na biblioteca da casinha, lá
eles escolhiam um livro para eu contar, é um faz-de-conta que eles adoram pois

eu levo as fantasias de outra sala e eles podem usar, eles adoram irem para lá
e também adoram ficar manuseando os diversos livros. No RCNEI vol1 nos cita
“A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim,
para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos
sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em
um espaço singular de constituição infantil.”
Depois dessa atividade eles foram lavar as mãos para ir jantar, fizemos uma fila
e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade entre todos, após o diálogo que
tivemos que eu perguntei se eles sabiam e conheciam os números até que
numero eles sabiam contar, uns me responderam que sabiam até o 20 outros
até o 10 e assim foram me respondendo, depois do diálogo realizado antes
passei um vídeo dos números para eles, todos contavam junto com o vídeo, foi
uma aprendizagem boa e que me surpreendeu, pois até aqueles que me
responderam que conseguiram contar até o 10, estavam contando até o 20.
Levei esse vídeo para eles identificarem os números para poder realizar o jogo
em seguida.
Depois do vídeo eles queriam colocar de novo, depois da brincadeira passei
novamente pois eles gostaram muito. Em seguida mostrei o jogo que foi
confeccionado por mim e pelos meus colegas do PIBID, e expliquei como se
jogava que é um caracol com os números de 1 a 12, e as mãozinhas de 1 a 12
também, eles terão que relacionar os mesmos números e quando acharem os
mesmos números eles terão que bater a mão encima do caracol que estiver com
o mesmo número, eles estão com velcro então colara na mão.
Ganhará a criança que conseguir pegar mais números. Todos participaram, no
início eles estavam um pouco perdidos, mas ao decorrer do jogo eles
conseguiram entender e todos acertavam os números, não teve ganhador pois
todos acertaram.

No livro “RECNEI vol: 2 “Nos atos cotidianos e em atividades sistematizadas, o
que se recomenda é a atenção permanente à questão da independência e
autonomia. O exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a
infância, quando se oferecem às crianças oportunidades de escolha e de
autogoverno.
A capacidade de realizar escolhas amplia-se conforme o desenvolvimento dos
recursos individuais e mediante a prática de tomada de decisões. Isso vale tanto
para os materiais a serem usados como para as atividades a serem realizadas.
Podem-se criar situações em que as crianças fazem suas escolhas entre várias
opções, em locais distintos ou no mesmo espaço. ”

É importante que as crianças tenham autonomia para pensar e saber o que está
certo ou errado e não ficar dependendo só do professor, e preciso não ter medo
de errar e sim ter a autonomia para opinar.
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Chamada/ ajudante do dia
Lanche
“ Como está o dia ?”
Atividade
Biblioteca da casinha
Jantar
Preparação para a saída

Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Quebra-cabeça dos animais
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será com o quebra-cabeça dos animais que foi confeccionado por
mim e pelos meus colegas do PIBID, irei pegar o quebra-cabeça e eles iram
montar e me dizer que animal que formou, e depois que eles me falarem o
nome do animal, mostrarei no cartaz que tem na aula do alfabeto que letra
começa o nome daquele animal, depois disso vou perguntar para cada aluno
que letra o animal que ele montou começa e eles iram que mostrar no cartaz.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pelas letras
Proporcionar o contato com aprendizagens diferenciadas
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Biblioteca da casinha
Após o término da atividade, a professora irá levar os alunos para a biblioteca
da casinha para que possam ler e ouvir historinhas , e também para manusear
os livros.

Objetivos Específicos:




Manusear diversos livros
Trabalhar a coordenação motora
Explorar a imaginação

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:
Chegando na sala de aula a 13:30 os alunos estavam chegando, a professora
esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno brincava com um brinquedo
que estava na caixa dos brinquedos.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida tomaram
seu café, depois voltamos para a sala de aula.
Em seguida voltamos para sala de aula, onde a professora levou um jogo de
montar colorido para eles jogarem, enquanto eles estavam jogando eu aproveitei
para ir pegando de 3 alunos para levar na biblioteca da casinha, lá eles
escolhiam um livro para eu contar, é um faz-de-conta que eles adoram, eles
adoram irem para lá e também adoram ficar manuseando os diversos livros
Depois dessa atividade eles foram lavar as mãos para ir jantar, fizemos uma fila
e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade entre todos, após o diálogo que
tivemos que eu perguntei se eles sabiam e conheciam todos os animais, uns me
contaram que conheciam bastante animais, me contaram quais os animais que
tinham em casa, depois do longo diálogo realizado antes passei um vídeo dos

sons dos animais para eles, todos tentavam imitar o som de cada animal, foi uma
aprendizagem boa. Levei esse vídeo para eles identificarem os animais e os
sons até para poder realizar a atividade com mais facilidade.
Em seguida mostrei o jogo que foi confeccionado por mim e pelos meus colegas
do PIBID, e expliquei como se jogava que era um quebra-cabeça dos animais e
eles tinham que achar a outra metade para encaixar e descobrir qual animal
formou. Todos participaram, no início eles estavam um pouco perdidos, mas ao
decorrer do jogo eles conseguiram entender e todos acertavam os animais e as
metades que correspondia.
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do
jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire
iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998)
“A brincadeira cria zona de desenvolvimento proximal da criança que nela se
comporta além do comportamento habitual para sua idade, o que vem criar uma
estrutura básica para as mudanças da necessidade e da consciência, originando
um novo tipo de atitude em relação ao real. Na brincadeira, aparecem tanto a
ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, como a criação das
intenções voluntárias e as formações dos planos da vida real, constituindo-se
assim, no mais alto nível do desenvolvimento pré-escolar." (Vygotsky, 1984,
p.117
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Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Contação de história com a casinha de teatro e os
palitoches
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre o que vamos
trabalhar que será uma contação de 3 historias com os palitoches das
personagens, primeiramente contarei o nome das 3 historinhas: “A branca de
neve “ “João e Maria” e “3 carneirinhos e o lobo” depois de contar os nomes,
vou arrumar a sala, colocarei a casinha em cima da mesa e eu ficarei atrás
para contar a historinha, e as cadeirinhas deles na frente da casinha, depois
irei contar todas as historinhas com os palitoches, depois que eu contar vou
questionar para eles quais as historinhas que eu contei, como era cada uma
delas . Em seguida perguntarei quem quer contar para seus colegas, então a
criança sentara atrás da casinha e realizara a contação de seu jeito para os
colegas.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com contação diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Biblioteca da casinha

Após o término da atividade, a professora irá levar os alunos para a biblioteca
da casinha para que possam ler e ouvir historinhas , e também para manusear
os livros.
Objetivos Específicos:




Manusear diversos livros
Trabalhar a coordenação motora
Explorar a imaginação

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

Reflexão:

Chegando na sala de aula a 13:30 os alunos estavam chegando, a professora
esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno brincava com massinha de
modelar.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida tomaram
seu lanche, depois voltamos para a sala de aula.
Em seguida voltamos para sala de aula, onde a professora levou um jogo de
memória e desenhos para colorir, enquanto eles estavam jogando eu aproveitei
para ir pegando de 2 alunos para levar na biblioteca da casinha, lá eles
escolhiam um livro para eu contar, é um faz-de-conta que eles adoram pois faço
isso frequentemente e também adoram ficar manuseando os diversos livros
Depois dessa atividade eles foram lavar as mãos para ir jantar, fizemos uma fila
e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade entre todos, após o diálogo que
tivemos que eu perguntei se eles conheciam as essas três historinhas que eu ia

contar, uns me responderam que conheciam 1 outro conhecia 2, e me contaram
que outra professora já tinha contado essa história, depois do diálogo realizado,
comecei aplicar minha atividade, arrumei a aula, coloquei a casinha para contar
história encima da mesa assim todos poderiam olhar sem ninguém atrapalhar
sua visão, e coloquei as cadeirinhas na frente, depois da arrumação contei as 3
historias, em cada história eu ia perguntando qual era a personagem principal,
se era boa ou ruim, nome das personagens, eles sempre atentos e espertos me
respondiam tudo corretamente.
Na maioria dos casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da criança
com o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior
com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. (MIGUEZ,
2000, p. 28).
Foi uma tarde divertida e com aprendizagens, todos participaram e se ajudaram
um ao outro, adoraram recontar as histórias.
A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada,
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos
e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real.
(RODRIGUES, 2005, p. 4).
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Chamada/ ajudante do dia
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“ Como está o dia ?”
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Desenvolvimento
1° momento: Chamada/ Ajudante do dia
Nessa atividade, o professor irá recepcionar os alunos na sala de aula, pedindo
para que sentem em círculo. O professor irá entregar uma caixa em formado de
jardim, cada florzinha terá o nome de cada. O aluno deverá achar seu nome e
colocar de novo no jardim. Essa atividade será feita com todos os alunos.
Depois de fazer a chamada, o professor irá fazer o sorteio do ajudante do dia, o
professor irá pegar um nome que esteja dentro do jardim.
Objetivos Específicos:



Vivenciar experiências de fala
Reconhecer seu nome

2° momento: Hora do café/ Higiene
Nesse momento a professora irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir ao café, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:



Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável
Estimular hábitos saudáveis

3° momento: “Como está o dia?”
Após o lanche a professora irá perguntar para os alunos como está o dia e eles
responderão se estiver nublado a professora chamara o ajudante do dia para
trocar o ponteiro no cartaz. O cartaz está na parede da sala de aula com um
ponteiro apontando como o dia está.
Objetivos Específicos:



Trabalhar a oralidade
Reconhecer o clima do tempo

4° momento: Atividade- Bingo das cores
Nesse momento a professora conversara com os alunos sobre as cores, se
eles conhecem as cores, irei perguntar aonde tem azul na sala de aula e assim
sucessivamente. Depois da conversa levarei a história Bom dia, todas as cores
de Ruth Rocha, depois da contação, realizarei um jogo das cores, que foi
confeccionado por mim, irei tirar uma cor de dentro da caixinha e se o aluno
tiver aquela cor, terá que marcar no seu cartão, quem marca primeiro terá que
gritar BINGO DAS CORES.
Objetivos Específicos:





Despertar o interesse pela leitura
Proporcionar o contato com contação diferenciada
Proporcionar diálogo com os colegas
Trabalhar a oralidade

6º momento: Biblioteca da casinha
Após o término da atividade, a professora irá levar os alunos para a biblioteca
da casinha para que possam ler e ouvir historinhas , e também para manusear
os livros.
Objetivos Específicos:





Manusear diversos livros
Trabalhar a coordenação motora
Explorar a imaginação

7º momento: Almoço
Nesse momento o professor irá levar os alunos em duplas para que lavem as
mãos antes de ir almoçar, nesse momento a professora irá proporcionar ás
crianças hábitos saudáveis. Depois irá organizar uma fila, fazendo duplas para
ir ao refeitório fazer o lanche. O ajudante do dia irá levar as toalhas do lanche
dos colegas.
Objetivos Específicos:


Orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável

Estimular hábitos saudáveis

REFLEXÃO:

Chegando na sala de aula a 13:30 os alunos estavam chegando, a professora
esperou todos chegarem, enquanto isso cada aluno brincava com um brinquedo.
Quando estavam todos em sala de aula, esperamos a hora do lanche, cada
aluno pegou sua toalhinha do lanche e colocava na cestinha que o ajudante do
dia ia carregando até o refeitório, a professora escolhe o ajudante através da
chamada, depois de escolher o ajudante fizeram uma fila para irem para o
refeitório.
Chegando no refeitório cada aluno pegou sua toalhinha e em seguida comeram
seu lanche, depois voltamos para a sala de aula.

Em seguida a professora foi embora e eu fiquei com eles e uma estagiaria que
foi ficar comigo.
Em seguida voltamos para sala de aula, onde a estagiaria levou um jogo de
memória dos animais para eles jogarem, enquanto eles estavam jogando eu
aproveitei para ir pegando de 3 alunos para levar na biblioteca da casinha, lá
eles escolhiam um livro para eu contar, é um faz-de-conta que eles adoram pois
eu levo as fantasias de outra sala e eles podem usar, eles adoram irem para lá
e também adoram ficar manuseando os diversos livros.
Depois dessa atividade eles foram lavar as mãos para ir jantar, fizemos uma fila
e fomos para a janta, todos jantaram e voltamos para a sala de aula.
Em seguida comecei a aplicar minha atividade entre todos, após o diálogo que
tivemos que eu perguntei se eles sabiam e conheciam os números até que
numero eles sabiam contar, uns me responderam que sabiam até o 20 outros
até o 10 e assim foram me respondendo, depois do diálogo realizado antes
passei um vídeo dos números para eles, todos contavam junto com o vídeo, foi
uma aprendizagem boa e que me surpreendeu, pois até aqueles que me
responderam que conseguiram contar até o 10, estavam contando até o 20.
Levei esse vídeo para eles identificarem os números para poder realizar o jogo
em seguida.
Depois do vídeo eles queriam colocar de novo, depois da brincadeira passei
novamente pois eles gostaram muito. Em seguida mostrei o jogo que foi
confeccionado por mim e pelos meus colegas do PIBID, e expliquei como se
jogava que é um caracol com os números de 1 a 12, e as mãozinhas de 1 a 12
também, eles terão que relacionar os mesmos números e quando acharem os
mesmos números eles terão que bater a mão encima do caracol que estiver com
o mesmo número, eles estão com velcro então colara na mão.
Ganhará a criança que conseguir pegar mais números. Todos participaram, no
início eles estavam um pouco perdidos, mas ao decorrer do jogo eles
conseguiram entender e todos acertavam os números, não teve ganhador pois
todos acertaram.
Para Vigotski1 (2007), na abordagem histórico-cultural, brincar é satisfazer
necessidades com a realização de desejos que não poderiam ser imediatamente
satisfeitos. O brinquedo seria um mundo ilusório, em que qualquer desejo pode
ser realizado.
Para Vigotski (2007), a criança ao nascer já está imersa em um contexto social,
e a brincadeira se torna importante para ela justamente na apropriação do
mundo, na internalização dos conceitos desse ambiente externo a ela. O
contexto social é importante para o brincar infantil. De acordo com Brougère
(2002) o brincar não pode ser separado das influências do mundo, pois não é
uma atividade interna do indivíduo, mas é dotado de significação social. Para o

autor a criança é um ser social e aprende a brincar. A brincadeira pressupõe uma
aprendizagem social. “A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca com
as substâncias materiais e imateriais que lhe são propostas, ela brinca com o
que tem na mão e com o que tem na cabeça” (BROUGÈRE, 2001, p.105).

