
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil

Plano: N° 17 (07/10/17)

Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança

Turma: Creche I

Turno: Manhã

Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira

Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento

Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

 Atividade- Feira de conhecimentos- Apresentação do projeto “Cores, sabores e formas

Nessa atividade, a professora junto com uma das alunas, irá apresentar na feira de 
conhecimentos realizada na escola, um projeto que foi realizado em sala de aula com os 
alunos, chamado: Cores Sabores e Formas. Essa atividade foi fruto de uma das atividades 
propostas no plano de trabalho do Pibid, que consistia em apresentar aos alunos as 
alimentações saudáveis. Essa atividade foi realizada na sala de aula, onde foi construída uma 
fruteira com caixas de papelão forradas. Nessas caixas havia o nome da fruta e estavam postas 
sobre uma mesa. A professora mostrou aos alunos a fruteira e as frutas que tinham nessa 
fruteira. Os alunos foram reconhecendo algumas frutas que já conheciam e outras que não 
tinham visto ainda. Nesse momento, os alunos foram tocando nas frutas e analisando suas 
formas e cores, a professora foi explicando quais eram as formas e relembrando os alunos as 
cores das frutas. Esse projeto irá ser apresentado para os representantes da secretaria da 
educação, para os familiares, alunos e professores da escola. 

Objetivos  Específicos:

 Mostrar o trabalho realizado com os alunos.
 Explicar o que os alunos aprenderam na realização da atividade. 





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PIBID PEDAGOGIA-Área Letramento e Educação Infantil

Plano: N° 18 (09/10/17)

Nome do bolsista: Dara Denise Machado Cardoso

Escola em que atua: EMEI Casa da Criança

Turma: Todas

Turno: Manhã e Tarde

Professora supervisora: Silvana Peres de Oliveira

Professora Coordenadora do subprojeto: Patrícia Moura

Fio Condutor do Planejamento

Construindo hábitos saudáveis e atitudes de boa convivência.

Atividade- Apresentação teatral da música “Cinco patinhos”

Desenvolvimento

Nesse dia, a professora junto com as demais professoras do Pibid da escola irá apresentar uma 
peça teatral da música dos cinco patinhos. As professoras estarão caracterizadas para a 
apresentação que ocorrerá nos dois turnos na escola, como também para todas turmas.



Após a apresentação, as professoras irão convidar os alunos para cantarem junto, incentivando 
os alunos a aprender as canções.

Objetivos Gerais:

 Vivenciar experiências de fala.
 Reconhecer as imagens das caracterizações. 








