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1ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/04/2019 e 25/04/2019 

DURAÇÃO: 120 MINUTOS (2 dias) 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 
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 Estimular valores éticos e morais, tais como: respeito, solidariedade, amizade; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Envolver as crianças em um momento de fantasia e imaginação; 

 Incentivar a interação e a socialização da turma; 

 Estimular a auto-estima, atravéz do lúdico; 

 

RECURSOS: Será utilizado um urso de pelúcia para auxiliar na contação da história, 

“carinhas” com expressões de alegria, tristeza, raiva, cansado, animado... papel pardo para a 

confecção do mural, imagens do livro, uma caixa decorada com um espelho dentro, círculos de 

cartolina e caneta hidrocor.  

DESENVOLVIMENTO: Após o momento da chamadinha da turma, darei início a atividade, 

hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no tapete. A professora iniciará a 

história mostrando aos alunos um urso de pelúcia, falará um pouco sobre ele e dirá aos alunos 

que este urso gostaria de ser amigo deles, que ele gosta muito de brincar, ouvir histórias, cantar, 

dançar, passear, entre outras coisas. Mas às vezes ele se sente um pouquinho triste e sozinho, 

ele então pergunta às crianças se ele pode ficar na escola, pois ali é um lugar com muitas 

crianças e com certeza, ele seria bem cuidado e tratado com bastante carinho. Após a 

apresentação do urso, darei continuidade a atividade, mostrarei às crianças o livro “Quando me 

importo com os outros”, neste momento será contada a história, com muita calma e com a 

utilização de expressões faciais da professora para ajudar a demosntrar os sentimentos que 

aparecem no decorrer da história. Em seguida faremos a dinâmica do abraço, cada criança 

escolhe um ou mais amigos para abraçar, neste momento deixar que as crianças se expressem 

livremente, se precisar de intervenção, a professora começa abraçando um aluno e a professora 

titular da turma. 

Na sequência confeccionaremos um mural com o título: “ O que eu não gosto que façam pra 

mim, não farei para meu amigo”. Inicialmente a professora mostrará às crianças “carinhas” 

expressões como: alegre, triste, zangado, com raiva, cansado, animado, amorosa... será 

perguntado a eles o que veêm quando mostro as expressões. Questiono, quando um coleguinha 

empurra o outro, qual dessas carinhas indica o que ele sentiu quando foi empurrado? De acordo 

com as respostas, fazer mais questionamentos: Por que ele ficou assim? Eu gostaria que alguém 

me empurasse? Essa atitude é legal?  
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Para a montagem do mural, serão distriuídas, sobre a mesa, algumas imagens do livro. Uma 

criança pega uma imagem que mostra: “Quando estou triste, alguém me ajuda a sentir-me 

melhor”, mostra aos colegas e cola no mural. Indago: essa atitude é legal ou ruim? E ao lado da 

imagem desenho uma carinha, triste ou alegre, conforme as respostas das crianças. 

Sucessivamente cada criança particiará pegando uma imagem, mostrando aos colegas e colando 

no mural. 

Segunda atividade: Em um outro momento, realizaremos a dinâmica do espelho. As crianças 

estarão dispostas em uma roda, lhes será mostrado uma caixa de presente bem decorada, indagar 

a eles sobre o que acham que tem na caixa, instigar a curiosidade e dizer-lhes que dentro daquela 

caixa há algo muito importante, muito precioso, algo que devemos cuidar com carinho. A 

professora começa a dinâmica abrindo a caixa e olhando o que há lá dentro, propõe que a 

professora titular participe também, diz às crianças que cada um fará o mesmo, porém, deverá 

manter segredo sem dizer aos  demais o que tem dentro da caixa, só depois que todos olharem 

dentro dela é que poderemos fazer comentários. Depois que todos apreciaram o conteúdo da 

caixa, questioná-los sobre o que viram, o que tinha de precioso na caixa?  O que viram na caixa 

foi bom? Após esse diálogo com as crianças, dizer-lhes que cada um é especial, que todos nós 

somos diferentes uns dos outros, no entanto,  todos nós devemos ser tratados com respeito, 

carinho e amor. Questioná-los mais uma vez: Como eu gostária de ser tratado(a)? O que o outro 

faz que me deixa chateado(a)? 

Após a dinâmica, cada criança receberá um círculo, este representará a face, será proposto que 

façam um auto-retraro expressando o que eles viram dentro da caixa e como eles estavam se 

sentindo naquele momento.    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: SPELMAN, Cornelia Maude. Literatura infantil: 

Quando me importo com os outros. Editora Todolivro. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Minhas propostas interventivas foram pensadas com o objetivo de 

estimular a interação da turma bem como resgatar os bons valores, 

tais como amizade, respeito, para que pudéssemos ter um 

relacionamento harmonioso. 

O desenvolvimento das atividades nem sempre ocorrem da 

maneira como planejadas, lembro que na minha primeira 

intervenção, estava muito anciosa para que tudo ocorresse de 

acordo com o que eu havia planejado.  

Porém, trabalhar com crianças é uma caixinha de surpresas, pois suas reações são diversas, a 

turma recebeu minhas propostas com muito entusiasmo e satisfação, houve momentos 

turbulentos, mas também houve momentos de muita troca, compartilhamos abraços, sorrisos, 

situações de dispersão, nessas ocasiões foi um pouco difícil de chamar a atenção deles 

novamenta. 

Nossas atividades foram todas realizadas com muito carinho e afetividade, de minha parte 

sempre tentando mostrar às crianças a importância de tratar bem todas as pessoas que convivem 

conosco, a turma em geral é muito carinhosa, participativa, curiosa. Uma das atividades que 

propus a eles foi a dinâmica do abraço, a partir deste momento senti a turma mais próxima e 

mais zelosa uns com os outros. 

Wallon (1975) fala a respeito das etapas que a criança percorre para desenvolver-se, uma delas 

está relacionada com a afetividade, as emoções, os valores, todos estes campos agregam para 
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que a criança estabeleça a interação dela com os outros, contribuindo para a sua aprendizagem 

de maneira significativa. 

Em uma outra atividade proposta, levei uma caixa bem decorada e com um espelho dentro dela, 

o objetivo foi promover um sentimento de valorização pessoal, a medida em que eles abriam a 

caixa e enchergavam sua própria imagem era surpreendente, porque a maioria deles não se 

vêem como algo/alguém importante. 

Um aluno em especial me chamou a atenção nesta dinâmica, porque quando ele abriu a caixa e 

viu a sua imagem refletida no espelho, ele abriu um sorriso instigante e falou: Prof, sou eu! Eu 

perguntei a ele: Você gostou do tesouso que tem ai dentro? E ele, muito feliz respondeu que 

sim. Esse momento ficará registrado na minha memória. 

Segundo Vygotsky (1993) a criança é inserida em um grupo, no qual ela constrói seus 

conhecimentos com a ajuda de um adulto e de seus pares, e é por meio desta interação que 

acredito que a aprendizagem é desenvolvida de maneira significativa, pois permite que a criança 

estabeleça conecções entre o que é aprendido e suas vivências, reconhecendo-se como sujeito 

importante dentro do seu grupo. 

REFERÊNCIAS: 

Wallon, H. (1959-1975). Psicologia e educação da infância. Lisboa, Estampa. 

 Artigo http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
69752005000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

2ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 31/05/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Estimular valores éticos e morais, tais como: respeito, solidariedade, amizade; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Incentivar às crianças a terem atitudes mais gentis; 

 Estimular a troca de amor através da amizade; 

 

RECURSOS: Será utilizado o urso de pelúcia “amigo da turma”, maleta, livro, cartolina 

branca, tinta guache, pincéis e palavras impressas com os dizeres: por favor, com licença, 

obrigado/a, desculpa, carinho, amizade, respeito, solidário, amor...  

DESENVOLVIMENTO: Após o momento da chamadinha da turma, darei início a atividade, 

hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no tapete. A professora iniciará a 

história mostrando aos alunos a maleta do urso de pelúcia, dentro daquela maleta ele carrega 

muitas coisas importantes e essenciais para a vida dele. Neste dia ele mostrará às crianças um 

livro que ele ganhou, este livro conta a história de um alce e suas vivências diárias, o urso conta 

como este livro o ajudou a entender o que certas palavras significavam e como elas eram 

importantes para que ele tratasse bem os amigos. Após esta fala, a professora contará a história: 

“Aprendendo a ser educado”, a história é breve, porém retrata cenas do cotidiano do alce, onde 

ele mostra como é importante tratar as pessoas com cordialidade. Na roda de conversa com as 

crianças, observar as cenas do livro, e perguntar a elas: Em que situações ou momentos, elas 

agem com as mesmas atitudes do alce? Questionar: Será que é importante esperar a sua vez de 

falar, de seguir? De saber como pedir um brinquedo emprestado? O que posso fazer ou dizer 

para demonstrar agradecimento? Entender que conflitos “brigas” podem ser resolvidos com um 

abraço e um pedido de desculpa. A cada cena que for observada, dialogar com os 

questionamentos citados e os posicionamentos das crianças, nomeando essas atitudes 

mostrando aos alunos algumas palavras impressas que dizem: obrigada/o, por favor, desculpa, 

com licença, amizade, carinho....   

Nossa atividade será a confecção de uma cartaz com o título: Gentileza gera gentileza! A 

professora desenhará um círculo amarelo no meio da cartolina, este representará o sol e nele 
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será feito uma carinha alegre, os raios de sol serão representados pelas mãos de cada criança, 

pintadas com tinta guache de sua preferência. As palavras impressas serão coladas na frente de 

cada mão, indicando o que de bom podemos fazer e ser para os nossos amigos, familiares e 

professores... Esse cartaz ficará exposto na sala de aula, e sempre que for preciso, relembrar as 

boas atitudes do alce.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: Autor desconhecido, Coleção Valores e Virtudes.  

Literatura infantil. Aprendendo a ser Educado. Editora Todolivro. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade foi realizada com mais participação e organização da turma, devido a 

mudanças significativas que vem ocorrendo na rotina da turma, trabalhar com tinta é sempre 

um desafio com crianças pequenas, eu particularmente adoro, gosto da textura e as sensações 

que ela provoca no seu manuseio. 

As crianças também adoram esses trabalhos com tinta, quando entrei na sala com a caixa 

cheia de potes de tinta, foi unânime a euforia, todos já queriam escolher suas cores favoritas 

sem nem ao menos saber qual era a proposta da atividade.  

Barbosa (2009) fala que por meio da arte é possível desenvolver a perscepção e a 

imaginação para aprender a realidade do meio ambiente, tornando um indivíduo mais crítico a 

cerca de determinados acontecimentos, permitir que as crianças se expressem através destes 

meios artísticos, é ampliar cada vez mais seu senso crítico. 

Esta atividade, onde as crianças puderam manusear na tinta guache, embora dirigida por 

mim, permitiu um que as crianças absorvessem mais o tema abordado, o respeito mútuo com a 
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turma, atendendo a algumas regras que se fazem necessárias para uma boa convivência em 

grupo.  

  

REFERÊNCIAS: 

BARBOSA, A. M. T.; COUTINHO, R. G. Arte/Educação como mediação cultural e social. São 
Paulo: Ed. UNESP, 2009. 

 

 

3ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/07/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Explorar diferentes materiais; 

 Estimular a percepção visual; 

 Identificar expressões e emoções; 

 Possibilitar às crianças uma experiência que envolva criatividade, sentimentos e 

descobertas; 

RECURSOS: Serão utilizados: um livro, bandeijas de isopor, colo branca, materias de diversas 

formas, como: retalhos de tecido, lã, pedaços de eva, plático, madeira, algodão, papeis, folhas 

secas, galhos e etc.  

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade que será realizada em dois momentos. A Professora iniciará mostrando 

um grande livro às crianças, chamado: “O grande livro das emoções”, nas primeiras partes do 

livro são apresentadas imagens de diversas pessoas expressando várias emoções, comentaremos 

sobre elas, questionando se as crianças reconhecem todas as emoções que ali estão 

apresentadas. Em seguida falaremos da emoção de felicidade, estar alegre e continuar os 

questionamentos sobre: o que deixam vocês felizes? que tipo de brincadeiras gostam? sua 

comida favorita? e etc.... poderemos dizer que um dia de sol pode nos deixar um pouco mais 

feliz do que um dia de chuva, por exemplo. Mostrar na página do livro o que as crianças estão 
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fazendo para ficarem alegres, e há inúmeras possibilidades, dentre as quais: ler um livro, 

acariciar um bichinho, tomar um sorvete, brincar na praça, pintar uma obra de arte, pular sobre 

folhas secas no inverno e etc. 

Dando sequência, trarei às crianças um cesto com vários objetos de cores vibrantes, com formas 

diferentes, com texturas, com esse material os alunos poderão criar um quadro, este sensorial, 

poderão escolher qualquer utensílio do cesto. Se o dia estiver propício para ir ao pátio, levarei 

as crianças para realizar essa atividade ao ar livre, elas poderão também explorar outras texturas, 

outros materias disponíves neste local e se quiserem coletar para utilizar no seu quadro será 

bem interessante misturar esses materiais, que vem da natureza com os que são fabricados. 

Em uma bandeija de isopor, serão colados todos os materiais escolhidos pelos alunos, dentre os 

da cesta e os do pátio, deixar que cada um disponha o material na bandeija da nameira que achar 

melhor, depois iremos expor estes quadros para apreciação da turma.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: Hoffman, Mary. Literatura infantil. O grande livro 

das Emoções. Editora Paulinas. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa intervenção foi bem aceita pelos alunos, percebi que quando levanto 

questionamentos na turma, eles perdem o interesse rapidamente, alguns, quase os mesmos, 

respondem ao meu questionamento, levantam hipóteses, questionam também, porém a grande 

parte das crianças, perde o interesse e vai fazer outra coisa, às vezes não participam nem da 

atividade concreta. 

Realizamos nossa atividade no pátio, onde as crianças puderam explorar melhor os 

materias que coletamos para confeccionar as bandejas sensoriais, também trouxe alguns 

materiais de casa, como algodão, palha etc. Eles sentiram as diferentes texturas dos materiais, 

teve uma crianças que colou terra na sua bandeja com a justificativa de que a terra era muito 

boa para ser misturada na cola. 

Segundo a BNCC, é importante proporcionar experiencias diversificadas para que elas 

possam ter diferentes formas de expressão e linguagem, como pintura, modelagem, colagem 

etc. Através dessas experiências elas tem a possibilidade de expressar-se por meio de várias 

linguagens e podendo criar sua próprias criações artísticas. (BRASIL, 2017) 
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REFERÊNCIAS: 

 BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da Educação Básica. BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 06/06/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Explorar diferentes materiais; 

 Estimular a percepção visual; 

 Incentivar o uso de material reciclável; 

 Mostrar a importância de se descartar o lixo de forma correta; 

RECURSOS: Será utilizado um vídeo infantil falando que nem todo o lixo é lixo, imagens de 

animais presos a materiais descartados incorretamente, uma lixeira, materaiais recicláveis, 

como: garrafas pet, caixas de remédio, potes de margarina, caixa de leite e etc..., tintas guaches 

e folhas A4. 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. A Professora convidará as crianças para assistirem ao vídeo que fala 

sobre o lixo que produzimos, nem todo o lixo é lixo, após o vídeo questionar os alunos: Vocês 

reconhecem esses materiais que foram utilizados para a confecção dos brinquedos apresentados 

no vídeo? Onde podemos encontrar esse tipo de material? Depois que utilizamos os alimentos, 

que geralmente vem em pacotes ou caixas, o que fazemos com o lixo que sobra? Quem já viu 

o caminhão do lixo passar na sua rua? Se não houvesse esse trabalho, o que será que 

aconteceria? Alguém já jogou ou joga lixo no chão? Prá onde que o lixo jogado no chão vai? 

Incentivar os pequenos para que eles falem sobre todas essas questões. 

Em seguida mostrar algumas imagens de alguns animais que cresceram presos a materiais que 

foram jogados na natureza de maneira errada. Na sequência vamos brincar de arremessar o lixo 

na lixeira, pela sala estarão espalhadas vários tipos de lixo reciclável, cada criança pegará um e 

lançará na lixeira, até que acabe com todo o lixo espalhado e para concluir será proposto as 

crianças que façam um desenho utilizando tinta guache e o fundo de uma garrafa pet no lugar 

de um píncel.    

REFERÊNCIAS: https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg “Nem tudo que sobra é 

lixo”. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi realizada com bastante empolgação pelos alunos, eles demostraram 

interesse e saberes em relacão ao tema proposto, trouxeram suas vivências dizendo como faziam 

para descartar o lixo em sua casas, um aluno em especial,  relatou sobre a importância do 

caminhão de lixo passar na sua rua, a partir deste posicionamento dele partimos para outras 

problematizações: jogando o lixo no chão, com as chuvas eles vão para o rio, do rio para o mar, 

causando outros problemas ambientais, a reação das crianças ao verem fotos de animais feridos 

com materiais descartados incorretamente na natureza, foi perplexa, pois eles ficaram chocados 

ao verem tartarugas presas a pedaços de plásticos. 

Segundo Corsaro (2009) é importantíssimo valorizarmos as culturas produzidas pelas 

crianças, o autor intitula essa ação de cultura de pares, na qual um grupo de crianças produzem 

e  compartilham suas vivências contribuindo para a aprendizagem de cada um proporcionando 

momentos de muita troca de conhecimentos. 

 

REFERÊNCIAS: 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/1870/1774 
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/06/2019 

DURAÇÃO: 2 dias 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Identificar símbolo da reciclagem; 

 Estimular a coordenação motora fina; 

 Incentivar o uso de material reciclável; 

 Observar quais os tipos de materiais que são descartados em suas casas; 

RECURSOS: Será utilizado: livro, papel crepom verde, cola, embalagens de material 

reciclável,  

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. Contarei a história “Meu brinquedo é diferente”, este livro mostra 
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como podemos colaborar com a natureza reutilizando materiais que seriam descartados. Com 

muita imaginação e criatividade podemos confeccionar brinquedos incríveis para brincar, 

como: carrinhos, robos, bonecas, jogos etc. A professora pegará um determinado material 

reciclável e mostrará o símbolo da reciclágem que se encontra no rótulo das embalagens e que 

significa: reduzir, reciclar, reutilizar. Na mesa haverá embalagens com rótulos, pedir às crianças 

que procurem pelo símbolo, assim que acharem dizer-lhes que sempre que encontrarem aquele 

símbolo no rótulo das embalagens, quer dizer que aquele tipo de material pode ser reutilizado 

para confecção de outra coisa. Como atividade concreta, faremos o símbolo da reciclagem 

utilizando bolinhas de papel crepom. Pedir que as crianças em casa observem o tipo de material 

que está sendo jogado no lixo, que procurem pelo símbolo nos rótulos das embalagens, quando 

encontrarem pedir aos seus pais que façam a higienização da embalagem e que  guardem a 

mesma para levar para a escola para uma futura atividade. Enviar bilhetes pra casa sobre o 

material solicitado. Posteriormente confeccionaremos brinquedos com os materiais trazidos 

pelos alunos.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: Autor desconhecido, Coleção Sustentabilidade.  

Literatura infantil. Meu brinquedo é diferente, criando com material alternativo. Editora 

Todolivro. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta intervenção, mais uma vez, as crianças demostraram conhecimentos sobre os 

assuntos abordados, como o símbolo da reciclágem, um aluno em específico explicou que 

aquele símbolo tinha o significado de reciclagem, enriquecendo nossa aula com seus saberes.  

Observei o quanto é essencial darmos voz às crianças e insentivá-las a posicionarem-se 

com seus saberes, adquiridos das vivências fora do espaço escolar e compartilhar com 

professores e colegas essas experiências.  

Nossa atividade concreta envolveu o trabalho da coordenação motora fina, na qual as 

crianças tinham que fazer bolinhas com papel crempom, porém foi uma atividade que as 

crianças não demonstraram muito interesse, foram poucos que finalizaram o que foi proposto, 

os outros concluíram, mas de uma outra maneira, utilizando tinta guache. 

Hohmann e Weikart (1997), citam as fases de desenvolvimento da criança de Jean Piaget 

(1969, 1970), na qual se refere especificamente aos estágios de desenvolvimento, dizendo que 
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a aprendizagem ocorre de forma gradativa e com o pensamento simbólico para associar suas 

experiências. 

 REFERÊNCIAS: 

 http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/1476/1/TM_2014_PE-ClaraLeite.pdf 

 

 

 

6ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/06/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Identificar as cores através da frutas; 

 Estimular o interesse em ouvir histórias; 

 Incentivar uma boa alimentação saudável, comendo frutas; 

 Classificar as frutas pelas suas característca; cores, tamanhos; 

RECURSOS: Será utilizado: livro, papel pardo, figuras de frutas, tinta guache 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. Contarei a história “Hora do lanchinho com Roque”, este livro conta 

uma pequena história de um ratinho que adorava fazer lanchinhos, ele acordava já pensando no 

que poderia comer, e assim seguia pelo decorrer do dia, sempre estava pensando em qual seria 

seu próximo lanche. Darei sequência falando sobre as principais refeições que fazemos durante 

o dia, que são: café da manhã, almoço e janta, indagar das crianças sobre o que elas gostam de 

comer? Se entre os intervalos das refeições costumam fazer algum lanche? O que gostam de 

comer nesses lanchinhos? Vocês sabem o que é alimentação saudável? E comida saudável? 

Quem gosta de frutas? Mostrar algumas figuras de frutas, relacionando-as com uma 

alimentação saudável, as cores das frutas, o tamanho delas, neste momento a professora 
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mostrará frutas reais, posteriormente as  crianças poderam come-las, neste momento perguntar 

se as frutas são azedas, se são doces, se eles gostaram da textura das frutas? 

Em seguida montaremos um painel para saber quais as frutas favoritas da turma do pré I. Neste 

painel também faremos relação com as cores, por exemplo: três crianças preferem as frutas 

amarelas, dois gostam mais das frutas verdes e etc. 

Será proposto uma segunda atividade às crianças, em que elas pintaram frutas utilizando tintas 

guache.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: Autor desconhecido.  Literatura infantil. Hora do 

lanchinho com Roque. Editora Todolivro. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta intervenção, devido a fatores climáticos, tivemos apena um aluno para realizar as 

ativividades. Começamos a trabalhar hábitos saudáveis na alimentação, a proposta foi trazer 

algumas frutas para degustação, tais como: ameixa, uva, abacaxi, morangos entre outras.  

Nesse momento observei que o alunos não conhecia algumas frutas como a ameixa, 

quando oferecida à criança, ela disse que sua mão recomendou que não podia comer maçã 

estragada, referindo-se a ameixa. Expliquei à ele que aquele fruta era uma ameixa com casca 

escura e um pouco menos que a maçã, cortei a fruta, mas mesmo assim ele não quis comer. 

Observo aqui o quanto é signifcativo para as crianças pequenas a fala de seus pais, os 

exemplos que lhes são passados e que as crianaças seguem como referência para as sua ações 

no seu convívio social.  

A criança ao nascer é imdiatamente colocada ao convívio social com adultos, e estes 

suprem suas maiores necessidades, como carinho, atenção etc. Conforme a criança cresce as 

necessidades vão aumentando, segundo Bozhovich (1981), a criança necessita cada vez mais, 

tem mais interesse pos tudo o que acontece a sua volta. 

Os pais, são os primeiros mediadores das crianças nesta fase, por isso a importância de 

fazer com que essas vivências sejam enriquecedoras para o estímulo da aprendizagem das 

crianças. 

REFERÊNCIAS 
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  http://www.scielo.br/pdf/pe/v19n4/1413-7372-pe-19-

04-00587.pdf 
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7ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/06/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Estimular a cooperação, trabalhando em grupos; 

 Estimular o interesse em ouvir histórias; 

 Incentivar uma boa alimentação saudável; 

 Prepara um bolo, com o auxilio da professora e dos colegas; 

RECURSOS: Será utilizado: livro, uma cesta com ingredientes que usaremos na receita de um 

bolo de cenoura. Material utilizando comunicação alternativa da receita do bolo. 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade contando a história de um coelho que pede ajuda de seus amigos para 

fazer um bolo. No decorrer da história ele vai pedindo aos seus amigos os ingredientes e vai 

explicando a importância de cada alimento que será utilizado. Utilizarei a cesta com os 

ingredientes para auxiliar na contação da história. 

Perguntar as crianças, quem gosta de cenoura? Quem já comeu bolo feito de cenoura?  

Perguntar sobre suas característica, o que mais o coelho precisou para fazer o bolo. Ao término 

da história, as crianças serão convidadas para ir até o refeitório e fazer o respectivo bolo de 

cenoura. Para fazer a receita, será utilizado um material de comunição alternativa, neste material 

já estarão todas a medidas para a elaboração do bolo. No refeitório, a medida que a prof vai 

colocando os ingredientes, no liquidificador, comentar sobre cada ingrediente e sua importância 

para a nossa saúde. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: KLEIN, Cristina.  Literatura infantil. Coelho. Editora 

Blu editora. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

O ponto alto dessa intervenção foi convidar as crianças a fazermos um bolo de cenoura, 

eles amaram participar de todo o preparo do bolo, inicialmente eles foi proposta a contação da 

história e logo após colocamos a mão na massa, algumas crianças relataram que nunca ajudaram 

suas mães no preparo de um bolo, e a partir dessa experiência, quase todas elas disseram 

manisfestaram interesse em realizar essa atividade em casa com seus pais. 

O interessante foi observar que todos queriam atuar de alguma forma, dizendo: Profª eu 

já sei, deixa eu fazer sozinho... manifestando segurança e autonomia ao desempenhar a 

atividade. A ansiedade para que o bolo ficasse pronto era unânime, inclusive da professora. 

Segundo Vygotsky (1987), toda atividade criadora que engloba situações novas 

promovendo novas vivências às crianças são de suma importância, pois tudo aquilo que está ao 

entorno e ao alcance dos pequenos, proporciona maior interação e interesse a novos 

conhecimentos estimulando a autonomia das crianças.  

REFERÊNCIAS: 

VIGOTSKY, LS. Imaginacion y el arte em la infancia. Mexico. Hispânica; 1987 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862006000100007 
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8ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 24/06/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Conhecer um pouco de outras culturas; 

 Aprender que o milho é um alimento base para a preparação de vários pratos na cúlinaria 

brasileira; 

  Estimular a alimentação saudável; 

RECURSOS: Será utilizado: uma música referente a pipoca, mapa do Brasil, fotos da região 

nordestina e sua cultura, milho de pipoca, pedaços de eva colorido, gíz de cera, papel e colo 

branca, saquinhos de pipoca. 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a atividade falando um pouco sobre o milho, levarei para mostrar às crianças grãos de 

milho, quetioná-las: conhecem esse alimento? de que cor é? é grande ou pequeno? para que 

serve? Que tipo de comidas conseguimos fazer desse grão? Dando sequência a roda de 

conversa, falarei um pouco sobre a origem do milho, ele é uma alimento típico da região 

nordestina, mostrar no mapa aonde localiza-se essa região, trazer fotos da cultura nordestina, 

das comidas que são feitas com o milho.  

Como atividade concreta sará proposto às crianças a confecção de um milho, no qual utilizarão 

pedaços pequenos de eva amarelo, gíz de cera e cola branca. Em seguida iremos para a cozinha 

para fazer a pipoca, que é um dos alimentos típicos desta época de festejos juninos. Ao fazer a 

pipoca cantaremos a música “pula pula pipoquinha” as crianças estarão sentadinhas no chão, 
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começaremos cantando bem baixinho, ao estouro da primeira picoca elas podem levantar 

devagar, quando as pipocas começarem a fazer muito barulho eles podem pular cantando até 

que todos os grãos tenham estourado, quando o barulho parar eles deverão sentar para comer a 

pipoca.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:  Vídeo da música “Pula pula pipoquinha” 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta intervenção as crianças participaram com muito entusiamo, e mostraram-se 

curiosas em relação ao tema proposto, houveram questionamentos quando algumas crianças 

tocaram no milho, o que é um grão? Ele é amarelo da cor do sol, fazendo associação.   

Neste dia fizemos pipoca, e expliquei as crianças como o grão do milho transformava-

se na pipoca, eles acharam o máximo e falaram que isso era uma mágica, e  os convidei para 

cantarmos e dançarmos  enquanto ouvíamos os estouros da pipoca na panela e foi muito 

divertido, literalmente eles pularam como pipoca. 

É na brincadeira que as crianças assimilam os conhecimentos experimentados no 

convívio com outros. Oliveira (2003), diz que é através da brincadeira que a criança estimula 

sua criatividade, sendo ela mesma sem medo das críticas dos adultos, por meio do brincar que 

ela consegue criar novos fatos, novas representações e sentir-se incluída no meio social a que 

pertence. 

REFERÊNCIAS: 

http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cadernodeeducacao/sumario/35/060420152002

08.pdf 
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9ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/06/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao tema; 

 Conhecer um pouco de outras culturas; 

 Incentivar a afetividade com o próximo; 

 Propiciar às crianças momentos de descontração através da brincadeira; 

RECURSOS: Será utilizado: uma barraquinha confeccionada previamente, folhas A4, palitos 

de picolé, papéis coloridos e cola.  

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a atividade retomando o assunto sobre os festejos juninos, conversaremos sobre a atrações 

que tem uma festa junina como por exemplo, as barraquinhas, que são espaços destinados aos 

participantes da festa poderem expressar sentimentos de carinho e amizade pelos seus amigos. 

Algumas barraquinhas funcionam como correio, você vai até lá, e deixa um recado para um 

amigo, terá uma pessoa na barraquinha que ficará responsável por entregar seu recado ao amigo 

que escolhestes mandar a mensagem. Outras barraquinhas, tem como objetivo ofertar abraços 

e beijos, você vai até lá e ganha um abraço e um beijo, nesta porposta a professora trará pronta 

uma barraquinha intitulada “A barraquinha da amizade” , a professora ficará na barraquinha e 

cada aluno poderá ir até lá e ganhará um beijo e um abraço.  



23 
 

Nossa atividade concreta será confeccionar uma barraquinha utilizando o material descrito 

acima, as crianças, utilizando palitos de picolé montarão uma barraquinha plana na folha A4 e 

poderão decorar com papéis coloridos representando as bandeirinhas.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta intervenção começamos a trabalhar novas culturas, como as festas juninas, que 

também é comemorado aqui no sul do país, mas que tem origem no norte e nordeste do Brasil. 

As crianças já estão empolgada na espera da festa junina da escola e trazer essas manifestaçõe 

culturais de outros lugares só aguça o desejo que festejar. 

 Segundo a Basa Nacional Comum curricular, proporcionar às crianças vivências 

artiísticas  e culturais no seu âmbito escolar, de forma diversificada propicia para que a criança 

estabeleça novas formas de linguagem, expressões colaborando para a aquisição da sua 

aprendizagem. (BRASIL, 2017). 

REFERENCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da Educação Básica. BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 2017. 
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10ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 02/07/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Aprender a respeitar os amigos e suas diferenças; 

 Estimular a imaginação por meio de contação de história; 

 Incentivar bons valores através do lúdico; 

RECURSOS: Será utilizado: bacia com água e fantoches de peixes, caixa de areia, vara de 

pescar e peixinhos de papelão. 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a atividade contando a história “O peixinho encrenqueiro”, fala de um peixinho que 

implicava com todos os seus amigos, até que um dia ficou sem amigos e percebeu que estava 

agindo mau, então procurou seus amigos e pediu desculpa. Será usado uma bacia com água e 

peixihos para a contação da história. 

Posteriormente conversaremos sobre as brincadeiras típicas de festas juninas e que pescaria é 

uma delas. Questionar: o que é pescaria? Onde se realiza a pescaria? O que se pesca na pescaria? 
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Logo após brincaremos de pescaria, confeccionaremos as varas de pescar, os peixes e a caixa 

de areia já estarão previamente prontos. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

  https://www.youtube.com/watch?v=3YdbEOPUrfU 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa ação pedagógica foi desenvolvida em uma roda no tapete da sala de aula, as 

crianças demonstraram interesse pela história e envolvimento no desenrolar da mesma, foi um 

momento de muita entrega partindo dos alunos, eles ficaram atentos do início ao fim. 

 Segundo a Base Nacional Comum Currilular, as experiências literárias mediadas pelo 

professor, contribuem para que a criança adquira o gosto pela leitura, estimule a imaginação e 

a ampliação de seus saberes,  proporcionando um conhecimento de mundo. (BRASIL, 2017) 

 Também realizamos uma atvidade relacionada aos festejos juninos, onde as crianças 

puderam brincar de pescaria em um momento de interação com os colegas, todos participaram 

de forma significativa, através dessas múltiplas linguagens é que a criança se reconhece como 

parte integrante do meio social. (BRASIL, 2017) 

REFERÊNCIAS: 

 BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da Educação Básica. BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 201 
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11ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/07/2019 

DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Despertar o interesse e a curiosidade pela literatura; 

 Estimular a imaginação da criança através do lúdico; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 

RECURSOS: Será utilizado um tnt na cor preto, para ilustrar a noite. Um pandeiro, 

instrumento musical, no qual será colado um círculo branco que representará a lua e fantoches 

de alguns animais da história, como: tartaruga, elefante, girafa, leão, macaco e rato.  

DESENVOLVIMENTO: Após o momento da chamadinha da turma, realizada pela professora 

titular, darei início a atividade, hora do conto. Iniciaremos a história colando o tnt preto na 

parede, neste momento a professora diz que aquele tnt representará a noite, as cortinas da sala 

serão fechadas, para que a sala possa ficar um pouco escura, representando o entardecer. Dando 

sequência a história, a professora diz: “Há muito tempo os bichos queriam saber que gosto que 

tinha a lua, mostrar a lua as crianças balançando para que o pandeiro faça barulho, - será que 

ela é salgada ou será que ela é doce? Os bichos, todas as noite queriam tirar um pedacinho da 

lua, para saber que gosto ela tinha, ficavam ansiosos pela sua chegada, e se esticavam para ver 

se conseguiam alcançar a lua. Certo dia a tartaruga resolveu subir a montanha para alcançar a 

lua, não conseguindo pediu ajuda ao elefante que subiu em suas costas, a lua assistindo tudo lá 

do alto e gostando da brincadeira , subia cada vez mais um pouquinho...”. E assim segue a 

história cada bichinho vai subindo nas costas do outro na tentativa de alcançar a lua, quando 

chega o último bichinho, o rato, a lua pensa: imagine um ratinho tão pequeno vai conseguir tirar 

um pedaço de mim? E de repente: “NHAC” o ratinho consegue tirar um pedaço da lua e logo 

divide com seus amigos, a lua vai embora e os bichos caem num sono profundo e gostoso. Na 



27 
 

roda de conversa perguntar as crianças: para elas qual o sabor da lua? Deixar que elas se 

expressassem de forma espontânea.  

   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: GREJNIEC, Michael. Literatura infantil: Qual o 

sabor da lua. Editora BRINQUE BOOK. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa intervenção foi muito bem recebida pelos alunos, eles demonstraram interesse do 

início ao fim, foi gratificante perceber no olhinho de cada um o quanto gostaram da história. As 

crianças participaram da contação da história demonstrando muita curiosidade pelos animais 

que foram aprensentados e pela lua que emitia um som toda vez que ela se movimentava, 

instigando ainda mais curiosidade deles. 

 Segundo a BNCC, proporcionar momentos lúdicos que favoreça a imaginação é de suma 

importância, pois é através dessas múltiplas linguagens que a criança cria autonomia par 

expressar-se, conhecer-se, conhecer os outros e conhecer a realidade que a cerca sentindo-se 

parte da mesma. (BRASIL, 2017) 

REFERENCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da Educação Básica. BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

12ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 26/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Organizar, juntamente com professoras da instituição, o espaço escolar para melhor 

atender os alunos. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, fizeram um 

mutirão em prol da organização das salas de aula, visto que as mesmas estão sendo pintadas 

através de uma ação da empresa Quero Quero. Neste espaço escolar também foi restaurada a 

pracinha, para os alunos usufruírem de um espaço de lazer. 

A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID 

Pedagogia em ações conjuntas que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos 

quais estão inseridos.  

 

REFLEXÃO 

Participar do mutirão em prol da organização da escola foi gratificante, pois todos 

mobilizaram-se para que de alguma forma pudesse ajudar na reorganização das salas de aulas. 

Ver a escola com as paredes pintadas, com o pátio bem estruturado para as crianças poderem 

brincar com segurança,  renova nosso ânimo nesta caminhada que às vezes é tão árdua, mas tão 

gratificante. 

Ver no olhar das crianças, o brilho e a satisfação ao chegar em sua escola e de entrar em 

suas salas e ter um espaço bonito, organizado e preparado para recebê-los também os motiva a 

cuidar desse espaço que é a extensão da casa deles, um lugar de convivências e aprendizagens 

em que a criança pode ser ela mesma e participar ativamente da sua construção de 

conhecimentos. 

Acredito que o professor vai muito mais além do que as paredes da sala de aula, contudo 

poder proporcionar um ambiente motivador às crianças, em que elas possam socializar, 
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representar, brincar e imaginar é facilitar os meios para aquisição da aprendizagem em todos os 

seus âmbitos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13ª  INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Organizar, juntamente com professoras da instituição, a mostra de alimentação saudável 

para a comunidade escolar. 

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, realizaram a 

mostra de alimentação saudável com o objetivo de integrar a comunidade nas atividades 

realizadas pelos alunos.  

Neste evento foi relatado um pouco sobre o que trabalhamos nas semanas sobre a 

importância de termos uma alimentação saudável, também foi proprocionado à comunidade 

uma degustação de um bolo de cenoura que foi preparado com o auxílio das crianças.    

A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID 

Pedagogia em ações conjuntas que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos 

quais estão inseridos.  
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REFLEXÃO 

Participar desta mostra de alimentos e ter a presença da comunidade escolar foi 

gratificante, pois nos proporciona sentir o reconhecimento dos pais em relação ao trabalho que 

é pensado, idealizado e realizado na escola. 

Estes eventos são tão importantes para a escola quanto para as crianças, essas 

experiências fortalecem o vínculo da escola com a comunidade permitindo que a criança sinta-

se importante e valorizada por seus pais dentro do seu âmbito escolar. 

 

 

 

14ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 17/0/2019 

OBJETIVOS: 

 Organizar, juntamente com professoras da instituição, a quermessse para a participação 

da comunidade escolar. 

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, realizaram por 

volta das 18 horas e 30 minutos a quermesse em prol da escola, no salão Nossa Senhora de 

Fátima, neste evento foi realizado a venda de comidas típicas de festas juninas, como bolos e 

salgados, teve também lojinha, pescaria, brincadeiras e apresentações das crianças. 

A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID 

Pedagogia em ações conjuntas que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos 

quais estão inseridos.  

 

REFLEXÃO 
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Participar desta quermesse foi motivador, embora todos os ocorridos que poderiam levar 

ao cancelamento da mesma, foi incrível ver o que se pode fazer quando escola e comunidades 

andam juntas em prol de um mesmo objetivo.  

A realização da quermesse foi um momento de descontração e de relachamento de toda 

a equipe da escola, pude perceber que a comunidade é bem participativa e que se envolve nos 

eventos que são propostos pela escola, é bom ver esse engajamento dos pais e da escola em 

proporcionar este memento às crianças e a comunidade que cerca a escola. 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

DATA:  

22/04/2019- Tarde 

OBJETIVOS:  

 Promover o desenvolvimento de vínculos afetivos , Favorecer o desenvolvimento das 
variadas formas de expressão e comunicação, permitindo que as crianças se expressem com 
liberdade. 
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RECURSOS: 

TNT, linha, cola,  E.V.A  

 DESENVOLVIMENTO: Com um fantoche confeccionado no TNT será colado um 
coelho de E.V.A, para que ao som de uma música as crianças com um fantoche possam 
explorar os vários movimentos corporais e as criatividades. 

 
AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 
  
Não foram alunos no dia desta intervenção. 
 
 
 
 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

DATA: 22/04/2019- Manhã 

OBJETIVOS:   

Estimular coordenação motora fina, promover o desenvolvimento de vínculos afetivos e 

explorar os sentidos ( tato) das crianças. 

RECURSOS:  

E.VA, coloca, algodão, tesoura  

DESENVOLVIMENTO: 

Irei contar uma historinha de coelhinho para começar , com  um fantoche.  
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Após a bolsista levará orelhas, que representarão as orelhinhas dos coelhos (em EVA) e os 

alunos, com auxilio, irão colar algodão em torno da mesma.  

  Será confeccionado no E.V.A algumas orelhas de coelho,  onde as crianças deverão colar 

algodão. 

AVALIAÇÃO REFLECXIVA: 

 O aluno teve um pouco de dificuldade para fazer a atividade, pois ele tinha medo de tocar no 
algodão. 

Segundo Oswaldo Cruz , ele sugere que faça algum exercício antes com a criança  com algo 
que pareça algodão, para a criança não ter medo, ou que vá fazendo a criança tocar no algodão 
até supera o medo e poder realizar a atividade. 
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PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

DATA:   

30-04-19 - Manhã 

OBJETIVOS: 

Estimular a identificação das cores.  

 Estimular a coordenação motora, atenção visual  e percepção. 

Visualizar as cores através de vídeo. 

RECURSOS:  

Caixa de papelão ,cola ,tinta ,bolinhas de jornal ,papel pardo, pincel, tesoura  

( para bolsista),vídeo Coloridos. 

DESENVOLVIMENTO:  

Será apresentado aos alunos o vídeo Coloridos ( Palavra Cantada), a proposta é interação dos 

alunos, dançar, brincar e pular. Logo após a professora mostrará algumas das cores e realizará 

a atividade, que será uma caixa de papelão forrada com papel pardo para que fique neutra e   

toda da mesma cor, será aberto três círculos e pintado em volta , será confeccionado bolas de 

jornal e forradas com papel da mesma cor dos círculos  para que a criança encaixe em cada 



35 
 

circulo a cor de bola correspondente ,sempre com a intervenção  da professora falando sobre as 

cores e interagindo no desenvolvimento da coordenação motora fina. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 

Estavam presente na sala de aula apenas duas crianças, realizaram  a atividade ,mas uma das 

crianças só se  sente segura em realizar qualquer coisa se a professora titular estiver presente na 

sala , se durante a atividade a professora titular precisar se ausentar por qualquer motivo ate 

mesmo biológico ele para e não realizada ,dando continuidade  com sua presença. 

Segundo Paulo freira ,torna o aluno sujeito do seu próprio desenvolvimento ,capaz de dizer 

“Eu” e de ser um agente na transformação da sociedade ,aprendendo com e através dos outro 

em uma perspectiva interdependente e solidária  

Sendo assim a diferença entre a espontaneidade de cada criança fica por conta de seu próprio 

ser , de seu próprio desenvolvimento e interação com o meio.  
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 CRECHE I 

 

DATA: 

30-04-19- TARDE 

OBJETIVO: 

Estimular a coordenação motora 

Estimular a concentração 

Favorecer experiências corporais e reconhecimento e domínio de membros superiores  

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico, e tinta guache e folha de oficio  

DESENVOLVIMENTO: 

Com rolos de papel higiênico e tinta estimular a criança a molhar o rolo de papel higiênico na 
tinta , sendo assim a  criança a simula um carimbo e marcar a folha, assim estimular a cor de 
trabalho e também a coordenação da criança, para que assim reconheça os movimentos de 
mão e braço e reconhecer seu corpo .  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi realizada com sucesso, as crianças se mantiveram atentas demonstraram 
gostar, permaneceram por bastante tempo na atividade, durante a atividade foi abordada as 
cores, a cordenação motora a percpção de espaço, o trabalho em conjunto. 
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PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 CRECHE I 

 

DATA: 28-05-19 TARDE 

OBJETIVO: 

COORDENÇAO MOTORA  

VIVENCIA CORPORAL 

RECURSOS: 

Papelão 
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Cola 

Argolas de papelão  

DESENVOLVIMENTO: 

Com uma base quadrada , será feito um furo no meio coloca-se o rolo de papel higiênico 
formando uma torre ,com argolas confeccionada no papelão e pintadas estimulas as crianças a 
encaixas cada argola na torre para que assim façam o exercícios de movimentos de braços e 
mãos, com atenção deverão encaixas as argolas, será colocado uma música para estimular as 
crianças a fazer a atividade. 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Piaget propôs quatro estágios de desenvolvimento da infância: 1- Período Sensorimotor (0-2 
anos), 2- Período Pré-Operacional (2-7 anos). 3- Período Operacional de Concreto (7-11), 4- 
Período Operacional Formal (11 e mais, até cerca de 19 anos). 

Segundo essas teorias são realizados atividades de coordenação psicomotora como a realizada 
acima ,que cada criança realizou e gostou da atividade com a intervenção dos professores onde 
as crianças criaram vínculos afetivos muito importantes para seu desenvolvimento . 
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PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

DATA:  28/05/2019 manhã 

Objetivo: 

Estimular a atenção  

Estimular  a coordenação motora e noção de espaço  

Estimular a rotina de realização de atividades direcionadas  

 

Recursos: 

Tinta e pincel  

Papelão  

Palitos de diferentes tamanhos (picolé ,sorvete e redondo  )  

 

Desenvolvimento : 

Com o desenho de um urso feito no papelão e pintado com tinta ,será feito vários furos onde 

devera ser colado ao lado de cada furo o palito   a criança devera encaixa cada palito em seu 

espaço correspondente ,sendo assim estimular nas crianças a noção de espeço e coordenação, 

durante a atividade será colocado  uma musica infantil.  
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REFLEXÃO: 

A teoria de Piaget começou por dois conceitos principais, acomodação e assimilação. 

 

A acomodação é o processo de tirar novas informações no ambiente e alterar informações pré-

existentes para se encaixar nas novas informações. Isso é importante porque estabelece como 

as pessoas vão adotar novos conceitos, esquemas, conhecimento, etc. 

Assimilação , por outro lado, é como os seres humanos percebem e se adaptam a novas 

informações. É quando nos deparamos com novas informações, mas olhamos as informações 

antigas que armazenamos para interpretar a nova. 

Toda vez que realizamos atividades com a criança ela é estimulada a sair de sua zona de 

conforto de seu comodismo e também enquanto demonstramos a criança esta aprendendo por 

assimilação pois ela aprende através do exemplo da copia isso nos demonstra que ao participar 

da atividade estamos interagindo no processo de aprendizado de cada ser . 

A atividade foi de grande produtividade eles aprenderam e realizaram com sucesso depois de 

intervenção dos professores . 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

TARDE 

DATA: 04-06-19 

RECURSOS 

Copo descartável 

Algodão  

Feijão  

Água  

OBJETIVOS 

Importância do cuidado e preservação do meio ambiente  

Cuidado e comprometimento com seu próprio trabalho  

Coordenação motora   

DESENVOLVIMENTO 

Será ofertado para cada criança um copo descartável ,um bolinha de algodão e feijão ,as 
crianças deverão molhar o algodão na agua colocar no fundo do copo e colocar o feijão  ,levar 
para casa e depois de alguns dias cuidar o processo de crescimento do feijão durante a 
atividade a professora ira conscientizar da importância do cuidado com as plantas e também 
com isso demonstrar pra eles que com cuidado eles observaram seu feijão crescer 
,demonstrando a importância que devemos ter com o meio ambiente com as coisas que com 
cuidado tudo tem durabilidade  .  

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 Ao dar início a atividade as professoras foram surpreendidas com o desempenho e o interesse 
das crianças, pois realizaram a atividade com entusiasmo e independência, sendo assim foi 
alcançado os objetivos propostos. 

 Segundo a Base Comum Curricular, as crianças e outros adultos, tanto do planejamento da 
gestão escolar e das atividades de aprendizado infantil sugeridas pelo professor quanto da 
realização das ações da vida cotidiana. 
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Isso inclui envolver-se com a escolha dos materiais, das brincadeiras e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e produzindo conhecimento, se posicionando e tomando 
decisões.( BRASIL,2017). 

REFERENCIAS:  BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília DF,2017. 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I  

MANHÃ  

DATA: 04-06-19 

RECURSOS 

PAPEL PARDO  

TINTA 

OBJETIVOS 

Conscientizar a importância do meio ambiente 

Coordenação motora  

Incentivar atividade em grupo  

 

DESENVOLVIMENTO 

Árvore de papel pardo e tinta  

Será desenhado no papel pardo um caule de arvore onde cada criança com suas mãos pintadas 
de tinta deverão fazer a folhar da arvore a professora ira fazer uma conversa informal sobre a 
importância da arvore para nosso dia a dia , a importância da preservação da mesma para o 
meio ambiente será colocado na parede no final da confecção pra que cada olhe suas 
mãozinhas no trabalho realizado . 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 Com apenas duas crianças em sala, apesar de ter poucos a atividade foi realizada com sucesso, 
as crianças demosntraram interesse, a tinta despertou a curiosidade e a satisfação de mexer com 
a tinta onde eles puderam sanar a curisiodade de fazer de sua mão um carimbo, sendo assim na 
hora de encerrar eles não queria parar pois a atividade foi satisfatória e interessante.  

As crianças estão inseridas em tempos e espaços de dimensões diferentes e sempre procuram 
se situar, seja em casas, ruas e bairros ou em entender o que é noite, dia, hoje ou ontem. 

Elas também demonstram curiosidades sobre o mundo físico, como seu próprio corpo, os 
animais, as plantas, os fenômenos climáticos e as transformações da natureza. O mesmo ocorre 
com o mundo sociocultural e a busca para entender as relações sociais e de parentesco entre as 
pessoas conhecidas. 

Portanto, a Educação Infantil deve fornecer experiências nas quais as crianças façam suas 
próprias observações, possam manipular objetos, investiguem e explorem seu entorno, 
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levantem hipóteses e consultem fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades.( BRASIL,2017). 

REFERENCIAS:  

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília DF,2017. 
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PROFº:  COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I TARDE 

DATA: 11-06-19 

RECURSOS: 

Música Eu Sou Eu  

Espelho  

Caixa  

Cola  

OBJETIVOS: 

Trabalhar a auto identificação  

Desenvolver o senso do trabalho e conjunto  

Saber esperar sua vez  

Identificar o outro  

DESENVOLVIMETO: 

Será trabalhada a musica EU SOU EU onde cada criança devera falar seu 
nome, sendo assim ira trabalhar o EU, para que eles entendam o contexto do 
EU depois a professora pedira que deem as mãos para entender o outro e no 
final fazer uma roda e canta a cantiga todos juntos para que entendam o nos 
para que a toda de certo dependemos uns dos outros e para que ela gire de 
todos nos sendo assim será trabalhada todas as dimensões do auto 
conhecimento, também será oferecido um espelho dentro de uma caixa para 
que eles se olhem e depois a professora solicita que cada um saída pra que o 
outro que estará na fila se olhe e depois todos juntos ,novamente de uma 
maneira mais concreta será trabalhada o e os outros e nos . 

Link da música 

https://youtu.be/N-dnrKi1lo8 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Na  atividade EU SOU EU foi um sucesso, todas as crianças queriam se olhar no espelho ao 
mesmo tempo, mas deu tudo certo, com a orientação da professora foi um de cada vez, sendo 
assim cada um se olhou na sua vez, depois se olharam todos juntos. 

  Alguns estudiosos relatam que ao longo da história da humanidade, a busca pela identidade 

tem sido uma constante para pensadores e pesquisadores, que tentaram responder esta complexa 

questão de diferentes formas. Todos nós já tentamos responder a esta questão em algum 

momento, então trabalhar a identidade é de suma importância principalmente na educação 

infantil 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 CRECHE I 

 

DATA: 11-06-19 MANHÃ  

RECURSOS: 

CAIXA 

PAPEL PARDO  

EVA  

COLA  

Objetivos 

Desenvolver  o reconhecimento de objetos do cotidiano.   

Desenvolver e despertar a curiosidade por novos objetivos. 

Estimular o interesse por questionar situações novas  

DESENVOLVIMENTO: 

Com uma caixa de papelão será forra na parte inferior com papel pardo e na parte superior 
com EVA ,será cortado um circulo na parte superior da caixa,  será  colocado dentro da caixa 
alguns objetos do cotidiano exemplo, sapato, bola, garrafa de refrigerante pequena. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

As crianças interagiram muito bem na atividade, todos estavam curiosos para saber o que 

sairia da caixa magica, cada objeto que saia da caixa era uma surpresa pra cada um deles, 

devido aos  questionamento da bolsista eles tinham que identificar os objetos, falar para o que 

servia. 

Entre o sonho, a imaginação e a vontade de conquistar novos olhares e descobertas, 

surgiu a "CAIXA MÁGICA DE SURPRESAS". Inicialmente, foi realizado com 
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crianças de 3 meses a 1 ano de idade. É de suma importância atividades que envolvam 

o brincar na cultura infantil, tendo como referências memórias de infância, observações 

da rotina da escola infantil, leituras de diferentes autores e documentos oficiais como as 

DCNEIS (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), que pautam a 

importância do brincar como atividade principal para o desenvolvimento da 

aprendizagem nesta faixa etária. (MOYLES,2002) 

É através do brincar que a criança pode desenvolver as habilidades de memória, atenção, 

imitação, imaginação e habilidades motoras como equilíbrio e coordenação. O brincar 

potencializa o desenvolvimento, aprende a conhecer, a fazer, a conviver. Estimula a 

curiosidade, a autoconfiança e autonomia, desenvolve a linguagem, o pensamento, e a 

atenção. 

REFERENCIAS:  

MOYLES, Janet R. Só brincar? O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I MANHÃ 

DATA:  18-06-19 

RECURSOS: Cartolina ,Pincel, Tinta  

OBJETIVO: 

Estimular a pintura dentro dos limites do desenho 

Estimular a coordenação motora  

Estimular as datas comemorativas  

DESENVOLVIMENTO: 

Será feito o desenho de um balão de festa junina na cartolina , cada criança ira pintar o balão 

com tinta e pincel, com isso será estimulado a coordenação motora,a importância das datas 

comemorativas e a  pintura dentro do traço . 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

As crianças realizam a tarefa bem, queriam pintar todo o cartaz onde estava desenhado o 
balão. 

 O brincar faz parte da vida da criança. É brincando que ela inicia, desde a mais tenra idade, sua 

interação com o mundo, estabelecendo formas de comunicação, relacionamento e 

experimentação. O brincar é atividade constante e natural, que estimula o aprendizado e a 

apreensão de valores culturais e sociais. 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE I TARDE 

DATA: 18-06-19 

RECURSOS: 

E.V.A 

Cola  

Papel  

Tinta  

OBJETIVO: 

Trabalhar a coordenação motora  

Estimular o trabalho em grupo  

Incentivar datas comemorativas  

DESENVOLVIMENTO: 

Será feito em E.V.A os troncos lenha e colado em papel ,com tinta vermelha será pintado a mão 
das crianças para que cada uma carimbe sua mão em cima do tronco para que represente a 
fogueira de São João ,sendo assim será trabalhado na criança a coordenação motora das mãos 
e também que precisam de todas as mãos pra formar a fogueira assim já será trabalhado o senso 
de trabalho de grupo. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Tinha apenas um aluno em sala, a atividade foi bem realizada, só que ele ficou meio chateado 
porque não queria teve que fazer a atividade sozinho. 

Segundo a Base Comum Curricular, as crianças podem vivenciar experiências diversificadas, 
além de várias formas de linguagens e expressões, por meio do contato com diferentes 
manifestações culturais, artísticas e científicas no cotidiano da escola. 
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Essas experiências colaboram para que, desde muito cedo, os pequenos desenvolvam senso 
crítico e estético. Além disso, elas aprimoram o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 
realidade na qual estão inseridas. 

Assim, a Educação Infantil precisa possibilitar a participação das crianças em produções que 
envolvem música, dança, teatro, artes visuais e audiovisual. O objetivo é favorecer o 
desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da expressão pessoal.( BRASIL,2017). 

 REFERENCIAS: : BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília DF,2017. 
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CRECHE I 

 DATA: 25-06-19 manhã BOLO DE MILHO 

 

OBJETIVOS:  

Estimular a pratica do trabalho coletivo 

Estimular comidas típicas. 

 

RECURSOS:  

Farinha de trigo, ovo, farinha de fubá, açúcar,  lata de milho, óleo, fermento em pó. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Será estimulada a culinária divertida, onde a professora deixara todos os ingredientes na 
medida em recipiente individuais, para que cada criança pegue um recipiente com ingrediente 
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e coloque em uma tigela grande, a bolsista vai falando o nome de cada ingrediente que será 
feito o bolo de milho verde e explicando que são comidas típicas de festa junina.  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  Foi desenvolvido  com as crianças a receita do bolo de milho 
para assim dar noções de comidas típicas de festa junina, onde cada criança era questionada 
sobre os ingredientes, e um recipiente grande cada criança colocava um ingrediente e falava o 
nome e misturava o ingrediente ao resto do que já estava na tigela, sendo assim todos fizeram 
parte da produção do bolo, colocando e batendo os ingredientes. 

 

 

 

“ Alimento saudável é aquele que tem os nutrientes necessários para manutenção do 
organismo, promovendo equilíbrio em seu funcionamento. Nutrientes são substância 
presentes nos alimentos, que nos fornece energia, promove o crescimento e o 
desenvolvimento, além de manter o nosso corpo saudável.” 

 

 

REFERENCIAS: As informações são da nutricionista Carolina Favaron. 
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PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I  tarde sanduiche natural 

 DATA: 25-06-19 

RECURSOS: 

Pão de forma integral, alface, tomate, ovo cozido,  

OBJETIVOS: 

Estimular degustação de legumes 

Estimular a alimentação saudável 

Reconhecer os legumes  

DESENVOLVIMENTO: 

Será feito com os alunos um sanduiche natural, a bolsista irá trazer os legumes devidamente 
lavados e fatiados, a bolsista estimulara que cada criança monte o seu sanduiche, ela terá 
opção de degustar o legume antes de colocar no sanduiche sendo assim terá experiência de 
provar, degustar do legume sem adição de tempero. 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA: Foi desenvolvido com as crianças um sanduiche natural, para 
que eles tivessem noção das comidas saudáveis, cada criança pode montar seu sanduiche 
podendo escolher o ingrediente que queria por no pão, também teve a degustação dos 
ingredientes de forma natural sem adição de nada, sendo assim foi estimulado a degustação da 
alimentação saudável e a independência de cada um poder montar seu sanduiche. 

 

 “Para fins de estudo, os nutrientes são classificados em grupos de alimentos que são 
classificados de acordo com a função que desempenham no organismo. Existem 
basicamente três grupos: os que fornecem energia para o trabalho do organismo, por 
isso chamado de alimentos energéticos , os que são responsáveis por dar estrutura e 
fazer a manutenção do trabalho orgânicos, por isso chamados de construtores e os que 
regulam as atividades do organismo por isso chamados de reguladores. Para conhecer 
mais sobre os grupos de alimentos, pesquise em nosso especial sobre nutrição.” 

 

Para aprimorar sabores e chamar a atenção dos mais variados gostos, a indústria alimentícia 

usa vários ingredientes que muitas vezes fogem das características dos alimentos naturais. 

Açúcar para dar um sabor ainda mais doce; gordura saturada e gordura trans para dar maior 

maciez, leveza e cremosidade; sódio para acentuar o sabor e corantes para modificar a cor e o 

aroma, deixam muitos alimentos com aspecto e sabor irresistíveis. A questão é que esses 
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componentes prejudicam a saúde, principalmente quando se tornam hábito na alimentação das 

pessoas. 
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55 
 

 

DATA: 

02-07 MANHÃ 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico, tinta, papel 

OBJETIVOS: 

Conscientizar o dia do bombeiro,  

Prevenir sobre atuação dos bombeiros.    

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista irá trabalhar o dia do bombeiro através da confecção de um carrinho de rolo de 
papel higiênico imitando o formato do carro dos bombeiros, o carrinho será confeccionado em 
rolo de papel higiênico as crianças deveram pintar, colocar rodas feitas em circulo de papelão 
e desenhar as janelas, enquanto confecciona o carrinho a bolsista vai relatando para que serve 
os bombeiros, e qual o trabalho deles. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi bem desenvolvida, as crianças colocaram a escada no carrinho, depois 
brincaram, fizeram até binóculos com o carrinho.  

Segundo a Base Comum Curricular, a convivência  das crianças com diferentes manifestações 
artísticas, culturais do cotidiano da instituição escolar, possibilita ás crianças, por meio de 
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens. ( 
BRASIL,2017). 

REFERENCIAIS: BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília DF,2017. 
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CRECHE I 

 

DATA: 

02-07  TARDE 

RECURSOS: 

Caixa de papelão, tinta, cola  

OBJETIVOS: 

Conscientizar o dia do bombeiro,  

Prevenir sobre atuação dos bombeiros.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista irá trabalhar o dia do bombeiro através da confecção de um caminhão feito de 
papelão imitando o formato de um caminhão dos bombeiros, o caminhão será confeccionado 
em uma caixa de papelão junto com as crianças ,enquanto confecciona o carrinho a bolsista 
vai relatando para que serve os bombeiros, e qual o trabalho deles. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  A atividade do caminhão foi um sucesso, as crianças, 
adoraram, corram pela sala de aula de aula brincando com o carrinho feito de papelão imitando 
o caminhão dos bombeiros, cada um teve sua vez para brincar com o carrinho. 

 Segundo a Base Comum Curricular, a sexta competência pretende que o aluno aprenda a 
valorizar e a apropriar-se de experiências e conhecimentos para compreender o mundo do 
trabalho e tomar decisões mais alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida. 

Tudo isso com criticidade, liberdade, autonomia e responsabilidade. O incentivo dessa 
habilidade inclui permitir a compreensão sobre o valor do esforço e desenvolver capacidades 
como autoavaliação e determinação.( BRASIL,2017) 

REFERENCIAS: BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília DF,2017. 
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CRECHE I 

 

DATA: 

09-07 MANHÃ 

RECURSOS: 

Material de limpeza  

OBJETIVO: 

Favorecer e ajudar na organização  

Ajudar na organização e na reestruturação das salas. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Através da comunidade externa, foi doado para escola uma limpeza, pintura e manutenção do 
prédio da escola, as professoras e a bolsista ficaram com a parte de organização e 
reestruturação das salas, como a organização de armários, mesas, cadeiras, renovação e 
organização geral. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Foi realizada pela bolsista a organização e limpeza dos objetos da sala, onde é realizada as 
intervenções. 

 REFERENCIAS:  

Escola - EMEI Prof Verdina Raffo Souza Soares 
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CRECHE I 

 

DATA: 

09-07  TARDE 
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RECURSOS: 

Papel pardo, cola, imagens  

OBJETIVOS: 

Conscientizar a alimentação saudável 

promover o consumo de alguns alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para 
a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista irá trabalhar sobre a alimentação saudável através de um cartaz que vai ser  
confecção junto com as crianças ,enquanto confeccionam o cartaz a bolsista vai relatando para 
que serve a alimentação saudável. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade do cartaz foi bem sucedida, as crianças, foram colocando as imagens no cartaz e a 
bolsista foi perguntando o que tinha em cada imagem, cada criança foi falando o nome de 
cada ingrediente. 

“ Sendo a alimentação saudável  essencial em todas as fases de nossa vida, mas 
que para as crianças, ela é que garante o crescimento adequado dos ossos, da pele, dos 
músculos e dos órgãos. 

No sentido pedagógico uma alimentação balanceada garante energia necessária 
para desenvolver atividades importantes nessa fase da vida; tais como, brincar, pular, 
aprender a ler e escrever. É também nessa época da vida que formamos nossos hábitos 
alimentares, ou seja, que “aprendemos” a gostar ou não de certos alimentos”. 

 
Identificação de semelhanças e diferenças entre hábitos alimentares dos alunos; 
- Construção de um cartaz  a partir de imagens de verduras recortadas pelos alunos; 
- Identificação de verduras através do olfato e tato, utilizando um cartaz; 
- Conversas sobre o desperdício de alimentos.  
 

REFERENCIA : PROJETO DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL,  CEI BELA VISTA. 
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CRECHE I 

DATA: 

16-07 MANHÃ 

RECURSOS: 

E.VA. Cola, Roupas feito de E.V.A 

OBJETIVOS: 

Estimular ajudar o próximo 

Reflexão sobre o conceito de inverno 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista irá levar um boneco de neve feito de E.V.A, e as crianças deverão por roupas de 
inverno no boneco, e enquanto eles vestem o boneco a bolsista irá contar uma história 
relatando a importância do inverno. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

  A atividade foi realizada com sucesso, só as meninas participaram, vestiram o boneco do frio 
que nem elas falavam. 
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Segundo a BNCC diz que é importante para o aluno participar ativamente, com outras 
crianças e outros adultos, tanto do planejamento da gestão escolar e das atividades de 
aprendizado infantil sugeridas pelo professor quanto da realização das ações da vida 
cotidiana. 

Isso inclui envolver-se com a escolha dos materiais, das brincadeiras e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e produzindo conhecimento, se posicionando e tomando 
decisões. 

 

Referencias: : BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília DF,2017 
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CRECHE I 

DATA: 16-07 TARDE ( ATIVIDADE DE INVERNO) 

 

RECURSOS: 

E.V.A, Cola, Cachecol 

OBJETIVO: 

Conversar a estação que estamos 

Definir os tipos de roupas  

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista irá levar um boneco de neve feito de E.V.A e as crianças deverão colar os moldes 
de roupa feito de E.V.A no boneco, terá roupas de inverno e verão e eles deverão selecionar 
as roupas certas. 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA: As crianças se pararam todas as roupas de inverno das de 
verão e colocaram no boneco do papai noel, cada uma delas deram um nome pro boneco, era 
“ boneco do frio, boneco de neve, boneco do papai noel” 

“ O friozinho começa a entrar por portas e janelas e os casacos passam a fazer parte de nosso 
vestuário”.  

É a época perfeita para fazer um trabalho com a crianças sobre o inverno. 

REFERENCIAS: SHANA CONZATTI. 

 

  

 
 



64 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA: 22/04/2019 

OBJETIVOS: 

●. Integrar a criança ao mundo da leitura utilizando o varal de histórias; 

●. Conhecer e aceitar as diferenças dos colegas e mesmo assim aprender a respeitá-los; 

●. Interagir com todos os colegas de forma dinâmica; 

●. Perceber que os colegas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de agir e 

pensar; 

 

RECURSOS: Barbante, os desenhos dos animais impressos para contar a história do Coelho 

Pirracento em forma de varal de histórias e cartolina para a construção de um cartaz com 

palavras sobre as maneiras de como devemos tratar nossos colegas. 
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente 9 horas) a 

bolsista irá montar o varal e de forma dinâmica irá contar cada passo do Coelho Pirracento 

interagindo com eles, questionando-os sobre os fatos que estão acontecendo na história, é que 

cada um possa falar sobre, logo após será um momento de reflexão a bolsista irá questiona-los 

sobre as ações do coelho se foi certo ou errado? Se devemos fazer isso com os nossos colegas? 

Quais são as maneiras de tratar nossos colegas? Porque que o coelhinho fazia isso? 

Depois deste momento de diálogo, os alunos juntamente com a bolsista iram construir um cartaz 

com palavras é em uma folha A4 iram realizar desenhos de como devemos tratar nossos amigos, 

família, colegas os animais. 

 

Referência: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cylW3tHxFsg&t=98s> 

Acesso em 23 de abril de 2019. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi desenvolvida na turma pelos problemas de convívio que a bolsista havia 
notado em suas observações, então atividade desse dia foi proporcionar a eles um olhar 
diferente ao colega, que devemos respeitar o colega, não maltratar e qualquer probleminha se 
o colega beliscar ou se não quiser emprestar o brinquedo falar rapidinho para a professora e 
não dar um tapa no colega revidando a atitude dele. 

A atividade foi bem satisfatória após a história foi um espaço para eles falarem sobre o 
coelho, se as atitudes do coelho eram boas, e neste momento eles relacionavam a atitude do 
coelho com alguns colegas, fulano faz ou algum amigo fora da escola faz esse tipo de atitude 
também. E muito importante o momento do diálogo é que eles associem a atividade proposta 
com algum momento que vivenciaram em sua realidade. 

¨¨ As crianças engajam-se nas próprias aprendizagens, na construção 
do conhecimento, no desenvolvimento de novas habilidades e no 
aperfeiçoamento daquelas já dominadas, no prazer de expor o seu 
saber, no ver e sentir as controvérsias e na construção de uma visão 
coletiva. ¨ (BARBOSA. HORN. Artmed. 2008.. p. 87) 

 

Logo após foi um momento em grupo onde cada um desenhou um colega da sala de aula, e 
descrever as características foi muito interessante esse e o colega tal com os cabelos amarelos, 
caminha assim, foi um momento para a bolsista conhecer um pouco mais eles e eles se 
conhecerem. 
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Referência: BARBOSA, Maria Carmem Silveira , HORN, Maria da Graça Souza . Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil . Porto Alegre. Editora Artmed. 2008. 

 

 

Abaixo segue as fotos da intervenção: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA: 23/04/2019 

OBJETIVOS: 

●. Trabalhar ¨ O EU, O OUTRO E O NÓS¨; 

●. Estimular o respeito mútuo a partir de atividades em grupo; 

●. Ensinar a importância de se cultivar amigos e de respeitá-los; 

RECURSOS: Urso de pelúcia e folhas A4. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente 9 horas) a 

bolsista irá questioná-los se eles sabem o que é amizade e respeito, se eles têm respeito pelas 

coleguinhas da sala de aula, qual a maneira de se tratar um coleguinha, será um momento para 
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que eles se expressem, sobre o tema amizade e respeito. Logo após todos irão se dirigir ao pátio 

para a brincadeira do urso de pelúcia chamado Cheirosinho no qual a bolsista apresentará o 

ursinho e contará uma breve história na qual Cheirosinho veio nos visitar e brincar conosco 

para vermos como tratamos nosso colega, pois o ursinho é muito carinhoso ele gosta de abraços, 

de beijinhos, que não grite, palavras que represente a harmonia para a turma em forma de 

respeito. Dando continuidade, a brincadeira se dará da seguinte forma: todos sentaram em forma 

de roda enquanto toca uma música Abraço de Urso no momento em que parar a música a criança 

que estiver com o urso de pelúcia terá que fazer um gesto de carinho ou dizer alguma palavra 

afetiva e assim sucessivamente, logo após retornaremos para a aula e os alunos irão desenhar 

sobre o ursinho Cheirosinho, que veio visita-los. 

Referência:https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/brinquedos-e-

brincadeiras/dinamicas-grupo-criancas/> 

https://www.youtube.com/watch?v=89CkBztN3ZQ- Abraço de Urso 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade proposta nesse dia segue trabalhando a linda do respeito mútuo entre eles, nesse 

dia a bolsista propôs a eles, a atividade do Abraço de Urso e nesta dinâmica quando parava a 

música o colega que tinha ficado com o urso tinha que dizer alguma palavra de afeto como eu 

te amo, gosto de você, neste momento alguns falaram facilmente as palavras para o ursinho 

cheirosinho outras não tiveram essa mesma facilidade mas, ao longo das atividades foram se 

expressando, esta atividade o resultado foi muito satisfatório queriam levar o cheirosinho com 

eles. 

¨ O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural 

nem magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com 

a criança, da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos 

momentos em que as crianças façam diante da televisão¨(CRAIDY. 

KAERCHER.ARTEMED.2001 p. 136) 

 

 

E um momento bem interessante foi quando após a atividade eles pediram o cheirosinho e 

estavam reproduzindo a atividade entre eles. 
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Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 

quero?. Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

Abaixo as fotos da atividade. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:29/04/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conhecer e aceitar as diferenças dos colegas e mesmo assim aprender a respeitá-los; 
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●. Utilizar as estratégias para trabalhar o respeito mútuo com os alunos; 

●. Perceber que os colegas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de agir e 

pensar; 

 

RECURSOS: folhas de oficio em forma de coração. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) 

todos sentaram em círculo é a bolsista irá questionar aos alunos sobre o que eles sabem sobre a 

palavrinha respeito? O que eles acham que significa o respeito? O respeito e uma palavrinha 

que devemos usar sempre? A bolsista irá ler uma pequena história onde sobre o respeito e logo 

após discutiremos sobre o texto irei questiona-los sobre o que acharam da história, irei 

novamente perguntar para eles se gritam na aula? Se guardam os jogos são guardados quando 

a professora pede, se eles ficam quietinhos quando o colega está falando, que todos nós temos 

o nosso momento para falar. 

Logo após esse momento iremos confeccionar juntos confeccionar cartões para darmos de 

presente ao nosso colega de aula, com um desenho dentro dele assim simbolizando a amizade 

e o respeito pelo colega. 

 

Referência:  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade e uma continuidade de outras que vem sendo realizadas com a turma, 
trabalhando o respeito mútuo, conhecendo os colegas e os respeitando como eles são. A 
atividade foi de grande importância para eles pois, foi um momento de troca de afeto entre eles, 
contei uma pequena história sobre o respeito, e logo após pedi que eles realizassem um desenho 
que eles gostariam de dar ao colega, é esse desenho em formato de coração e depois a troca 
desses dos presentes. 

¨ Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): nesta fase ocorre a 

construção da consciência de si, através das interações socais, dirigindo o 

interesse da criança para as pessoas, predominando assim as relações afetivas. 

Há uma mistura afetiva e pessoal, que refaz, no plano do pensamento, a 

indiferenciação inicial entre inteligência e afetividade. ¨  (CRAIDY, , 

KAERCHER. Artmed. 2001.p.28) 

Essa atividade foi de grande relevância assim estimulando desde muito cedo o respeito por 

todos não importando as diferenças de cada um, nosso deve e respeitar o próximo. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

 

Abaixo as fotos da atividade. 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA: 02/05/2019 

OBJETIVOS: 

●. Desenvolver atitudes de cooperação entre os colegas; 

●. Utilizar as estratégias para trabalhar o respeito mútuo com os alunos; 

● Comunicar suas ideias e sentimentos ao grupo; 

  

RECURSOS: Cartolina e recortes de desenhos. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) a 

bolsista pedirá que sentem todos em roda irá questiona-los sobre o que foi tratado na aula 

anterior, qual foi o tema, após esse momento a professora irá dividir a turma em duplas e irá 

distribuir figuras como de uma criança gritando, de uma criança obedecendo, e junto iremos 

construir um mural  divido com as atitudes que podem e que não podem acontecer dentro da 

sala de aula e deixaremos ali exposto na aula para que todos os dias a gente lembre-se do que 

pode e que não pode. 

Referência:  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi de grande importância para eles  depois que confeccionamos o cartaz, ele 
ficou exposto na aula e qualquer ação de algum colega o outro colega apontava para o mesmo 
e dizia¨ fulano não pode bater no colega, tapas estão na carinha triste não pode¨ esta atividade 
marcou eles, apesar dos problemas de convívio enfrentados pela turma onde um batia o outro 
revidava da mesma maneira. 

¨ O conhecimento, bem como as regras e os valores construídos pela ação sob 

o meio físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de 

situações imperativas em que a criança precisa tomar decisões, fazer escolhas, 

expressar ponto de vista e fazer trocas no sentindo de desenvolver a 

autonomia e a cooperação. Entretanto, os processos pedagógicos não se 

restringem a realização de atividades, sendo fundamental a realização de 

reflexões sobre as atividades cotidianas. ¨( CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 

2001. p ..154) 

 

 E a partir dessas atividades os tapas, os beliscões não estavam tão frequentes, e qualquer 
atitude que acontecia algum colega mostrava ao colega o cartaz dizendo que não podia fazer 
aquilo. 

A atividade não foi realizada em dupla como havia planejado devido ao fato de terem ido 
poucos alunos naquele dia e optei por cada um me entregar um papel das ações.  

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 
quero?. Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

 

Abaixo as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:27/05/2019 

OBJETIVOS: 
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●. Demonstrar empatia pelos outros que estão a sua volta; 

●. Trabalhar ampliando as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação no meio em que estão inseridas; 

●. Respeitar as características e diferenças do outro; 

 

 

 

RECURSOS: Papel pardo e lápis de cor; 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) 

todos sentaram em roda e a bolsista irá retomar os questionamentos sobre respeito, se eles 

lembram do que significa respeito? Quais as atitudes que não podemos fazer dentro da sala de 

aula? Qual a importância de respeitar os colegas dentro de sala de aula? Após esses 

questionamentos a bolsista irá ler a história respeito, após esse momento, a bolsista irá 

questiona-los sobre a história, é importante tratarmos os mais velhos com respeito? Devemos 

tratar todos com respeito ou só os mais velhos? Qual é a reação do nosso amigo quando o 

tratamos mal? Ele fica feliz ou alegre? Chora ou ri? 

Após esse momento a bolsista juntamente com os alunos, irão construir um mural no qual cada 

um irá desenhar um colega da sala de aula, logo após iremos conversar sobre o que cada um 

desenhou falando sobre o que acha de cada colega, suas qualidades, o que mais gosta no colega. 

Após a atividade iremos para o pátio para a realização de uma dinâmica na qual um dos colegas 

ficar de olhos vendados, e terá que reconhecer os demais colegas e assim sucessivamente. 

. 

 

Referência: RESPEITO. Editora Culturama 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

 

Nesta atividade foi realizada a leitura de um livro onde os alunos não demonstraram muito 

interesse não ficaram tão entusiasmados em relação as outras atividades, creio que foi pela 

forma de como foi realizada a leitura a eles. 

Realizamos uma brincadeira com a venda nos olhos onde somente com o toque eles tinham que 

identificar os colegas, foi um momento de muita descontração alguns acertaram outros não foi 

momento para eles se auto conhecerem. E as brincadeiras são muito importantes e auxiliou 

ainda mais no processo para ajudar nos problemas de convívio com o mundo. 

 Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são 

fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e também para 

a aprendizagem de diversos tipos de conhecimento. Podemos, então, definir 

o espaço do jogo como um espaço de experiência e liberdade de criação no 

qual as crianças expressam suas emoções, sensações e pensamentos sobre o 

mundo e também um espaço de interação consigo mesmo e com os outros. ¨ 

(CRAIDY. , KAERCHER. Artmed. 2001.p.89) 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 
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DATA:28/05/2019 

OBJETIVOS: 

●. Usar estratégias relacionadas ao respeito mútuo para lidar com os conflitos nas interações 

entre adultos e crianças; 

●. Criar formas diversificadas na expressão dos sentimentos e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras; 

 

 

 

 

 

RECURSOS: Caixas de papelão, jornais, tintas e pinceis; 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) a 

bolsista juntamente com os alunos irá construir o trenzinho da afetividade, antes da construção 

do trenzinho iremos conversar sobre algumas palavras que estarão expostas na mesa como 

amor, carinho, a bolsista irá questiona-los sobre as palavras, se eles sabem o que significa? Se 

alguém já conhecias as palavras ali colocadas? Logo após a bolsista irá pedir para que cada 

aluno escolha uma das palavras para colar em sua caixa, é então iremos juntos pintar as caixas 

que serão os vagões de cada um, logo após pintadas e prontas vamos entrar dentro de nossos 

vagões e iremos dar uma volta pelo pátio da escola, assim espalhando amor e carinho. 

. 

 

Referência:   https://www.youtube.com/watch?v=_ebeVk-ntGo 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi um de grande importância para eles e para mim, foi uma manhã de muita 

alegria, cantamos a música meu amigo eu vou respeitar, depois entramos no trem e visitamos 

cada sala de aula da escola, foi uma atividade que proporcionou a alegria e ao mesmo tempo 

estimulando a ludicidade. 

¨ O jeito de lidar, organizar, propor, respeitar e valorizar as brincadeiras das 

crianças demonstram, através da história da infância, o entendimento que se 

tem das crianças. ( CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 2001.p.103) 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

Abaixo seguem as fotos: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:03/06/2019 

OBJETIVOS: 

●. Estabelecer relações sociais no qual a criança está inserida; 

●. Usar estratégias para que a criança se identifique com a sua realidade; 

●. Expressar suas ideias e suas vivencias por meio da oralidade;  

 

 

RECURSOS: Tinta para a pintura dos rolinhos e pinceis. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) e 

todos se sentaram em roda para ouvir a história da Arvore Generosa, a bolsista irá contar a 

história de forma dinâmica e intervalos para questionamentos aos alunos, porque é importante 

cuidarmos das arvores da nossa cidade? Vocês têm arvores em casa? Como vocês cuidam delas?  

Vocês gostam da sombrinha que elas nos dão ao verão? Como devemos cuidar das arvores? E 

cortando ou aguando elas? Logo após esse momento iremos dialogas, sobre o que eles acharam 

da história. Se que o menino fez em cortar os galhos da arvore para levar para sua casa foi 

errado ou certo? Qual é melhor maneira de cuidar das arvores e podando ou arrancando elas de 

um todo, após esse momento iremos sentarmos para cada um confeccionar sua própria arvore 

generosa, pintando rolinhos de papel e assim cada um criando sua arvore com a sua imaginação. 

 

Referência: Disponível:<  https://www.youtube.com/watch?v=wKkfEIMGsSQ > 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi parte da semana do meio ambiente, a bolsista levou a história da arvore para 

conscientiza-los ao não desmatamento das arvores, foi um momento de grande importância para 

mim e para eles onde eles puderam se expressar falando que o pai ou a mãe tinha cortado a 

arvore do fundo do pátio, conversamos que não podemos cortar e sim podar as arvores que 

estão ao nosso redor, que essas árvores que ficam lá no fundo do nosso pátio são de grande 

importância para a nossa existência. 

¨ O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, 

da interação entre as próprias crianças. ¨ (CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 

2001. p. 136) 

 Após o momento do diálogo foi um momento para estimular a criatividade dos alunos assim 

produzindo as suas próprias árvores. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

Abaixo seguem as fotos: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:04/06/2019 

OBJETIVOS: 

●. Criar suas próprias produções assim estimulado a imaginação da criança; 

●. Promover experiências a partir de momentos lúdicos, brincadeiras, atividades; 

●. Estimular a oralidade; 

 

RECURSOS: Caixinhas de leite, garrafa pet, tampinhas e etc.. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) e 

todos se sentaram em roda para olhar o vídeo VAMOS RECICLAR!!!!!! Música infantil, onde 

o vídeo fala sobre as maneiras de reaproveitar o lixo que descartamos e podemos fazer várias 

coisas com eles, após o vídeo, iremos dialogar sobre o que eles acharam sobre o vídeo, e a 

bolsista irá questiona-los com algumas perguntas, o que a mamãe e o papai faz o lixo lá da 

casinha de vocês? Ele vira alguma coisa que nem vocês viram no vídeo? Vocês sabem para 

onde vai o lixo da casa de cada um de vocês? Após esse momento de diálogo e questionamentos 

a bolsista irá mostrar vários objetivos que podem ser descartados no lixo, mas também dá para 

fazer brinquedos, então a bolsista irá propor junto aos alunos construírem seus próprios 
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brinquedos com garrafa pet, caixinha de leite dentro outros, logo após o termino da construção 

do brinquedo cada um irá mostrar o seu brinquedo. 

 

 

Referência:  https://www.youtube.com/watch?v=eb2YLgQwd5Y 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Essa atividade foi trabalhada na semana do meio ambiente com o intuito de conscientizar os 
pequenos na hora de descartar o lixo e que o lixo muitas vezes não precisa ir somente para o 
lixo podemos fazer várias coisas com ele, dentre esses brinquedos. 

Foi mostrado um vídeo no qual explicava de maneira dinâmica a forma de como descartar o 
lixo corretamente assim influenciando cada um a realizar o descarte correto do material. 

¨ O conhecimento, bem como as regras e os valores construídos pela ação sob 

o meio físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de 

situações imperativas em que a criança precisa tomar decisões, fazer escolhas, 

expressar ponto de vista e fazer trocas no sentindo de desenvolver a 

autonomia e a cooperação. Entretanto, os processos pedagógicos não se 

restringem a realização de atividades, sendo fundamental a realização de 

reflexões sobre as atividades cotidianas. ¨( CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 

2001.p.154) 

Eles também confeccionaram seus próprios bonecos de acordo com a criatividade de cada um, 

e depois cada um apresentou o seu deu nome, as características. Foi um momento de eles 

falarem de seus brinquedos que confeccionaram, depois os bonecos ficaram expostos na sala. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:10/07/2019 

OBJETIVOS: 
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●. Explorar objetos expandido seus saberes e suas várias modalidades como a artes; 

●. Vivenciar diversas formas de expressão; 

●. Desenvolver a percepção das cores através das atividades feitas em aula; 

 

 

RECURSOS: Tintas, pinceis, jornais e recortes de papelão. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) 

todos se sentaram em roda e a bolsista irá contar aos alunos a história dos três porquinhos com 

palitoches contando cada detalhe da história logo após esse momento irei questioná-los quantos 

porquinhos havia na história? Como eles eram? Logo após a bolsista irá mostrar aos alunos 

várias cores, amarelo, vermelho dentro outros, irá questiona-los quer cor é essa? Vocês 

conhecem alguma coisa que seja dessa mesma cor? O que é? Onde fica? Após esse dialogo a 

bolsista distribuirá aos alunos um pedaço de papelão em forma de quadrado e irá pedir que cada 

aluno escolha uma cor e pinte o papelão, logo depois iremos montar o nosso painel. Que cor e 

a casinha? Após ser montado ‘iremos cantar a música, que cor é essa casinha? Amarela. Que 

cor é essa casinha? Vermelha. Que cor é essa casinha? Azul é assim sucessivamente. 

 

. 

 

Referência:Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=faeHV1fp8wM>    Acesso 

em 07/06/2019 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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Nesta atividade foi contada a história dos três porquinhos onde a bolsista contou de forma 
dinâmica a história, os alunos se dispersaram um pouco na hora da história, falei que logo 
após o conto iriamos trabalhar com tinta e os alunos demonstraram entusiasmo, e cada um iria 
confeccionar a sua própria casa de acordo com uma cor de sua escolha, assim trabalhando a 
ludicidade, a criatividade e a coordenação motora através do manejo com o pincel.  

Não precisamos esperar datas como o dia do índio ou a pascoa para que se 
pinte o rosto das crianças com risco tribais ou bigodes de coelhinho. As 
crianças gostam de elas mesmas de se pintarem e se maquiarem e não há 
razão para que as professoras os façam. (CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 
2001.p.120) 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 
quero?. Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

 

Abaixo seguem as fotos: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:18/06/2019 

OBJETIVOS: 

●. Trabalhar o reconhecimento das cores; 

●. Estimular a coordenação motora através da atividade com os palitos; 

RECURSOS: Bacia, borrachinhas de cabelo, palitos de churrasco e TNT azul para o lago do 

jacaré. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) e 

todos se sentaram em roda e a bolsista mostrara aos alunos várias cores amarelas, verde, azul, 

e irá questioná-los que coisas que eles conhecem que tem essa cor? Logo após, esse momento 

a bolsista ira explicar como se dará a atividade para os alunos, em uma bacia com agua a bolsista 

colocara vários elásticos de cabelo com cores variadas, e distribuirá a eles palitos de churrasco, 

nesse momento todos ficaram em volta da bacia que estará sobre a mesa, a bolsista irá falar 

uma cor e eles terão que pegar a borrachinha com o palito correspondente a cor falada e assim 

sucessivamente. 
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Depois da atividade dos palitos a bolsista irá propor a brincadeira do Jacaré foi passear na lagoa 

onde irá tocar a música e os alunos juntamente com a bolsista irão fazer os movimentos 

conforme a mesma. 

 

Referência: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FDylVSxjplU> Acesso em 

14 de junho de 2019.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wBU1HflQE5I> Acesso em 14 de junho 

de 2019. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Essa atividade foi de grande importância para eles foram trabalhadas a coordenação motora que 

de grande relevância para eles esse movimento do tirar, estimulando a coordenação e o 

reconhecimento das cores, eles gostaram muito e foi uma atividade que despertou o interesse 

deles, queriam tirar várias vezes a borrachinha de dentro da agua.  

¨ Através do faz-de-conta a criança pode, também, reviver situações que lhe 

causam excitação, alegria, medo, tristeza, raiva ou ansiedade. Elas podem 

neste jogo magico, expressar e trabalhar as fortes emoções muitas vezes 

difíceis de suportar. É a partir de suas ações nas brincadeiras que elas 

exploram as diferentes representações quem tem destas situações difíceis. 

Assim, podem melhor compreendê-las ou reorganizá-las. (CRAIDY. 

KAERCHER. Artmed. 2001.p.106). 

Realizamos também a dança do jacaré lá na lagoa onde foi desenvolvido movimentos de um 

lado para o outro. 

¨ Dando continuidade, falamos das noções básicas envolvidas na orientação 

espacial: ¨ em cima/embaixo¨, ¨um lado/outro lado¨, ¨ frente/atrás¨... e a 

característica dinâmica que essas noções assumem em situações concretas do 
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cotidiano infantil. Acabamos por considerar que a imitação dos gestos e o 

pequeno salto que a letra da música sugere não chegam a se constituir em uma 

oportunidade para a construção das relações espaciais. Também comentamos 

o que significa coordenar e dissociar movimentos, para decidirmos se essa 

habilidade estava sendo trabalhada a partir da canção. ¨( CRAIDY. 

KAERCHER. Artmed. 2001.p.124) 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 
quero?. Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

  

Abaixo seguem as fotos:  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:19/06/2019 

OBJETIVOS: 



90 
 

●. Trabalhar o reconhecimento das cores; 

●. Estimular a ludicidade através da brincadeira da amarelinha das cores; 

 

 

RECURSOS: Tinta, pinceis, jornal e papel pardo para a confecção da amarelinha. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) e 

todos se sentaram em roda e a bolsista irá contar a história bom dia todas as cores através dos 

palitoches e do teatro que será confeccionado em uma armação de caixa de papelão, a bolsista 

irá contando de forma dinâmica cada passo do camaleão, e irá questionando os alunos a cada 

momento que o camaleão trocar de cor, que cor foi essa que o camaleão trocou? Que coisa que 

tem essa mesma cor do camaleão? Logo após esse momento do conto, os alunos irão 

confeccionar uma amarelinha das cores. 

 

Referência: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IBnTHIwM5rY > Acesso 

em 14 de junho de 2019.  

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade deste dia foi trabalhada as cores e o reconhecimento das mesmas a partir da história 
do Camaleão trabalhamos várias cores os questionei sobre quais eram as cores do camaleão, o 
que eles conheciam que possuía a mesma cor do camaleão, as respostas foram como o céu, a 
grande maioria fez o reconhecimento adequado das cores, as atividades que estimulem as cores 
são de grande importância para as crianças, estimulam a sua criatividade.  

¨ Para que se possa estimular o franco desenvolvimento do faz-de-conta, e 
preciso, em primeiro lugar, saber identificar as diferentes formas pelas quais 
essas atividades se manifestam. (CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 2001. 
p.90) 

Também foi realizado desenhos do camaleão da história de acordo com a criatividade de cada 
um. 
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Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 
quero?. Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

Abaixo seguem as fotos: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:28/06/2019 

OBJETIVOS: 



92 
 

●. Participar das atividades que serão propostas; 

●. Estimular a ludicidade através das atividades e das brincadeiras que serão desenvolvidas; 

●. Estimular a criatividade e a oralidade; 

 

 

 

RECURSOS: Balão, laranja, tintas, folhas A4, palitos de picolé e fantoches. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) 

todos se sentaram em roda junto com a bolsista e a bolsista irá questioná-los se eles sabem o 

que é festa junina? O que é comemorado nesta data? Como é o nome da dança que e praticada 

nessa época do ano? Logo após esse momento, iremos sentar novamente nas mesinhas e iremos 

confeccionar nossa fogueira de são João, logo após a atividade irá propor brincadeiras aos 

alunos, como a da bexiga e da laranja. Após esse momento a bolsista irá propor um teatro de 

fantoches de caipira onde eles terão que criar a sua própria história a partir dos fantoches. 

A brincadeira da bexiga se dará da seguinte forma, cada aluno ficara com uma bexiga quando 

parar a música eles terão que sentar na cadeira e estourar. 

A da laranja em duplas eles segurarão a laranja com a mão na testa   é a dupla não poderá deixar 

a laranja a cair.  

Referência: Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/425660602258083351/Acesso em 22 

de junho. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Nesse dia devido a professora titular ter feito uma salada de frutas não realizamos as 
brincadeiras, conversamos sobres os pratos típicos das festas juninas, a dança que é praticada 
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nessa época do ano como a quadrilha, os questionei, mas eles não sabiam me responder, 
conversamos que a dança e quadrilha que tem o caipira e a caipira, os pratos típicos dessa época 
e grande importância deixar que eles falem que expressem a oralidade. 

¨ O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, 

da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as 

crianças façam diante da televisão¨(CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 2001 

p. 136) 

Também eles puderem criar suas próprias histórias através dos fantoches de caipira, saíram 

várias histórias de Homem-Aranha, batman, esse momento pudera estimular a criatividade e a 

ludicidade.  

¨ O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, 

da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as 

crianças façam diante da televisão¨( CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 2001  

p. 136) 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

 

 

Abaixo segue as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:1/07/2019 

OBJETIVOS: 

●. Proporcionar aos alunos o reconhecimento das cores, dos sabores e das texturas das frutas; 

●. Estimular o consumo a alimentação saudável; 

●. Trabalhar em grupo na realização da atividade; 

 

RECURSOS: Suco de laranja e abacaxi para a receita da gelatina natural, agua quente, gelatina 

incolor e sem sabor e copinhos para degustação da gelatina. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) a 

bolsista irá mostrar várias figuras de vários alimentos, cachorro quente, hambúrguer, frutas e 

legumes variados e irá questioná-los sobre se eles sabem o que é alimentos saudáveis? Vocês 

comem alimentos saudáveis em casa? O que por exemplo? Quais desses alimentos são 

saudáveis? O que será que pode acontecer quando comemos os alimentos que não são 

saudáveis? Logo após esse momento, a bolsista irá propor aos alunos uma ida até a cozinha 

onde irão realizar a receita da gelatina natural. 

Na cozinha a bolsista juntamente com a professora titular, irá mostrar aos alunos os ingredientes 

para a receita, mostrar as frutas que serão usadas, o suco das mesmas, e irá questiona-los que 

cor é esse suco? Irá entregar algumas frutas para cada um e questioná-los como e a textura dessa 

fruta? Se é lisa ou áspera? Se é grande ou pequena? Após o termino da receita as gelatinas irão 

para a geladeira e após o almoço será servido para a degustação. 

 

Referência: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g_8X4Nj_AOY. Acesso em 

20 de junho. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi pensada na alimentação saudável, a bolsista levou abacaxi e laranja, 

realizamos todo o processo na sala de aula, com ajuda dos alunos conversamos sobre as frutas, 

e depois levamos a geladeira para a degustação após o almoço. Os alunos demonstraram muito 

entusiasmo ao realizar a gelatina e todos estavam querendo provar logo a gelatina. 

E grande importância os alunos terem esse contato logo cedo com os alimentos saudáveis 

sabendo diferenciar os alimentos saudáveis e não saudáveis. 

¨ Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo 

adulto e propostas para todo o grupo. Essas ocasiões são importantes para se 

trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade das crianças atenderem 

propostas feitas coletivamente. Estas atividades podem se realizar tanto nos 

espaços internos como externos da escola. ¨ (: CRAIDY. KAERCHER. 

Artmed. 2001.p .69) 

 

Em relação a degustação das gelatinas não houve tanto interesse alguns não gostaram outros si. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero? 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

Abaixo seguem as fotos:  

:  
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:2/07/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conhecer o corpo como parte do meio; 

●. Compreender o corpo como parte das diferentes linguagens entre elas a música e dança; 

●. Trabalhar a coordenação motora através do tapete; 

 

 

RECURSOS: Som, pen drive e o tapete com a forma das mãos e dos pés. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) a 

bolsista irá levar a música cabeça ombro joelho e pé e irá propor que dançamos juntos à música, 

após esse momento da dança, a bolsista irá questiona-los que partes do corpo falava a música? 

Irá pedir que eles toquem onde fica o ombro, o joelho, o nariz, irá também questioná-los o que 

fazemos com os pés? E com os joelhos. Logo após esse momento a bolsista irá colocar um 

tapete no chão com marcas de mãos e pés e eles terão que andar conforme o tapete mostra. 

Referência: Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/744008800921453122/. Acesso em 29 

de junho. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi de grande importância para eles, trabalhamos as partes do corpo a partir da 

música cabeça, ombro, joelho e pé, demostraram grande entusiasmo quando a bolsista falou 

que iriamos dançar. E reconheceram todos as partes do corpo de acordo com a música. 

¨A música pode se tornar um espaço a partir do qual os primeiros vínculos 

são criados e mantidos. Além disso, as aprendizagens de forma de expressão 

que comunicam estados de animo são imediatamente empregadas para 

expressar alegria e satisfação. ¨( CRAIDY. KAERCHER. Artmed. 

2001.p.130) 

Realizamos também uma brincadeira onde tinha marcas de mãos e pês e eles tinham que 

caminhar por cima conforme estava no chão, essa atividade foi muito satisfatória pois, os alunos 

souberam colocar as mãos e o pes nas devidas marcas. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te quero?. 

Porto Alegre. Editora Artmed. 2001. 

Abaixo seguem as fotos: 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 



98 
 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:3/07/2019 

OBJETIVOS: 

●. Estimular a alimentação saudável. 

 

 

 

RECURSOS: Gelatinas de laranja. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade foi feita na mostra de alimentação saudável com a ajuda 

da professora titular da turma onde os alunos explanaram sobre os alimentos saudáveis e os não 

saudáveis, também teve a degustação das gelatinas naturais que o pre havia realizado. 

Abaixo segue as fotos:  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:3/07/2019 

OBJETIVOS: 

●. Explorar movimentos para que os alunos possam conhecer seu corpo como espaço; 

●. Trabalhar a coordenação motora; 

 

 

 

RECURSOS: Bolinha, grãos de pipoca e feijão e forminhas. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 horas) a 

bolsista irá propor que todos se sentem em roda e irá explicar a eles como se dará a atividade. 

A bolsista irá levar três potinhos um deles está misturado grãos brancos e pretos e nos potinhos 

ao lado estarão dois vazios onde cada um irá colocar os grãos pretos em um pote e os grãos 

brancos em outro assim fazendo a separação de cada um com as maos. Logo após a atividade 

irá questioná-los o que acharam da atividade? Se foi boa ou ruim? 
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A bolsista irá também propor uma brincadeira onde os alunos ficaram em duplas e a bolsista 

coordenara a brincadeira, ficara um bolina no meio da dupla e a bolsista irá dizer mão na cabeça, 

no pé, no nariz e quando for dito pega, um da dupla terá que colocar a mão na bolinha. 

Referência: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OkwE0Dgrmnw. Acesso em 

29 de junho. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
PRÉ II 

DATA: 24/04/2019   

OBJETIVOS: Criar com o corpo forma diversificadas de expressão de sentimentos, sensações 

e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança teatro, música. 

RECURSOS: Palitos, folha de ofício, tinta tempera, fita. 

DESENVOLVIMENTO: A pibidiana irá confeccionar para os alunos palitos com cores,ela 

colara com fita crep um circulo feito com folha de ofício de cada cor,na ponta de cada pálito.Os 

pálitos com as cores ficaram exposto em cima de uma mesa.Ela ira colar nos alunos a metade 

de uma folha de ofício de uma cor para cada aluno.Quando cada aluno estiver com sua cor 

colada na sua frente em sua roupa,após esse momento ela colocará a música “Pisadinha” e um 

aluno de cada vez irá ir até a mesa e procura a cor a qual se identifica na frente de sua roupa.A 

atividade acontecerá após o café da manhã. 

 A música “pisadinha” viralizou na internet com pessoas paradas, enquanto uma dança e 

quando acaba de dançar deve tocar em outra para a mesma seguir dançando. 

https://www.youtube.com/watch?v=mb1_S1kU0w4 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade que foi realizada com os alunos, teve a iniciativa de explorar as cores. Em 
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primeira parte a professora sentou com os alunos e explicou o que viria a seguir,a mesma 

conffeccionou em casa bolas feitas com folha de ofício, que foram pintadas com tinta guache 

pela professora. 

Após isso ela colou em cada aluno uma cor diferente e os mesmo tinham que ir até a 

mesa e identificar a sua cor. Para a realização da atividade a professora utilizou a música 

“pisadinha”. A mesma ensaiou duas vezes junto com a turma, pois como era uma atividade 

diferente do que eles já estavam acostumados a fazer. 

Houve alguns percalços na atividade, os alunos ficaram meio confusos em função de ter 

que ir até a mesa e procura as cores que se encaixavam neles. Dois alunos não quiseram 

realizar a atividade, pois disseram que estavam sem vontade. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 

mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 

KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Os alunos que participaram da atividade tiveram um grande empenho e envolvimento 

junto com a professora. Para os alunos que participaram creio que teve grande significado, 

pois foi um momento de envolvimento, não apenas deles sozinhos, mas também junto com os 

colegas e professora. Os alunos que não quiseram realizar a atividade, a professora sentou e 

conversou com os dois, mas não houve jeito, eles não quiseram participar da atividade. 

Referência: 

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 
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Turma: Pré II 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

 

DATA: 25/04/2019  

OBJETIVOS: Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais 

RECURSOS:Folhas de ofício,lápis de escrever e lápis de pintar. 

DESENVOLVIMENTO: A pibidiana irá contar uma histórinha ‘ As Aventuras da 

Coelhinha” , envolvendo os alunos na atividade, ela sentará com os alunos no chão para dar 

início a contação. Depois de contar á história,faremos uma atividade sobre a história,darei uma 

folha de oficio para cada um deles.E nessa folha os alunos faram um desenho sobre a história. 

O mesmo acontecerá após o café da manhã. 

A história conta sobre uma coelhinha que morava sozinha e vendia hortaliças na cidade e 

no meio do seu caminho apareceu um raposa querendo roubar sua cesta!  

Coleção Pequenas aventuras. Edições todo livro 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade realizada com os alunos teve como intuito envolver os alunos na atividade. 

Os aluno se sentaram no tapete junto com a professora e começou a contação de história. 
Após a contação a professora fez uma atividade livre com os alunos, em que eles puderem 
desenhar o que eles compreenderão da história. 

Segundo Craidy e Kaercher: 
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Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 
relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato 
frequente e agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, Pág.82) 

Referência: 

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 05/06/2019 

OBJETIVOS: O objetivo dessa atividade é p ropor as crianças plantarem seu próprio pé 

de feijão,para que elas possam observar e acompanh ar a germinação e o desenvolvimento do 

feijão a cada dia,regando e cuidando, para que o pézinho de feijão cresça. 

RECURSOS: Para a realização deste trabalho será utilizado algodão, copos descartável, feijão. 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade que irei realizar será a plantação de feijões com os alunos. Pedirei para que 

todos fiquem sentados em seus lugares, enquanto organizo  os materiais em cima da mesa para 

começar a explicar o que iremos fazer.  
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Depois de organizar tudo  irei sentar e começar a explicar para eles, com cada um sentado 

em sua cadeira como funciona a plantação do feijão em casa ou na escola, falando que eles 

deverão cuidar cada um de seu feijão até  mesmo o dia que a professor não for. 

Após o feijão estar grande cada um poderá levar o seu para casa, antes de levarem irei 

conversa com eles e perguntar o que eles a charam, se gostaram e se puderam acompanhar passo 

a passo do crescimento de seu feijão.  

Iremos realizar a atividade após o lanche na parte da manhã. 

A ATIV IDADE NÃO FOI RETIRADA DE NENHUM SITE. 

  

AVALIAÇÃO  REFLEXIVA 

    

A atividade foi desenvolvida com muito empenho.As crianças adoraram a idéia de plantar 

o feijão.Bom o que deu certo é que todas as crianças participaram da atividade nenhuma criança 

quis ficar de  fora.O que deu errado é que nem todos os feijãozinhos plantado brotaram,só 

brotou de três crianças.  

   Para mim a atividade foi muito significativa,pois pude ver a dedicação e o esforço deles 

cuidando do seus feijões plantados. Acredito que a atividade tenha sido significativa para as 

crianças  porquê,não foi de todas as crianças que o feijão plantado brotou,das crianças que não 

brotou,elas ficavam me perguntando o porque que os feijãozinho delas não tinham dado certo?O 

que elas tinham feito de errado?.Por elas terem se questionado tanto tenho certeza de que foi 

significativa. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular(2017 p.34): 

    Nesse contexto,as creches e pré-escolas,ao acolher as vivências e os conhecimentos 

construído pelas crianças no ambiente da família  e no contexto de sua comunidade,e 

articulá-los em suas propostas pedagógicas,têm o objetivo de ampliar o universo de 

experiências,conhecimento e habilidades dessas crianças diversificando e 

consolidando novas aprendizagem,atuando de maneira complementar á educação dos 

bebês e das crianças bem pequenas,que envolve aprendizagem muito próximas aos 

dois contextos(familiar e escolar),como a socialização,a autonomia e a comunicação. 

Eu não tive nenhuma dificuldade para fazer essa atividade.A única dificuldade,foi o feijão 
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que de algumas crianças não brotou. 

   Poderia ter sido diferente a emoção das crianças,se todos os feijões tivessem brotado a emoção 

das crianças teriam sido bem maior.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA:12/06/2019  

OBJETIVOS: 

O objetivo dessa atividade é ajudar as crianças a conhecer assim 

mesma e a reconhecer suas emoções favorecerá a seu correto desenvolvimento mental 

e auxiliará no processo de aprendizagen. 

RECURSOS: 

Para a realização deste trabalho será utilizado uma caixa de sapato 

decorada,EVA, 

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade que irei realizar será a caixa das emoções.Sentaremos no chão em um 
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circulo,assim que nós se organizarmos explicarei para eles, como irà funcionara 

atividade. 

Essa atividade será feita com uma caixa de sapato.Decorarei a caixa com 

desenhos de emoções. Dentro dela haverá uns emoji cada um com uma expressão 

diferente.Cada criança botará a mão dentro da caixa e retirará de dentro dela um emoji e a 

criança terá que me dizer que sentimento é aquele,e o que as deixam com aquele sentimento. 

Iremos realizar a atividade após o lanche na parte da manhã. 

A ATIVIDADE  FOI RETIRADA DO SITE PINTEREST. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Na manhã do dia 12 foi realizada a intervenção"A caixa das emações" 

"É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo  um  

modo proprio  de  agir  sentir e pensar e  vão  descobrindo  que  existem  outros  modo  de  

vida,pessoas  diferentes,com  outro  ponto  de  vista " (B RASI L,2017,p.38). 

Com a caixa das emoções as crianças puderam expressarar  seus sentimentos 
muito bem . Cada emoji que eles retivaram da caixa, os mesmos tiveram que explicar o que 
fazia eles sentirem aquele sentimento. 

Em relação ao sentimento de felicidade eles relataram que: Alguns falaram que 
ficavam feliz quandoiam a creche e outros quando a mãe deixava brincar. 

Em relação ao sentimento de vergonha eles falaram que: Ficavam desta forma 
quando faziam bagunça em aula. 

Em relação ao sentimento de tristeza: quando não podiam brincar ou olhar 
desenho.  E assim sucessivamente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 15/07/2019 

OBJETIVOS:O objetivo dessa atividade fazer com que as crianças trabalhem em conjunto e 

únião, é ajudar ela com a sua cordenação motora e fazer com que as crianças usem sua 

imaginação e sua criatividade. 

RECURSOS:Para a realização desse trabalho irei utilizar:Papel dobradura preto,tampinhas de 

garrafas,EVA,cola quente e algodão. 

DESENVOLVIMENTO: trabalharemos em conjunto,faremos um desenho referente ao 
inverno.será feito no papel dubradura um boneco de neve com tampinhas,nuvens com algoão 
e gotas de chuva com papel crepon azul.Iremos realizar a atividade após o lanche na parte da 
manhã. 

Após o café da manha a pibidiana ira arrumar os ,materiais e se sentará com as crianças e 
explicara a atividade. 

A ATIVIDADE NÃO FOI RETIRADA DE NENHUM SITE. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 16/07/2019 

OBJETIVOS:É expressar a criatividade das crianças e reforçar as cores e coconhecimento das 

formas geométricas.  

 RECURSOS: Para a realização desse trabalho irei utilizar: Folhas de oficío,EVA e cola. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar com as crianças,será usando formas 

geométricas.Darei as crianças uma folha de oficio e algumas figuras geométricas feitas de 

EVA,para que cada crianças faça um desenho com as figuras geométricas usando sua 

imaginação.Iremos realizar a atividade após o lanche na parte da manhã. 

A ATIVIDADE NÃO FOI RETIRADA DE NENHUM SITE. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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TURMA: PRÉ II 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 1 

 

Data: 22/04/2019 

Recursos: Conto Uma História de Páscoa. Site: www.elisete-nunes.blogspot.com Acesso em 

18/04/2019, recontação das histórias pelos alunos e brincadeira “coelho sai da toca”. 
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Objetivo: Desenvolver a imaginação dos alunos; 

Despertar o interesse pela leitura. 

Desenvolver a coordenação motora ampla e fina; 

Socializar com o grande grupo; 

Participar da brincadeira coelhinho sai da toca. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade farei uma roda com todos os alunos 

presentes. Com a leitura deste conto, procurarei expor aos alunos a importância de sabermos da 

“história das datas comemorativas” em nosso calendário. Após a “contação”, faremos um 

desenho sobre a história, para em seguida brincarmos da brincadeira “Coelhinho Sai da Toca”. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 1 

Data:22/04/2019. 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Todos os alunos ouviram atentamente a 

história e souberam responder sobre os questionamentos que fiz a eles sobre a história, no 

momento do desenho pude perceber que os mesmos ainda não conseguem fazer formas claras 

na hora de desenhar, eles fazem riscos e reconhecem os mesmos como parte da história. 

 No momento da brincadeira “Coelhinho Sai da Toca”, os alunos obtiveram grande 

dificuldade na sua coordenação motora, pois em muitos momentos eles não prestavam atenção 

e isso dificultada a atividade. 

 Percebo que os discentes têm grande dificuldade em realizar determinadas atividades 

que envolvam atividades físicas. 

 Segundo Charlot (1983), as pedagogias tradicional e nova se apoiam na ideia de natureza 

infantil e não a partir da condição infantil. Estas pedagogias influenciaram nosso corpus de 

representações acerca das crianças. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 2 

Data: 24/04/2019 

Recursos: Jogo de argolas feito de material reciclável (garrafa pet). 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora; 

Desenvolver o controle do uso de seu corpo diante de atividades diferenciadas. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade levarei para os alunos garrafas “PET” para 

que os mesmos as pintem. Pintaremos as garrafas uma de cada cor para diferenciá-las, dentro 

de cada garrafa colocarei um pouco de água para fazer peso, para que as mesmas não caiam 

com o vento. Após a pintura, brincaremos com o jogo de argolas. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 2 

Data:24/04/2019. 

 No dia de hoje estavam presentes 11 alunos. Nesta oportunidade, levei para os alunos 5 

garrafas pet para que os mesmos pintassem para que pudéssemos confeccionar um jogo de 

argolas.  

No momento da atividade, todos os alunos estavam entusiasmados com a pintura e 

depois de pintar, todos gostaram de como ficou cada garrafa. A ideia de usar várias cores, 

também ajuda os alunos a pensarem e diferenciar os tons.  Neste dia não foi possível terminar 

a atividade, em virtude de não secar as tintas. Utilizemos 1 cor para cada garrafa, para que as 

mesmas não ficassem iguais: vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro e verde escuro.  

Brincaremos realmente com nosso brinquedo no nosso próximo encontro a ser realizado 

dia 29/04.   
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A prática do registro é importante porque nos permite construir a memória 

compreensiva (WARSCHAUER,1993), que não é simples recordação do que aconteceu, 

lembranças, mas é base para refletir sobre o passado, para avaliar as ações do educador para 

rever o cotidiano educativo e o trabalho desenvolvido.  

 

  

 

Referências 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 
Rio Grande- FURG, RS, 2003. 

OSTETTO, Luciana E. (org). Educação Infantil: saberes e fazeres da formação do professor. 
5ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 3 

Data:29/004/2019 

Recursos: Jogo de argolas feito de material reciclável (garrafa pet), confeccionado pelos alunos 
e professora, continuação da atividade do dia 24/04/20019. 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora. 

Explorar os movimentos. 

Interagir com os colegas e com a professora. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade levarei os alunos para o pátio para 
podermos utilizar nosso brinquedo. Quis propor esta atividade com o intuito de que os alunos 
possam perceber que podem produzir seus próprios brinquedos e compartilha-los com os 
colegas.  

 O objetivo desta atividade é que os alunos acertem as argolas nas garrafas. Ao termino da 
atividade veremos quem fez mais pontos. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 3 
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 No dia de hoje (29/04) estavam presentes 10 alunos. A brincadeira foi realizada dentro 

da sala, pois não foi possível sairmos para o pátio por conta de haver camotinhos no mesmo. 

 Na primeira vez de atirar as argolas nas garrafas, os alunos tiveram grande dificuldade, 

já nas próximas vezes os mesmos se saíram melhor e foram intendendo que o objetivo da 

atividade era acertar as argolas nas garrafas. Somente 3 alunos Lorenzo, Nicole e Millena não 

conseguiram acertar nenhuma vez, estes alunos jogavam as argolas para o chão ou jogavam 

muito forte que passavam pelas garrafas. Os demais alunos me surpreenderam muito ao acertar 

as argolas. 

 Pude perceber que esses 3 alunos obtêm grande dificuldade em atividades que envolvem 

o controle do seu corpo. 

 “De modo geral, a Educação Física na Educação Infantil pode trazer grandes benefícios 

para as crianças, pois irá trabalhar tanto física como intelectualmente e o lúdico pode ser de 

grande valia, uma vez que sempre esteve presente na vida da criança, desta forma será através 

dele que irá se desenvolver”.  

 

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 4 

Data:30//04//2019 

Recursos: Livro Na minha escola todo mundo é igual de Rossana Ramos, editora Cortez. 
Utilização de tinta e de uma folha para a confecção de um cartaz. 

Objetivo: Desenvolver a participação e a cooperação. 

Desenvolver o respeito as diferenças. 

Enfatizar que suas atitudes causam efeitos nos colegas. 

Observar as diferenças e perceber que as mesmas nos tornam iguais. 

Desenvolvimento:  
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Para a realização desta atividade farei uma roda com todos os alunos presentes para a contação 
da história. Após a contação conversaremos sobre a história e, depois da história iremos realizar 
a confecção de um cartaz para observarmos que não há diferenças entre nós. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 4 

No dia de hoje (30/04) estavam presentes todos os alunos (12). Nós fizemos um círculo no meio 

da sala para a contação da história. Todos os alunos ouviram atentamente toda a história. Após 

a contação conversamos sobre a história e quase todos os alunos participaram da conversa, 

apenas a Nicole, Claudio Henrique e Dhiulia não comentaram nada sobre a contação da história. 

 Depois da conversa, realizamos a confecção de um cartaz, onde utilizamos tinta guache 

e pintei a mão dos alunos para que os mesmos fossem colocando a mão no cartaz. Todos os 

alunos participaram da confecção do cartaz. 

 “As crianças se distinguem umas das outras nos tempos, nos espaços, nas diversas 

formas de socialização, no tempo de escolarização, nos trabalhos, nos tipos de brincadeira, nos 

gostos, nas vestimentas, enfim, nos modos de ser e estar no mundo”.  

  

  

Referências 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 
Rio Grande- FURG, RS, 2003. 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25851_13519.pdf 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 5 
 

Data:27/05/2019 

Recursos: Livro No reino das letras felizes de Lenira Almeida Heck, editora Univates. Letras 

em EVA colorido e folhas de ofício para que os alunos confeccionem a letra inicial de seu 

nome. 
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Objetivos: Apresentar aos alunos uma leitura diversificada; 

Apresentar as letras do alfabeto; 

Ampliar os momentos de interação; 

Reconhecer as letras que fazem parte de seu nome. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade farei uma roda com todos os alunos para a 

contação da história, ao decorrer da história irei mostrando aos alunos as respectivas letras que 

irão aparecendo. Após o fim da história, conversarei com os alunos, perguntando a eles se estes 

conhecem a letra inicial de seu nome. Depois da conversa, farei a distribuição de folhas para 

que os mesmos desenhem a letra inicial de seu nome com o auxílio das professoras.  

 Com está atividade irei poder observar as dificuldades que os alunos irão encontrar 

acerca das letras do alfabeto. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 5 
Data: 27/05/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Realizamos a contação da história na sala 

de aula, onde todos os alunos ouviram atentamente a história. Depois da história, apresentei aos 

alunos as letras do alfabeto, momento em que fui surpreendida, pois os alunos Enzo, Millena e 

Naianny souberam identificar quase todas as letras e fazer relação com um nome ou objeto.  

 Em seguida, partimos para o momento da atividade, onde foi proposto aos alunos que 

eles escrevessem a letra inicial do nome, os alunos Enzo e Millena conseguiram escrever todo 

o seu nome, os demais escreveram algumas letras, os alunos Lorenzo e Dhiulia ainda não 

conseguem escrever nenhuma letra. A aluna Maria Júlia escreve as letras de baixo para cima.  

 “O desenvolvimento da língua oral e o desenvolvimento da língua escrita se suportam e 
se influenciam mutuamente”. 

 
  
 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 6 

Data:29/05/2019 

Recursos: Caixa do alfabeto (pescaria do alfabeto). 
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Objetivos: Reforçar o entendimento das letras do alfabeto; 

Aprender brincando; 

Desenvolver a participação e a paciência; 

Desenvolver a coordenação motora. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade farei uma roda com todos os alunos. No 

centro da roda ficará localizada a caixa do alfabeto, de modo que todos os alunos fiquem com 

a mesma distância da caixa. Nesta atividade, os alunos devem pescar um peixe e nele virá escrita 

uma letra do alfabeto, o aluno que pescar deve reconhecer a letra que s encontra ali no peixe.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 6 
Data: 29/05/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 6 alunos. Realizamos a pescaria na sala de aula, onde 

a professora titular participou comigo e com os alunos. 

 A brincadeira pescaria do alfabeto foi realizada com sucesso, os alunos foram muito 

participativos, a cada peixe pescado o aluno deveria reconhecer a letra ali presente e falar 

alguma palavra com a letra correspondente. Quase todos os alunos realizaram toda a atividade, 

apenas a aluna Dhiulia obteve dificuldade no momento de reconhecer a letra e dizer uma 

palavra. 

Doake (1986), numa revisão de estudos sobre leitores precoces, conclui que o fator 

proeminente que mais parecia contribuir para o desenvolvimento acelerado de leitura das 

crianças era o fato de elas serem oriundas de famílias preocupadas com a escrita e de terem sido 

expostas, de maneira intensiva, à leitura de estórias desde muito cedo”.   

 

 

 

Referências 

TERZI, Sylvia Bueno. A oralidade e a construção da leitura por crianças de meios iletrados. 

PUC,RS/ Biblioteca central. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 7 

Data: 3/06/2019 

Recursos: Livro “O batalhão das letras” de Mario Quintana, letras de EVA e folhas de ofício. 

Objetivos: Interagir com os colegas; 

Desenvolver o compartilhamento de material; 

Reconhecer as letras do alfabeto; 

Desenvolver a habilidade manual. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade farei uma roda com todos os alunos 

presentes para a contação da história. Após o término da história, entregarei aos alunos seus 

respectivos nomes escritos em letra bastão para que estes auxiliem os alunos para a escrita do 

nome em outra folha. Depois de terminarem iremos conversar sobre as dificuldades encontradas 

na escrita. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 7 

Data: 3/06/2019. 

 No dia de hoje estavam presentes 7 alunos. Colocamos o tapete no meio da sala para a 

“contação” da história. Os alunos estavam bem atentos o tempo todo, mas várias vezes eu tive 

que parar a história para chamar a atenção da aluna Dhiulia, pois no momento da história a 

mesma encontrava-se quieta no tapete, não prestando atenção na história. Os demais alunos 

presentes na sala conseguiram reconhecer quase todas as letras e associa-las a objetos ou nomes 

próprios. 

 No momento da atividade o aluno Lorenzo ainda contínua apresentando muita 

dificuldade, pois o mesmo ainda não reconhece as letras de seu nome. 

 Segundo KLEIMAN (1995), as crianças na hora da história estão a todo momento 

fazendo relações, relembrando os momentos que já foram apresentados a elas durante a leitura 

da história, isso significa que apesar de não ler e nem escrever, estás crianças já faz parte de um 

mundo letrado. Nesta atividade, os alunos apresentaram as experiências expostas pelo autor 

citado, eles relembraram a todo momento quais eram as letras e quais os objetos que podem ser 

escritos com estas letras. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 8 

Data: 5/06/2019 

Recursos: Jogo de quebra-cabeça. 

Objetivos: Desenvolver a memória; 

Utilizar materiais diferenciados; 

Explorar as texturas; 

Desenvolver o interesse por atividades diferentes. 

Desenvolvimento: Neste dia, realizaremos a atividade nas mesas da sala de aula, onde eu farei 

a distribuição dos alunos para sentarem. Após todos estarem sentados, darei aos alunos seu 

nome em forma de quebra-cabeça. A proposta desta atividade é que os alunos montem seu nome 

com o quebra-cabeça, para auxiliar os mesmos, levarei seu nome escrito em letra bastão. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 8 

Data: 5/06/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 6 alunos. No momento da atividade distribui os nomes 

aos alunos para que os mesmos pudessem monta-los, na hora de montar alguns alunos tentaram, 

outros disseram que não sabiam. No momento de concretizarmos a atividade, tive que ajudar 

os alunos (Gabriel, Lorenzo, Naianny, Sophya, Claudio Henrique), somente a aluna Millena 

montou seu nome sozinha.  



118 
 

 Cabe acrescentar que no momento da atividade, entreguei aos alunos seus respectivos 

nomes escritos em letra bastão para auxilio. 

 No momento da atividade, pude ver que as alunas (Sophya, Naianny) tentaram, mas os 

demais olhavam as letras e achavam difícil e nem tentavam fazer, daí fui ajuda-los e depois 

perguntei a eles se tinha sido difícil e os mesmos disseram que não foi difícil, mas eles acharam 

pois nunca tinham feito esse tipo de atividade.  

 Segundo D’Espíndola (2010), as crianças já vão para a escola obtendo conhecimentos 

de maneira informal e esses conhecimentos vão sendo absorvidos no dia a dia. Isso significa 

que cada aluno já não aprende mais de forma automática e repetitiva, ele aprende no meio onde 

está inserido.  Essa citação tem total relação com os acontecimentos desta aula, pois os alunos 

veem que os adultos encontram “dificuldades” para fazer determinadas atividades e no fim 

acabam não fazendo-as e os mesmos acabam reproduzindo esse mesmo tipo de atitude na 

escola. 

 

 

REFERÊNCIA: 

www.periodico.pucminas.br>download PDF  
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 9 

Data: 10/06/2019 

Recursos: Livro “Gatos coloridos” de Vitor Maia, 1 cartolina e papel crepom. 

Objetivos: Explorar as cores; 

Reconhecer as cores; 

Desenvolver a colagem; 

Promover a criatividade; 

Utilizar materiais variados. 
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Desenvolvimento: No momento da atividade farei uma roda com todos os alunos presentes para 
a “contação” da história. Após a história, faremos a confecção de um pequeno cartaz utilizando 
o papel crepom colorido. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 9 
Data: 10/06/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 7 alunos. Colocamos o tapete no canto da sala de aula 

para a “contação” da história. Hoje, particularmente, foi um dos dias mais difíceis para aplicar 

atividade, os alunos estavam muito agitados e na hora da atividade a aluna Dhiulia e o aluno 

Gabriel fizeram um pouco da atividade e depois não quiseram fazer mais, eles acabaram 

atrapalhando muito os demais alunos que estavam fazendo a atividade. 

“Entende-se que aprender arte envolve não apenas uma atividade 

de produção artística dos alunos, mas também a conquista da 

significação do que fazem, pelo desenvolvimento da percepção 

estética, alimentada pelo contato com o fenômeno artístico (2006, 

p.32)”. 

  

  

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 10 

Data: 12/06/2019 

Recursos: Livro “Pedro e os animais” de Vitor Maia, tinta e folhas de ofício. 

Objetivos: Relembrar as cores; 

Expressar-se pintando; 

Explorar as texturas; 

Desenvolver as habilidades manuais; 

Criar animais a partir de diferentes modelos. 

Desenvolvimento: No momento da atividade farei uma roda com todos os alunos presentes para 
a “contação” da história. No decorrer da história irei mostrando os animais aos alunos. Após o 
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fim da história, faremos a confecção dos animais utilizando tinta. Para a confecção dos animais, 
somente será utilizada a “tinta” e a “mão” dos alunos. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 10 
Data: 12/06/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 7 alunos. Coloquei o tapete no centro da sala de aula 

para a “contação” da história. Hoje, os alunos estavam mais quietos e participaram ativamente 

da história e da produção dos animais com tinta.  

 A aluna Dhiulia continua agitada, chamei a atenção dela inúmeras vezes, pois a mesma 

encontrava-se inquieta, não deixando os colegas ouvirem a história. 

 “Ferreira (2008) explica que a utilização das cores contribui para o desenvolvimento da 

criança, principalmente por meio do aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, 

sensorial, raciocínio, audição [...]”.   

  

  

 

Referência 

COSTA, Emilene de Cássia Faria. Cores: Processos e aprendizados de artes visuais; 

especialização em ensino de artes visuais- 2015. 36 F 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 11 

Turma: Pré II 

Data: 18/06/2019 

Recursos: Música Pai Francisco, folhas de ofício e tinta. 

Objetivos: Explorar os movimentos corporais; 

Desenvolver o interesse pela música e pela dança; 

Utilizar músicas diferenciadas. 
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Desenvolvimento: No momento da atividade farei uma roda com todos os alunos para ouvirmos 

a música, após a música distribuirei folhas de ofício aos alunos para que façamos a confecção 

de fogueiras em homenagem a festa junina. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 11  

Data: 18/06/2019 

 Neste dia estavam presentes 11 alunos. Hoje foi o 1º dia do novo aluno Samuel. 

Coloquei o vídeo “Pai Francisco”, apenas a aluna Millena conhecia. Depois de vermos o vídeo 

cantamos a música várias vezes.  

-Pai Francisco entrou na roda,  

Tocando seu violão ão ão ão ... 

Quando vem seu delegado, 

E Pai Francisco foi para prisão... 

Como ele vem todo requebrado, 

Parece um boneco desengonçado. 

Após o momento do canto da música, conversamos sobre o que víamos na festa junina 

(comidas, roupas, bandeirinhas, fogueiras, etc.). No final da conversa partimos para o  momento 

da atividade, onde cada aluno confeccionou uma fogueira para a festa junina com auxílio da 

professora. 

“Todavia a criança não é apenas um ser receptor de informações, ela se apropria das 

informações culturais do seu grupo e as significa a seu modo, produzindo o que denominamos 

como culturas infantis”. 

 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 12 

Data: 19/06/2019 

Recursos: Oficina para a confecção de bandeirinhas, utilizando folhas de ofício e lápis de cor. 
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Objetivos: Desenvolver o interesse por outras culturas; 

Desenvolver as habilidades manuais; 

Perceber que existem diferentes culturas. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, faremos a confecção de bandeirinhas para 

colocarmos na sala de aula. Usaremos folhas de ofício para fazer as bandeirinhas e lápis de cor 

para colori-las. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 12 
 

Data: 19/06/2019 

 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Hoje foi o dia da oficina de bandeirinhas, 

onde os alunos coloriram bandeirinhas para que pudéssemos enfeitar o cantinho da Festa Junina 

na sala de aula, este cantinho foi realizado em conjunto com a professora titular Cláudia.  

 Como hoje vieram poucos alunos a aula, portanto os presentes ficaram responsáveis por 

colorir 2 bandeirinhas. Depois de todas as bandeirinhas prontas, colocamos as nossas 

bandeirinhas no cantinho da Festa Junina. 

 “Além da identificação cultural e do pertencimento a uma cultura específica, as 

brincadeiras e arte de cada população são importantes ferramentas que podem auxiliar 

educadores a trabalhar as competências do currículo escolar e estimular o respeito às diferenças 

por meio do conhecimento”. 

 

 

 

Referência: 

https://fundacaotelefonica.org.br 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 13 
 

Turma: Pré II 
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Data:25/06/2019 
Recursos: Livro “Eu me alimento” de Mandy Suhr e Mike Gordon. Laranjas, água e açúcar 

para fazermos o suco de laranja.  

Objetivos: Relacionar o número a quantidade; 

Identificar os materiais utilizados; 

Conhecer os alimentos; 

Identificar quais alimentos são saudáveis; 

Perceber que devemos comer alimentos variados. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, colocarei o tapete no canto da sala de aula 

para a “contação” da história. Após, conversaremos sobre a história e os alimentos ali presentes. 

Depois da conversa, iremos para o refeitório para a realização do suco de laranja. 

 Depois de fazermos a receita, provaremos o suco e conversaremos sobre os materiais 

utilizados para receita e suas respectivas quantidades. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 13 
Data: 25/06/2019 
 No dia de hoje estavam presentes 2 alunos (Enzo e Gabriel). Não foi possível fazer a 

“contação” da história, pois por conta das arrumações e pinturas que estavam sendo realizadas 

na escola havia muito barulho.  

 Eu e os alunos fizemos suco de laranja e em conjunto a colega Leonice aproveitou a 

oportunidade para fazer sanduíche natural com eles. Os alunos participaram ativamente da 

realização e prova das 2 atividades (suco de laranja e sanduíche natural).  

 Neste dia chovia muito, daí os alunos que se encontravam na escola são os que ficam em 

período integral.  

 “Temos igualmente percebido que nossas conceituações sobre a infância estão submersas em 

visões de adultos que viveram em suas outros tempos e espaços, principalmente quando 

trabalhamos com a imaginação e a realidade de forma a superar os binarismos culturais”.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 14 
 

Data: 26/06/2019 
Objetivos: Organizar, juntamente com professoras da instituição, o espaço escolar para melhor 
atender os alunos. 

Desenvolvimento: As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, 
fizeram um mutirão em prol da organização das salas de aula, visto que as mesmas estão sendo 
pintadas através de uma ação da empresa Quero Quero. Neste espaço escolar também foi 
restaurada a pracinha, para os alunos usufruírem de um espaço de lazer. 

A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID Pedagogia 
em ações conjuntas que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos quais estão 
inseridos.   

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 14 

Data: 26/07/2019 

O dia ficou para a organização do espaço escolar, onde encontravam-se presentes eu e a colega 

Joice no período da tarde. 

 Ajudamos a trocar as mesas do Pré II, as cadeiras do refeitório e a organizar mais alguns 

objetos, buscando assim melhorar o ambiente educacional, de forma, a ficar mais acolhedor aos 

alunos. 

“O filósofo francês René Descartes acha que o espaço se refere à extensão, quer dizer, ao 

tamanho dos corpos. Isto significa que o espaço é uma coisa que existe fora da gente. É, de fato, 

uma coisa que tem extensão, que ocupa um lugar, que tem tamanho”. 

  

 



125 
 

 

 

Referências: 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 

Rio Grande- FURG, RS, 2003. 

CARPINTERO, Antônio Carlos. Teorias do espaço escolar- Brasília: Universidade de Brasília, 

2009. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 15 
 

Turma: Pré II 
Data: 1º/07/2019 
Recursos: Livro “Sai Sujeira” cuidados com o corpo de Mick Manning e Brita Granstrom. Boca 

gigante para aprender a fazer a higiene dos dentes. 

Objetivos: Aprender os cuidados com o corpo; 

Adotar hábitos de higiene; 

Aprender a fazer a escovação. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, colocarei o tapete no canto da sala para a 

“contação” da história. Após, apresentarei aos alunos a boca gigante com dentes limpos e outros 

sujos para que os mesmos aprendam a fazer a higiene deles da forma correta. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 15 

 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Eles ouviram atentamente a história e nos 

momentos em que fiz questionamentos, os mesmos respondiam sem pensar. Pude perceber 

que vários deles conhecem os cuidados com o corpo, em especial com os dentes.  

 Nas aulas seguintes observarei se os alunos levaram a sério o momento da escovação. 

 No momento da atividade, os alunos fizeram a higienização da boca gigante, 

escovando todos os dentes calmamente, todos prestaram bastante atenção em todos os 

momentos que conversamos sobre a escovação. Os Alunos pediram para que numa próxima 

oportunidade eu leve a boca para fazer atividade com eles. 

 “A educação não deve se limitar a apenas informar, pois somente se tornará efetiva 

quando promover mudanças de comportamentos. A comunidade escolar não deve apenas 
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contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos relacionados a saúde. Uma coisa seria 

ensinar higiene e saúde. Outra coisa é agir no sentido de que todos que estão no ambiente 

escolar adquiram, reforcem e melhorem hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com a 

higiene e saúde”. 

 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 16 

Data: 03/07/2019 

Recursos: Livro Contos para sonhar, conto “ O ladrão de dentes” de Maria Mañeru, recontação 

da história pelos alunos e folhas de ofício. 

Objetivos: Reforçar os cuidados com o corpo;  

Desenvolver o cuidado com os dentes; 

Desenvolver o interesse pelos contos; 

Criar movimentos por meio do teatro. 

Desenvolvimento: Neste dia colocarei o tapete no chão para a “contação” da história. Após a 

contação faremos a recontação da história. No final da atividade, darei uma folha de ofício para 

os alunos para que eles desenhem a parte que mais gostaram da atividade. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 6 alunos. Coloquei todos os alunos sentados a volta 

da mesa para que pudéssemos fazer a “contação” da história. Os alunos presentes ouviram 

atentamente a história. 

 Depois da história partimos para a atividade, onde os alunos desenharam os 

personagens que mais gostaram. 

 “ Os hábitos de higiene na escola que devem ser reforçados vão, desde ensinar as 

crianças a lavarem as mãos, a escovarem os dentes até explicar a importância de lavar as 

frutas antes de comê-las. Cuidados com a água e com os alimentos da cantina escolar também 

são importantes quesitos quando se fala em higiene na escola”.  
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Referências 

https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf 
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TURMA: PRÉ II 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 17 

Data: 8/07/2019 

Recursos: Algodão e toucas para uma oficina. 

Objetivos: Utilizar outros materiais; 

Explorar o uso da touca no inverno; 

Desenvolver as habilidades manuais. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, realizaremos uma oficina explorando o uso 
da touca no inverno. Levarei aos alunos toucas e materiais para que eles pintem ou façam 
colagens. Está atividade busca incentivar aos alunos a usar mais roupas nesse período de muito 
frio.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Nos sentamos a volta da mesa e começamos 
a conversar sobre quais eram as roupas ideais para usar no inverno. Quando começamos a falar 
sobre o uso da touca, poucos alunos disseram que usam, os demais explicaram que não há tem 
em casa.  

 No momento da atividade, levei para os alunos o molde da touca para que eles tentassem 
a identificar. Os alunos a identificaram com facilidade, depois começaram a colori-la no final, 
ofereci aos alunos algodão para que eles colassem em sua touca.  
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  O interesse pelas estações do ano é muito interessante para os pequenos, uma vez que 
está diretamente ligado ao conhecimento da natureza, tanto de plantas quanto de animais, e 
também de climas (que deve facilitar as discussões sobre a importância de se agasalhar nos dias 
frios. [...]  

     

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 18 

Data: 10/07/2019 

Recursos: Desenho de pessoas e roupas. 

Objetivos: Reforçar o uso da touca e de roupas quentes; 

Reconhecer as peças de roupas que as pessoas devem usar no inverno; 

Promover o cuidado com o corpo. 

Desenvolvimento: Neste dia levarei para os alunos o desenho de pessoas e algumas peças de 
roupas para que eles identifiquem quais as roupas adequadas para serem usadas no inverno. 
Cada aluno ficará responsável por montar uma pessoa com as respectivas roupas que acham 
importante. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Sentamos a volta da mesa onde separei os 
alunos em 3 duplas e 1 trio para a realização da atividade. No momento da atividade os alunos 
ficaram responsáveis por colorir os personagens e as roupas, depois de colorir, os alunos 
começaram a separar quais eram as roupas ideais para usar no inverno, após separar as roupas 
os alunos a colaram em um pequeno cartaz. 

 Para abordar as estações do ano, a sugestão é apresentar o tema para os pequenos de 
forma lúdica e acessível, como por exemplo, com músicas, livros infantis e desenhos. 
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Referência 

https://leiturinha.com.br 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 19 

Data: 15/07/2019 

Recursos: Conto “ A cigarra e a formiga” de Monteiro Lobato e quebra-cabeça dos 
personagens do conto. 

Objetivos: Desenvolver a participação; 

Incentivar a imaginação; 

Classificar as figuras de acordo com suas semelhanças; 

Manipular diferentes materiais. 

Desenvolvimento: No momento da atividade, reunirei os alunos a volta do tapete para a 
“contação” do conto. Após a contação, darei aos alunos jogos de quebra-cabeça para que eles 
montem. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No da de hoje estavam presentes 7 alunos. No sentamos a volta do tapete para a 
“contação” da história. Todos ouviram atentamente a história, apenas a aluna Dhiulia 
encontrava-se agitada.  

No momento da atividade do quebra-cabeça os alunos não demonstraram muita 
dificuldade, a aluna Dhiulia não realizou a atividade por completo, falando que não sabia fazer. 
Eu, a aluna Lívia e a Millena tentamos ajuda-la, mas mesmo assim ela não quis completar a 
atividade.    

A infância é construção histórica e, por isso nós profissionais e pesquisadores da 
infância, também não estamos isentos do processo de construir concepções e representações 
das crianças que nos fazem agir de forma preconceituosa, quanto mais estereotipado o corpus 
de ideias que fomos armazenando sobre o que significa ser criança. 

   

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 20 
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Data: 16/07/2019 

Recursos: Oficina para a confecção de bonecos de neve. 

Objetivos: Coordenar as habilidades manuais; 

Produzir seu próprio boneco; 

Manusear formas diferentes. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos a volta da mesa. Eu irei 
distribuir aos alunos bonecos de neve para que eles possam colori-lo e fazer colagens. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Nesta tarde trabalhamos o “boneco de neve”, onde 
os alunos o pintaram e depois realizaram colagens com algodão.  

No momento da colagem os alunos escolheram em qual parte do boneco eles queriam fazer a 
colagem. Todos os alunos trabalharam na pintura e colagem do algodão. 

Registrar não é uma técnica: é vida! E cada qual se responsabilizar por seus desígnos, por seus 
projetos. E lançar-se para a frente. Ver-se e rever-se. E envolver-se com o resgate do seu 
processo criativo, que envolve; necessariamente, o resgate da sua palavra. Processo esse que, 
sabemos, nem sempre é prazeroso. Mas “o ato de criar é um estado de envolvimento onde a 
dor e o prazer estão ausentes. Criar é um ato de juntar, de conviver com os conflitos e 
expressaá-los”. (Albano Moreira,1984, p.38) 

   

Referência 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 
Rio Grande- FURG, RS, 2003. 

OSTETTO, Luciana E. (org). Educação Infantil: saberes e fazeres da formação do professor. 
5ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 1. 25/04/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Era Uma Vez Um Gigante 

Objetivos:  

. Promover aprendizagens significativas – Motor, Pessoal e Social, Cognitivo, Auditivo, 

Linguagem; 

. Desenvolver a memória visual e auditiva; 

 . Identificar novas palavras; 

 . Interagir com o grupo; 

. Promover a expressão corporal; 

. Perceber os limites corporais; 

Recursos: 

. Vídeo musical;  

. Cadeiras, bancos e mesa; 

Referência Áudio visual: 

GRUPO TIQUEQUÊ. Era uma vez um gigante, CD Era uma vez um gigante. 2013 (3m 14s). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2BFhDrneU0M. Acesso em 19/04/2019. 
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Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 09:300 h, acomodando-os em 

almofadas tornando assim o momento para assistir o vídeo musical mais aconchegante. A 

estagiária dará início a transmissão do vídeo musical “Era uma vez um gigante” para as 

crianças, o qual, estimulará o processo cognitivo através da imaginação. Processo que virá pelas 

imagens e sons da música, bem como a apreensão de novas palavras.  Despertando assim, a 

curiosidade deles. Além de trabalhar a coordenação motora  

Com o término da história, a estagiária conduzirá seus alunos para brincarem nas cadeiras 

bancos e mesa. Permitindo a interação dos alunos entre si e entre os professores. Assim como, 

a exploração dos limites corporais das crianças. Provocando emoções e sensações tanto visuais 

quanto auditiva, pois os mesmos farão as atividades ao som da mesma música do vídeo. 

 Avaliação Reflexiva 

A atividade ocorreu de maneira clara e objetiva, todos os alunos tiveram sua atenção 

na apresentação do vídeo e logo a atividade proposta foi realizada com sucesso. 

 E ao pensar no que as autoras Cradidy e Kraercher et al. (2001) propõe sobre a 

utilização dos materiais disponíveis na sala de aula para compor uma atividade, é que fiz uso 

das cadeiras da sala de aula para promoção da atividade.  

Segundo Craidy e Kraercher et al. (2001) incentivar a imaginação, levando sempre 

em consideração o processo cognitivo através da diversão da brincadeira do faz de conta nos 

revela a importância do faz de conta para o mundo infantil. 

 

Referência Bibliográfica: 

CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que 
te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 

________. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 1. 25/04/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

A Dona Aranha 

Objetivos:  

. Participar da escuta da estória; 

 . Manipular objetos; 

. Reconhecer materiais impressos; 

. Desenvolver os estímulos sensoriais; 

. Estimular a linguagem; 

Recursos: 

. Livro;  

. Cartaz feito de cartolina; 
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. Tinta tempera;  

. Pincel;  

 

Referência Bibliográfica: 

A DONA ARANHA. Tradução: Ruth Marschalek. Revisão: Karin E. Rees de 
Azevedo. Todolivro Ltda. 2015. 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 10:00 h, acomodando-os 
em entorno de si, facilitando assim a leitura da estória que será contada como música. Neste 
momento, as crianças estarão estimulando sua linguagem. Ao fim da contação da estória, a 
estagiária deixará que cada criança manuseie o livro desenvolvendo neles a percepção sensorial 
do toque, pois o mesmo possui uma capa texturizada.  Depois de manusearem o livro, as 
crianças serão levadas pela estagiária com a finalidade de pintarem a palma de uma das mãos e 
então carimbar o cartaz da estória.  

Avaliação Reflexiva 

 O experimento da contação de estória, bem como a aplicação da atividade 
sugerida no desenvolvimento foi prazerosa tanto para as crianças quanto para a estagiária, pois 
ambos sentiram- se plenos na realização da atividade. Conforme Craidy e Kraercher (2001, p 
72 apud Barbosa; Horn, 2001, p. 72) nos dizem: 

““Seria importante mencionar que o cotidiano das escolas infantis estam 
impregnados de vínculos afetivos em que o adulto tem importante papel de favorecer, de mediar 
a compreensão do mundo pela criança.”  

A atividade contou com a presença de três alunos, sendo que um deles apresentou 
uma certa resistência a contação de estória. Essa resistência surgiu por conta, de que esta aluna 
ainda não se adaptou a escola, o que é compreensivo se analisarmos as falas de Craidy e 
Kraercher (2001, p 33 apud FELIPE,2001, p. 33). 

“É importante salientar que as dificuldades de adaptação não se manifestam apenas 
através do choro, mas podem aparecer em forma de apatia, falta de apetite ou mesmo através 
de algumas manifestações de doenças. O ambiente da creche ou pré-escola deve ser prazeroso 
e agradável, despertando a confiança neste tipo de constituição.”  

Mas assim que esta aluna percebeu o livro em minhas mãos e a possibilidade de 
tocá-lo tudo mudou, e então ela ouviu e cantou a música da estória. A atividade de pintar as 
mãos se deu de forma agradável, todos que participaram gostaram da proposta de pintar as 
mãos. 

 

Referência Bibliográfica: 
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BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça Sousa. Organização do 
Espaço e do Tempo na Escola Infantil. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise 
P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 

 

 

FELIPE, Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista: 
Piaget, Vygotsky, Wallon. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. 
Educação infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Elisa M. Lopes 

DISCENTE: Tatiana Rodrigues de Rodrigues 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 3. 29/04/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

A Dona Aranha 

Objetivos:  

. Participar da escuta da estória; 

 . Manipular objetos; 

. Reconhecer materiais impressos; 

. Desenvolver os estímulos sensoriais; 

. Estimular a coordenação motora e sonora; 

Recursos: 

. Livro;  

. Aranha feita de papelão; 

. Tinta tempera;  

. Pincel;  

 

Referência Bibliográfica: 

A DONA ARANHA. Tradução: Ruth Marschalek. Revisão: Karin E. Rees de 
Azevedo. Todolivro Ltda. 2015. 

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 15:00 h, acomodando-os 
em entorno de si, facilitando assim a leitura da estória que será contada como música. Neste 
momento, as crianças estarão estimulando sua linguagem. Ao fim da contação da estória, a 
estagiária deixará que cada criança manuseie o livro desenvolvendo neles a percepção sensorial 
do toque, pois o mesmo possui uma capa texturizada.  Depois de manusearem o livro, as 
crianças serão levadas pela estagiária com a finalidade de pintarem uma aranha feita de papelão 
onde desenvolverão sua percepção tátil em contato com material de papelão, bem como a 
coordenação motora fina ao manusearem o pincel.  

 

Avaliação Reflexiva 
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Conforme a autora e organizadora do livro Ler com Bebês Vita et al (2014) é 
importante saber fazer a escolha do livro apropriado para cada faixa etária. Levando em conta 
este pensamento teórico, pude escolher um livro que trouxesse figuras ilustrativas e texturas, 
facilitando a apreensão das crianças no momento da contação de estória. 

No desenvolver da atividade pude perceber que apenas um aluno não se sentiu à 
vontade para realizar a atividade com a estagiária, preferindo a companhia da professora titular. 
Está atitude de resistência da criança foi definida por Mantovani (2014, p. 131) quando a mesma 
expõe que nem sempre as crianças estão em contato permanente com um mesmo professor, 
dificultando a criação de um vínculo maior entre ambos. 

 

Referência Bibliográfica: 

FARIA, Ana Lúcia Goulart; VITA, Anastasia de. (org.). Ler com bebês. Tradução 
(do italiano) Fernanda Ortole; Ilze Paschoal; Flávio Soares Jr. Campinas: Autores Associados, 
2014. (Formação de professores, Educação infantil em movimento). 

 

 MANTOVANI, Susanna. Experiência na creche, posturas das educadoras e 
desenvolvimento linguístico. FARIA, Ana Lúcia Goulart; VITA, Anastasia de. (org.). Ler com 
bebês. Tradução (do italiano) Fernanda Ortole; Ilze Paschoal; Flávio Soares Jr. Campinas: 
Autores Associados, 2014. (Formação de professores, Educação infantil em movimento). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 4. 06/05/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Dia das mães 

 

Objetivos: 

. Promover o desenvolvimento socio afetivo; 

. Expressar sentimentos; 

. Perceber que suas ações surti efeito em outras crianças e adultos; 

. Interagir com o grupo; 

. Utilizar movimento de preensão, manuseando diferentes objetos; 

. Acompanhar brincadeiras cantadas; 

 

Recursos: 

. Vídeo musical; 

. Cartoplex; 

. Tinta tempera; 

. Cordão de pérolas; 

. Forminha de doces; 

. Pincel; 

 

Referência Áudio visual: 

PALAVRA CANTADA. Canção da Mamãe. 2016 (3m03s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=on58lWWVPOY. Acesso em 05/05/2019. 
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Desenvolvimento: 

Assim que as crianças fizerem o lanche da manhã, que ocorre perto da 9:00h a 

estagiária conduzirá seus alunos para assistirem a um vídeo musical “Canção da mamãe” sobre 

o dia das mães. Com o término do vídeo a estagiária fará uma brincadeira de roda onde as 

crianças reproduzirão a música do vídeo apresentado, visando a integração do grupo como um 

todo. E em seguida serão conduzidos pela mesma para confeccionarem um cartão de dia das 

mães, utilizando o cartoplex, a tinta tempera, o cordão de pérolas, as formas de docinhos e o 

pincel. O que aguçará a percepção dos sentidos pelos diversos materiais utilizados no trabalho. 

Avaliação reflexiva: 

Conforme Bujes (2001) nos afirmam que educação e cuidado são indissociáveis e 

incorporam os sentimentos afetivos em seus processos. Sentimentos dos quais as crianças fazem 

para se comunicarem. Por tanto a atividade proposta de um vídeo ressaltando a imagem da mãe, 

seus cuidados e afetividade vêm de encontro com as palavras dos autores. Já que a mãe é uma 

das figuras centrais na educação e cuidado com as crianças. 

A outra parte da atividade seria a confecção de um cartão para o dia das mães, mas 

a professora titular preferiu que trabalhássemos sem as crianças pois a atividade contava com 

muitas etapas. 

 

 

Referência Bibliográfica: 

BUJES, Mª Isabel Edelweiss. Escola Infantil: Pra que te Quero? CRAIDY, Carmem Mª; 
KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). Porto 
Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 5. 06/05/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Dia das mães 

Objetivos: 

. Integração com o grupo; 

. Incentivar o carinho pela mãe; 

. Vivenciar emoções afetivas; 

. Demonstrar interesse ao assistir uma estória; 

. Conhecer e manipular diferentes materiais; 
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Recursos: 

. Estória em vídeo; 

. Cartoplex; 

. Tinta tempera; 

. Cordão de pérolas; 

. Forminha de doces; 

. Pincel; 

Referência Áudio visual: 

TURMA DO FOLCLORE. As Mamães da Floresta - Lendas do Brasil. 2009 (4m 3s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CjVvsQYXYy0. Acesso em 05/05/2019. 

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá seus alunos por volta das 14:00h para dar início ao vídeo da 

estória, assim que a estória terminar a estagiária fará uma brincadeira de abraçar a mamãe, 

desenvolvendo assim a compreensão de afeto. Depois desta atividade os alunos participarão da 

confecção de um cartão para o dia das mães, juntamente com sua professora titular. Neste 

momento as crianças estarão desenvolvendo os seus sentidos perceptivos ao estarem 

manuseando diversos materiais de diferentes texturas. 

Avaliação Reflexiva: 

 

“O uso da linguagem como instrumento de pensamento supõe um 
processo de internalização da linguagem, que ocorre de forma gradual, 
completando-se em fases mais avançadas da aquisição da linguagem. 
Para Vygotsky, primeiro a criança utiliza a fala socializada, para se 
comunicar. Só mais tarde é que ela passará a usá-la como instrumento 
de pensamento, com a função de adaptação social.” (FELIPE,2001, p. 
29). 

De acordo com as autoras Craidy e Craercher apud Felipe, é que está atividade foi 
pensada e efetivada. Pois é na interação com o meio em com as pessoas inseridas nele, e 
principalmente pensando no importante papel que a mãe tem para construção do mundo de seus 
filhos é que se fez necessário firmar este vínculo afetivo. A atividade teve a presença de três 
alunos, onde todos se interessaram pela música. 
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A estagiária e a professora titular providenciaram uma atividade para construção de 
um cartão para as mães, mas conforme a professora titular decidiu as crianças apenas assistiram 
o vídeo. Pois a construção do cartão envolvia muitas estapas. 

 

 

 

Referência Bibliografica: 

FELIPE, Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista: Piaget, 
Vygotsky, Wallon. CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação 
infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 6 e 7 27/05/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Saudações! 

Objetivos:  

. Promover aprendizagens significativas –Pessoal e Social, Cognitivo, Auditivo, Linguagem; 

. Desenvolver a memória auditiva; 

 . Identificar novas palavras; 

 . Interagir com o grupo para adaptação de convívio social; 

. Movimentar o corpo para exprimir emoções; 

. Reconhecer o seu nome, os dos colegas e os das professoras; 

Recursos: 

. Livro; 

. Música; 

Referência Áudio visual: 

Souza, Mauricio de. Biblioteca de Boas Maneiras: Saudações. Ciranda Cultural. 2018. 

 

TURMINHA DO TIO MARCELO. Canção da acolhida. (2m 21s). 
https://www.youtube.com/watch?v=g-Cmx_1-oXs. Acesso em março de 2013. 

 

Desenvolvimento: 

A atividade será realizada no turno da manhã as 09:30 e na parte da tarde as 14:30. 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete acomodando-os em sua volta, para que as crianças 

tenham uma boa visão do livro. Dando assim, início a contação de estória “Saudações” frisando 

o uso do termo Bom Dia no turno da manhã e Boa Tarde no turno da tarde, com objetivo de 

estimular o processo cognitivo através da imaginação, imitação e fortalecer o vínculo social.  
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Com o término da estória, a estagiária promoverá uma brincadeira musicalizada em 

que a mesma cantará uma música de acolhida de bom dia para cada criança do turno da manhã 

e de boa tarde para cada criança do turno da tarde chamando pelo respectivo nome. Fortalecendo 

assim, o reconhecimento das crianças pelo seu nome e de seus colegas e professoras bem como, 

a imitação de gestos feitos pela estagiária no momento em que canta a música de acolhida com 

os alunos, promovendo uma interação social entre o grupo e fixando assim códigos sociais de 

boas maneiras nas crianças. 

Avaliação reflexiva: 

Turma da manhã e tarde: 

    “A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, está em poder 

propiciar às nossas crianças uma afinada sintonia com o futuro condicionada pelo presente!” 

(BARBOSA; HORN, 2008, p. 125), ou seja, assentindo com as palavras das autoras acima 

citadas é que produzi a atividade de saudações, interagindo no hoje com representação sobre a 

vida social e introduzindo neles códigos sociais de convívio.  

“Assim, experimentando o material e a imaterialidade do livro, o real e o ficcional, 

o visível e o invisível, viva voz e a palavra escrita, nossas crianças de 0 a 3 anos iniciam-se no 

longo processo cultural da leitura.” (BARBOSA, 2014, p. IX). 

Introduzir a leitura por meio de livros infantis, propicia as crianças o processo da 

imaginação e criticidade através do concreto, que é de suma importância no processo cognitivo 

a cultura da leitura e a percepção da escrita, para nossos pequenos.  

Ao que se refere a atividade aplicada durante o turno da manhã ela se deu de forma 

tranquila e como planejada pois, os alunos que lá se encontravam sentiram-se animados tanto 

com a contação da estória como a canção da acolhida. Ressalto, por tanto, as palavras da 

Barbosa e Horn (2001) na qual as autoras reforçam o planejamento de atividades tanto na sala 

de aula quanto na rua e que estes proporcionem momentos criativos e que desenvolvam as mais 

variadas linguagens expressivas. No momento da atividade podemos contar com os alunos da 

creche 2, o que deixou o trabalho mais enriquecedor e mostrou que a atividade proposta serviu 

para as crianças de 0 a 2 anos como as crianças de 2 a 3 anos. 

Já no turno da tarde a atividade parece não ter surtido o mesmo efeito contagiante, 

houve o envolvimento durante a contação de estória. Mas no momento da canção não houve o 

mesmo interesse por parte dos alunos. Talvez porque as crianças estivessem com o foco na tv, 
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que antes passava um desenho infantil, e também com sono é que a atividade não discorreu 

muito bem.   

       Para tal afirmação faço uso das palavras da autora Delgado apud Charlot (2003) 

na qual evidencia a vivência real com a vivência do imaginário, e a interação das crianças com 

os adultos no meio em que vivem. Notando a estagiária de que a atividade estava desconecta 

das crianças.  

Referências Bibliográficas: 

 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça Sousa. Projetos Pedagógicos na 
educação infantil. Porto Alegre: Armed, 2008. 

 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira. A Leitura na creche: qual leitura? In: FARIA, Ana Lúcia 
Goulart; VITA, Anastasia de. (org.). Ler com bebês. Tradução (do italiano) Fernanda Ortole; 
Ilze Paschoal; Flávio Soares Jr. Campinas: Autores Associados, 2014. (Formação de 
professores, Educação infantil em movimento). 

 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça Sousa. Organização do Espaço e do 
Tempo na Escola Infantil. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. 
Educação infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 

 

 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 
Curso de extensão para educadoras de educação infantil: Infância e Televisão. Rio Grande 
RS, 2003. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 08-09 03/06/ 2019  

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Abelhas e o meio ambiente 

Objetivos: 

. Conhecer as abelhas e sua importância para o mundo; 

 . Conscientizar que é preciso cuidar a natureza; 

. Identificar o som produzido pelas abelhas;  

. Fixar cores;  
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. Desenvolver a motora fina; 

. Descobrir que as abelhas produzem o mel; 

. Compreender que as abelhas trabalham em conjunto; 

.  Promover a criatividade através da imaginação; 

. Desenvolver o imaginário pelo faz de conta; 

 

Recursos: 

. Fantoches; 

. Caixa de ovos; 

. Flores de EVA; 

. Folhas de ofício; 

. Tinta tempera; 

 

Desenvolvimento: 

Após o lanche das crianças que ocorre em torno das 9:00 h no turno da manhã, e as 

14:00 no turno da tarde a estagiária montará o cenário para realização da contação de história e 

em seguida acomodará as crianças para ouvirem e assistirem a história da abelha e sua 

importância para as flores e o mundo Para realizar a contação da história, fará uso de uma luva 

fantoche de abelha, flores feitas de EVA e uma colmeia de feita de caixa de ovos. Assim que a 

história acabar, as crianças do turno da manhã, serão levadas pela estagiária para que percorram 

o caminho das flores, cheirando as mesmas e ao final do caminho fazendo uma flor nova surgir. 

Já para as crianças do turno da tarde, as crianças ao término da história, serão conduzidas pela 

estagiária percorrendo o caminho das flores até a colmeia onde poderão ver o mel produzido 

pelas abelhas. 

A atividade tem por objetivo conscientizar as crianças da importância das abelhas 

para o mundo em que vivemos, como elas produzem o mel e mantém ciclo da vida das flores. 

Bem como, despertar nas mesmas o seu imaginário enquanto caminham por entre as flores 

como se fossem abelhas e desenvolvendo ao mesmo tempo a linguagem ao imitarem o zunido 
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das abelhas. Conscientizando o trabalho em conjunto valorizando assim, o grupo como um 

todo. A atividade também contará com a confecção de uma flor pintada pelas crianças do turno 

da manhã usando tinta tempera, e as crianças do turno da tarde confeccionaram uma colmeia 

cheia de mel, fazendo uso de tinta tempera. Ao realizar a atividade de pintura, as crianças de 

ambos os turnos desenvolverão a motora fina, bem como fixarão as cores. 

 

Avaliação Reflexiva: 

 Turma da manhã e tarde:  

Santos e Silva (2017) deixam bem claro em seu artigo sobre a importância de 

relacionar os indivíduos de uma sociedade, desde a mais tenra idade, com o fato de que é preciso 

cuidar e preservar o meio ambiente. Assim como as autoras acreditam que os bebês e crianças 

bem pequenas são capazes de assimilar tais cuidados com o meio ambiente e tudo aquilo que o 

compõe, é que fiz questão de abordar o tema “Abelhas”. Despertando nas crianças o grande 

significado deste animal tão pequeno, mas de uma importância gigantesca para preservação de 

nosso bioma. 

No decorrer da atividade pude perceber que dos dois alunos que compunham a sala 

de aula neste dia, um só não quis se envolver na atividade. O aluno Arthur desenvolveu a 

atividade com sucesso, soube escutar o que a estagiária falava e desenvolveu bem a atividade. 

Já a aluna Ana Clara ficou distante a maior parte do tempo, além de querer guardar 

todas as flores que a estagiária havia disposto pelo chão da sala. Analisando esse contexto pude 

perceber que a aluna em questão não teve nenhuma atitude anormal a sua idade e para tal 

afirmação enfatizo as falas dos autores Maciel et al. (2016). Em que os mesmos afirmam que 

nesta fase as crianças têm dificuldades de compreender regras e interpretá-las.   

Em todo caso, para o turno da tarde a atividade pode contar com a presença de mais 

dois alunos, resultando em uma classe com quatro crianças. Sendo, que duas delas já haviam 

realizado parte da atividade no turno anterior. 

Neste turno pude perceber que houve interesse por parte dos outros dois alunos, 

Maria Clara e Richard. Mas no momento que a estagiária foi mostrar aos alunos o processo de 

levar o pólen até a colmeia houve um pouco de resistência, coincidindo também com as falas 

dos autores citados no terceiro parágrafo desta reflexão avaliativa. 
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Referências Bibliográficas: 

SANTOS, Carla Francielle dos; SILVA, Alexandre José. A IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL COM A UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. R. gest. sust. ambient., Florianópolis, v. 5, n. 2, p.4-19, 
out.2016/mar. 2017. 

 

MACIEL et al. A infância em Piaget e o infantil em Freud: temporalidades e moralidades em 
questão. Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 20, Número 2, Maio/Agosto de 
2016:329-337. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 10 10/06/ 2019 

Creche I EMEI VERDINA RAFFO 

Formas Geométricas e Cores 

Objetivos:  

. Interagir com os colegas e as professoras ao explorarem objetos de diferentes formas; 

 . Identificar diferentes formas geométricas e suas diferenças; 

. Trabalhar e conhecer as cores; 

. Desenvolver a percepção visual; 

. Desenvolver a coordenação motora fina; 

Recursos: 

. Livro; 

. Caixa de papelão; 

. Formas geométricas feitas de papelão; 

Referência: 

Yoyo Books. Mãozinhas pequeninas: Toque e sinta Formas e Cores. Trad. Barbara Messas. 
São Paulo: Editora Nobel, 2018. 

Desenvolvimento: 
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A atividade será realizada logo após o lanche da tarde que ocorre as 14:00. A estagiária 

acomodará os alunos em sua volta, para que as crianças tenham uma melhor visão do livro. O 

livro em si não tem uma estória específica, mas traz uma variedade de figuras geométricas que 

são compostas por diferentes texturas. Dando as crianças uma noção das formas geométricas e 

suas diferenças, bem como, noção de cores. 

Assim que a estagiária terminar a mostra do livro, a mesma promoverá uma atividade de 

encaixe. Onde os alunos encaixarão as formas geométricas feitas de rolo de papel higiênico 

forradas de EVA em uma caixa de papelão fasada nos formatos geométricos de círculo, 

quadrado e triângulo. Promovendo o desenvolvimento da motora fina e a percepção visual cada 

vez que fizerem o esforço de encaixar as figuras na caixa, assim como promoverá a interação 

com os colegas e professoras no momento que a atividade estiver em andamento. Pois estes 

deverão dividir a caixa para realização da atividade. 

Avaliação Reflexiva: 

Conforme planejado a atividade decorreu de maneira clara e objetiva. Na sala de 

aula havia dois alunos apenas, o que não acrescentou problemas para a realização da atividade. 

O dois compreenderam que deveriam sentar para que a estagiária pudesse fazer a mostra do 

livro de figuras geométricas, assim como houve a compreensão de ambos para realização da 

atividade de encaixe. O que me leva ressaltar dois livros para compreensão desta atividade, que 

poderão ser analisados nos próximos parágrafos. 

Segundo as organizadoras do livro: “Educação Infantil: Pra que t quero?” Craidy, 

Crercher (2001) o papel do professor na visão sociointeracionista, é o de promover as mais 

variadas experiências para que as crianças engrandeçam seu conhecimento e sua realização 

pessoal. Em conformidade com as autoras que organizaram este livro é que decidi levar as 

crianças da creche I uma atividade de encaixe, contendo cores e formas para que despertassem 

o interesse e ao mesmo tempo desenvolvessem significativamente a aprendizagem das crianças.  

E para uma melhor compreensão do parágrafo acima, faço uma conjuntura com o 

livro Psicologia do Desenvolvimento da coordenadora Rappaport (1981) que no capítulo 3 ao 

qual se refere ao modelo piagetiano. Nos diz que as crianças já no final do período sensório 

motor, mesmo que ainda na sua egocentricidade, ela passa a ter uma equilibração maior quando 

tem suas potencialidades pessoais promovidas para que realize atividades nas quais façam uso 

da inteligência explícita e sensório motora.  
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Referência Bibliográficas: 
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Pra que te quero? Porto Alegre: Armed, 2001. 
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Objetivos: 

. Demonstrar interesse ao ouvir e ver histórias;  

. Resgatar a tradição junina; 

. Conhecer o folclore; 

. Utilizar movimentos de preensão e manuseio de diferentes objetos; 

. Reconhecer elementos da história; 

. Identificar as cores; 

 

 

Recursos: 

. Mídia; 

. Folha de ofício; 

. Tinta tempera; 

. Espigas de milho; 

. Fios de Lã;  

Referência: 

CANAL INFANTIL - CONTAÇÃO DE RUA. A Lenda da Fogueira de São João. 2017 (1m 
36s). Disponível em: 
hhttps://www.youtube.com/watch?v=yqwQoJ2U2lw&list=WL&index=130&t=0s 

 

Desenvolvimento: 

A atividade será realizada no turno da tarde as 14:00. A estagiária conduzirá os alunos 

até a mesa acomodando-os em sua volta, para que as crianças tenham uma boa visão do 

notebook, para melhor assistirem a história. Dando assim, início a transmissão do vídeo “A 

Lenda da Fogueira de São João” com a intenção de despertar o interesse das crianças pela 

cultura e o folclore nacional, resgatando assim as tradições das festas juninas. 
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Assim que a contação da estória terminar, a estagiária então dará início a atividade de 

pintura, que se desenvolverá da seguinte maneira: A estagiária mostrará para as crianças os 

materiais a serem usados e como atividade ocorrerá. Neste momento a estagiária estará 

promovendo nas crianças o desenvolvimento da socialização, pois as mesmas terão que prestar 

a atenção na professora para entender a atividade. 

Cada criança produzirá em folha de ofício uma fogueira de São João, utilizando o fio de 

lã para reproduzir a lenha da fogueira e o sabugo do milho para reproduzir a chama da fogueira. 

Ambos os objetos serão passados na tinta tempera, correspondente as cores que simbolizam 

cada elemento da fogueira. Deste modo as crianças serão levadas a entender que cada elemento 

da figura é representado por cores diferentes, também trabalharão a motora fina ao manusearem 

objetos que necessitam do uso de preensão feito pelas suas mãos e dedos. A estagiária sempre 

estará no auxílio do desenvolvimento da atividade, pois as crianças são pequenas e necessitam 

deste amparo. 

Avaliação reflexiva: 

Atividade aplicada com sucesso. Cada aluno envolvido no processo da atividade 

compreenderam as regras da atividade, bem como participaram de todos os momentos da 

mesma. 

Pois os dois alunos que havia em aula, ambos, se interessaram pela história 

apresentada por meio de mídia, vídeo retirado do You Tube: “A lenda da fogueira de São João”.   

  Ao se concentrarem no momento que assistiam o vídeo, estavam adquirindo 

valores culturais presentes na sociedade em que vivem e crescem. Pois estes alunos 

internalizaram figuras características de uma festa junina, que se realiza sempre na mesma data. 

E embora ambos os alunos sejam crianças bem pequenas, eles já conheciam alguns dos objetos 

que iam aparecendo no vídeo, como chapéu e a fogueira. Relaciono a exposição destes fatos, 

com que (DELGADO, 2003, p. 7) nos diz sobre crianças e cultura: 

“Todavia as crianças não produzem culturas num vazio social, assim 
como não têm completa autonomia no processo de socialização. 
Significa considerar que elas têm uma autonomia que é relativa, ou seja, 
as suas respostas e reações, os jogos sócio-dramáticos, as brincadeiras 
e as interpretações da realidade são também produto das interações com 
adultos e crianças. É necessário considerar as condições sociais nas 
quais vivem, com quem elas interagem e como elas produzem sentidos 
sobre o que fazem.” 
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Com a finalização da história, a estagiária perguntou quem queria gostaria de fazer 

uma pintura demonstrando para os alunos os objetos que seriam usados como: uma espiga de 

milho, lã, tinta tempera e folha de ofício, os dois concordaram em querer participar.  

O aluno Arthur, assim que soube que precisaria de tinta tempera correu até o 

armário onde ficam guardadas as mesmas demonstrando-se participativo e entendedor do meio 

físico da sala de aula. Sentindo-se confiante em demonstrar para a estagiária onde poderiam 

buscar as tintas temperas. 

O que me leva a ressaltar as falas sobre a organização e disposição dos materiais na 

sala de aula de (BARBOSA, HORN, 2001, p. 73): 

“Os autores que falam sobre desenvolvimento infantil, representantes dos mais 

diferentes referenciais teóricos, são unânimes em afirmar que as aquisições sensoriais e 

cognitivas das crianças têm estreita relação com o meio físico e social” 

Além de trabalhar a motricidade, a estagiária pode trabalhar a percepção visual e 

tátil pois a atividade envolvia o uso de diferentes objetos pelos alunos, havendo o uso de cores 

que representavam elementos específicos da fogueira.  

A estagiária pode notar que para o aluno Arthur foi mais prazeroso participar do 

momento da pintura da fogueira, em vista que, para o aluno Richard não ocorreu da mesma 

forma. Este sentiu um pouco de nojo ao manusear a lã e a tinta tempera, mas mesmo assim 

conseguiu completar a atividade. Toada via ambos demonstraram boa preensão de objetos, já 

que estes objetos tinham tamanhos diferentes e texturas diferentes. Para tal afirmação 

correlaciono este relato com as palavras de (FELIPE, 2001, p. 73) ao qual destaca: 

“A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 

desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 

enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenvolver suas 

capacidades” 

Referência Bibliográfica: 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? 
Curso de extensão para educadoras de educação infantil: Infância e Televisão. Rio Grande 
RS, 2003. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 12 17/06/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Acertar a bola no nariz do palhaço 

Objetivos: 

. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar objetos; 

. Coordenar suas habilidades manuais; 

. Manipular o deslocamento de objetos; 

. Explorar relações de causa e efeito; 

. Utilizar movimentos de balançar para o manuseio de objetos; 

 

Recursos: 

. Uma cara de espantalho feita de tampa de caixa de sapato; 

. Uma bola pequena; 

 

 

Desenvolvimento: 

A atividade será realizada no turno da tarde as 14:30. A estagiária acomodará os alunos 
em sua volta, para que as mesmas tenham uma boa compreensão da apresentação do jogo dada 
pela estagiária. O jogo envolverá um aluno por vez, cada aluno pegará a cara de espantalho na 
mão e a balançará de um lado ao outro para que a bola se encaixe no nariz do palhaço. Com 
isso a estagiária promoverá a relação de causa efeito, bem como fará os alunos manusearem 
objetos e pensarem nos movimentos que deverão usar para que a bola seja encaixada no lugar 
certo.  Dada a explicação a estagiária dará início a brincadeira, fazendo com que os colegas 
respeitem a vez de cada um, aproveitando este momento no qual as crianças aprenderão a 
respeitar regras de jogo, que nada mais é do que esperar sua vez sem interromper o colega. 

 

Avaliação Reflexiva: 
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Conforme explicado no desenvolvimento, a estagiária mesmo contando apenas 
com um aluno pode realizar a atividade com sucesso. Pois o aluno Arthur demonstrou um 
enorme interesse na brincadeira, fazendo com que a atividade fluísse muito bem.  

Desenvolvendo assim todos os objetivos propostos, mesmo estando só ele em sala 
de aula pode interagir com a estagiária e ouviu atentamente a explicação da atividade.  E 

Para tal afirmação faço uso das palavras da autora DORNELLES (2001, p. 104) 
que refletem sobre a importância do brincar: 

“Desde muito cedo os bebês começam a conhecer o mundo. Isso 
depende das relações que constituem com os que estão à sua volta e 
como estes interagem com ele. É elo brincar que as crianças se 
expressam e se comunicam. É através das brincadeiras que elas 
começam a experimentar e fazer interações com os objetos e as pessoas 
que estão à sua volta.” 

Conforme explicado na citação acima, é que propus uma atividade que envolvesse 
a interação da estagiária e, no caso especificamente, do aluno Arthur, promovendo o convívio 
social. No que diz respeito principalmente ao entendimento de regras de como funcionaria a 
atividade, bem como promover o conhecimento de objetos diversos. Relacionando esses objetos 
às percepções sensoriais, pois o mesmo teve que agarrar a caixa para fazer movimentos de 
encaixe. E além desta percepção de peso e direção pode também visualizar cores e formas.  

 

Referência Bibliográfica: 

DORNELLES, Leni Vieira. Na Escola Infantil todo Mundo Brinca se Você Brinca. CRAIDY, 
Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? 
(org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 13 01/07/ 2019 

Creche I turno da manhã e tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Semana da Alimentação 

Bolo de bergamota 

Objetivos: 

. Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso; 
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. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras; 

. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos; 

. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar; 

. Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.); 

. Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

. Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura); 

. Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na 

interação com o mundo físico; 

. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas; 

. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

Recursos: 

. Cartolina; 

. Tinta tempera; 

. Fotos dos ingredientes; 

. Farinha; 

. Açucar; 

. Óleo; 

. Ovos; 

. Fermento em pó; 

. Bergamota; 

. Utensílios de cozinha; 

Desenvolvimento: 
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Assim que as crianças do turno da manhã lancharem, em torno das 9:00 a estagiária 

confeccionará um cartaz referente a uma receita de bolo de bergamota. A mesma fará 

demonstração dos ingredientes que serão usados na confecção da receita, envolvendo as 

crianças em todas as etapas da confecção. 

Enfim, ao promover a produção do cartaz com a turma da manhã a estagiária 

promoverá às crianças uma interação com as outras crianças e com as professoras envolvidas 

no processo da atividade. Fazendo com que elas expressem por balbucios, gestos e até palavras 

as emoções que aflorarem enquanto participam da escuta da leitura da receita feita pela 

estagiária. 

As crianças ao mesmo tempo em que estão envolvidas na escuta da receita, estarão 

manipulando objetos, como vasilhas e colheres, bem como os ingredientes a serem usados na 

receita, despertando e fortalecendo os sentidos perceptíveis das mesmas. Já que ao final da 

confecção do cartaz as mesmas farão uso das mãos para identificar a quantidade de cada 

ingrediente que será usado na receita. 

No turno da tarde, assim que as crianças façam o lanche da tarde, após as 14:00 a 

estagiária conduzirá seus alunos para higiene das mãos fazendo com que eles saibam a 

importância da lavagem das mãos para preparação de alimentos. 

Ao acomodar seus alunos entorno da mesa para que estes possam participar 

ativamente da produção do bolo, a estagiária consequentemente promove a socialização, pois 

os mesmos estarão interagindo com seus pares e com as professoras, aprendendo com está 

atividade que cozinhar é bom, é necessário e que uma boa alimentação faz bem a saúde.  

Assim como o reconhecimento das sensações, vão perceber semelhanças, peso, 

textura, odor e cor. Todo esse reconhecimento se fará pela experimentação, pela observação 

que acontece ao manusear os diferentes ingredientes que serão usados na receita. Bem como 

pelo manuseio dos utensílios que se fazem necessários na produção da receita. Com todos esses 

envolvimentos, sensações e experimentações as crianças vão aprender a interagir com o mundo 

físico. 

Avaliação Reflexiva: 

Assim como explicado no desenvolvimento e mesmo contando com um número 

maior de crianças do que o de costume, pois os alunos da creche 2 se faziam presente pela 
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junção das turmas por falta de uma das professoras, a estagiária pode realizar a atividade com 

excito.  

As crianças demonstraram alegria e interesse ao realizarem a atividade de 

confeccionar o cartaz. No decorrer da atividade a estagiária foi conversando sobre o mesmo, 

que era uma receita de bolo, que a cada ingrediente usado na receita eles pintariam uma das 

mãos para referenciar no cartaz a quantidade a ser usada de cada ingrediente e que cada um 

teria sua vez. Promovendo a interação entre os colegas e com as professoras presentes. 

Quando a estagiária escreveu o nome da receita que é Bolo de Bergamota, a mesma 

pronunciou cada letra em voz alta, realizando um trabalho de letramento. Foi usado neste 

trabalho outros objetos que levam crianças, mesmo pequenas, ao processo de letramento como 

embalagens dos produtos, mais especificamente pedaços em que estavam o nome de cada 

ingrediente usado na receita. Para tal afirmação evidencio as falas da autora COELHO (2010, 

p. 82) que nos fala assim: 

“Aprender uma língua não é apenas aprender letras, palavras, mas é 
também entender os significados que expressam as diferentes formas 
como as pessoas vivem, interpretam e representam a realidade. A 
escrita se faz presente de diversas formas, cumprindo diversas funções.” 

A proposta aqui não é alfabetizar os alunos, mas sim os conscientizar através da 

brincadeira que a escrita e a fala representam significações de processos culturais que fazem 

parte da vida social. Como a representação de um alimento em forma de escrita, contendo 

diversos elementos que fazem parte do cotidiano dos alunos. 

Já a atividade da tarde que seria a execução da receita do bolo de bergamota, não 

pode acontecer. Pois na escola havia uma festa de aniversário que ocupou a cozinha, 

impossibilitando assim a realização da atividade, ocupando uma das salas com brinquedos para 

que a aniversariante e demais colegas pudessem comemorassem juntos. Ficando esta atividade 

para um outro dia. 

Mostrando como a escola em si, foi construída sem que houvesse o cuidado de ter 

um espaço fechado em que se pudesse aplicar atividades extras, como um aniversário, ou uma 

mostra cultural e para a realizações de atividades físicas em dias de chuva. A escola foi 

construída pela visão de um adulto, onde a maioria das salas são pequenas, dando pouco ou 

nenhum conforto para as crianças. Se quer deram ouvidos as necessidades verdadeiras das 
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crianças que requerem de um espaço mais amplo parar que se desenvolvam, não somente um 

espaço aberto como o pátio da escola. 

Parece-me que faz falta uma sala de convívio, onde a escola posso realizar outras 

atividades como já mencionado no parágrafo acima e para tal explicação faço uso das palavras 

das autoras MARQUES E SPERB (2013, s/p.): 

“Ainda que as crianças façam parte da escola e esta se destine 
principalmente a elas, a maior parte das ideias e diretrizes acerca dessa 
instituição é uma construção dos adultos, que se dá sem o envolvimento 
das crianças. Escutar suas opiniões torna-se importante quando se 
considera que elas possuem um papel ativo enquanto membros de seu 
grupo cultural.” 

 

Referências Bibliográficas: 

COELHO, Silmara. O Processo de Letramento na Educação Infantil. Pedagogia em ação, v.2, 

n.2, p. 1-117, nov. 2010 – Semestral. 

MARQUES, Fernanda Martins; SPERB, Tania Mara. A escola de educação infantil na 

perspectiva das crianças. Psicologia: Reflexão e Crítica, vol.26 no.2 Porto Alegre, 2013. 

 

 



165 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Elisa M. Lopes 

DISCENTE: Tatiana Rodrigues de Rodrigues 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 14 03/07/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Mostra da semana de alimentação saudável 

Objetivos: 

. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social; 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras; 

. Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso; 

. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas; 

Recursos: 

. Bolo de milho 

 

Desenvolvimento: 

Pensando em uma atividade em conjunto com a comunidade local, a escola 

promoverá uma feira de alimentação saudável. As visitas foram marcadas para às 15:30, o que 

dará tempo para organização do espaço escolar para melhor recepcionar os convidados. 
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A atividade discorrerá com a recepção dos visitantes pelas professoras e a 

estagiária, que fará as devidas explicações da escolha da referida receita de bolo de milho. 

Procurando assim, promover o desenvolvimento social dos alunos com os visitantes, onde estes 

irão expressar suas emoções por meio da fala ou gestos, reconhecendo sensações ao 

experimentar alimentos e ao mesmo tempo observarão o ambiente que se fará cheio de pessoas 

que não fazem parte do dia a dia da escola. 

Avaliação Reflexiva: 

Na hora marcada os visitantes chegaram e a estagiária juntamente com as 

professoras fizeram as devidas apresentações e explanaram sobre a importância de uma 

alimentação saudável, como o uso de alimentos da época que são mais saborosos. 

Contando apenas com dois alunos em sala de aula e com o dia muito frio, e sendo 

os dois integrantes do turno da manhã, os mesmos sentiram sono assim que chegaram à escola 

no turno da tarde e adormeceram. 

O aluno Arthur não conseguiu aproveitar a atividade pois continuava a dormir, 

apenas o aluno Richard que ao ter sua fralda trocada despertou e mesmo assim se manteve 

quieto e não quis sair do colo de uma das professoras.  

A interação entre escola e comunidade, especificamente, pais e responsáveis pelos 

alunos devem acontecer de maneira a produzir nesta comunidade uma empatia pela escola e o 

trabalho desenvolvido nela. Conforme explicado por BARBOSA e HORN (2008, p. 90). 

“Os modos como a escola e a professora olham, escutam, relacionam-se com as 

crianças produzem nos pais e nas mães outros modos de olhar, sentir, conversar e dialogar. E 

isso é educação social”  

 

 

Referência Bibliográfica: 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª Da Graça Souza. Projetos Pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre, Artmed, 2008. 
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PIBID  

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDEGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 24/04/2019 

OBJETIVOS: 

Trabalhar a imaginação de forma lúdica 

Estimular a percepção visual através das as cores primárias (vermelho, verde e amarelo), 
relacionando com as frutas, maça, morango, banana, abacaxi e limão. 

Trabalhar a coordenação motora 

RECURSOS: 

Garrafas pet, cola, água, algodão, tinta tempera, desenhos das frutas. 
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A bolsista levará as garrafas cheias de água, na tampa colocará tinta tempera em um algodão. 
As tintas serão das cores das frutas, que serão apresentadas. As frutas serão impressas e 
recordadas (seu interior), assim ao serem coladas na garrafa Pet estarão vazadas, para 
visualização das cores pelos alunos. 

 ATIVIDADES: 

A bolsista sentará os alunos no tapete em forma de “U”, mostrando as cores primárias em papéis 
coloridos, citadas acima, realizando alguns questionamentos, em relação as cores. A mágica 
que acontece é quando se sacode a garrafa, proporcionará a curiosidade dos alunos. Pois quando 
sacudida aparecerá a cor da fruta, a água em contato com a tinta que está na tampa irá ficar 
colorida. 

Creio que as crianças nesse momento ficarem sentadas será melhor para a visualização da 
atividade. 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista vai dar a oportunidades de todos participarem e interagirem entre si conhecendo 
as cores relacionando com as frutas, os alunos irão sacudir as garrafas, sempre sendo 
estimulados pela bolsista em questões como: Vocês já comeram essa fruta? Qual cor ela é 
mesmo? Esse é o nome da fruta? Ex:. maçã. A bolsista mostrará as frutas, maçã e banana 
fazendo questionamentos, as criança irão degustar as frutas que tem na escola, Já relacionando 
com as cores. 

REFLEXÃO 

A atividade foi feita com muito entusiasmo pela à maioria dos alunos. Mas um aluno em 
questão ficou todo tempo correndo sem estar sentado participando da atividade. Sendo que a 
aprendizagem se fez de qualquer modo, pois enquanto corria estava escutando e visualizando 
toda a dinâmica. 

Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001) apud Piaget (2001) nos fala que na adaptação da 
criança, ela se depara com um novo ambiente, composto por adultos e crianças com as quais 
ela nunca interagiu[...]Compete a educadora perceber quais são as características daquela 
criança, seu jeito de ser e de se relacionar com o novo ambiente que passará a frequentar, bem 
como a maneira como interage com os/as colegas e com as pessoas que dela cuidam e educam. 
É preciso respeitar o ritmo das crianças. (CRAIDY E KAERCHER,2001,p.32) 

Referencia: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL PEREIRA FREITAS 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGOGICA 

Creche II  

DATA: 25/04/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a curiosidade 

Trabalhar a coordenação motora fina 

Incentivar a arte 

RECURSOS 

Desenho da frutas ampliados ( maçã,banana) folha branca, algodão e tinta guachê ( vermelho e 
amarelo) 

ATIVIDADES: 

A bolsista desenhará as frutas na folha branca, auxiliando os alunos a pintarem as frutas com 
suas respectivas cores. A maça será pintada sobre a mesa,todos sentados facilitando a 
visualização e a pintura, a banana vai ser pintada na parede, diversificando os lugares, todos de 
pé, mudando as formas de fazer a atividade creio que será mais motivador. 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista, auxiliará as crianças com a pintura das frutas citadas a cima. Trabalhando a 
coordenação motora fina, com o desenho ampliando das frutas e eles pintarem com algodão. 
Sempre estimulados pela bolsista, relacionando a cor com a fruta, mostrando como ex:. maçã-
vermelho, banana- amarelo, proporcionará um momento de experiências, analizando como será 
o desenvolvimento dos alunos com a atividade proposta. 

REFLEXÃO: 

Todos os alunos participaram, interagindo entre si, um momento de aprendizado e lazer. 
Conforme Dornelles (2001,P.104) “ é através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai 
constituindo-se como sujeito e organizando-se”. 

De acordo com Gomes (2001,P.109) “o trabalho artístico é importante para que as crianças 
aprendam a explorar o mundo à sua volta. A manipulação livre de instrumentos e materiais é o 
primeiro passo da criança na familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão”. 

Neste sentido a intervenção desenvolvida foi muito significativa, pois o desenvolvimento 
desta me fez observar, que a aprendizagem se faz em qualquer momento sendo, falando, 
correndo, rindo, participando,que tudo tem um tempo. Os alunos adoraram pintar, foi um 
momento de troca, eu auxiliando e eles me ensinado. 
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Cada dia que passa aprendo mais e mais com meus pequeninos, meu aprendizado se faz 
com a aprendizagem de cada um deles. 

 Referencias:  

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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CRECHE II 

DATA: 30/04/ 2019 

OBJETIVOS: 

Reforçar as cores 

Trabalhar a coordenação motora fina 

RECURSOS: 

EVA (vermelho, amarelo, verde e azul), panela e colher 

ATIVIDADE: 

A bolsista sentará junto com os alunos no tapete, explicando o que vão fazer. Após pedirá para 
cada um dos alunos colocar o EVA nas respectivas cores dentro da panela. 

DESENVOLVIMENTO; 

A bolsista irá fazer com os alunos a sopa das cores, auxiliando. Pedindo para eles ires colocando 
os EVA das cores citadas acima, dentro da panela, a bolsista vai mexendo, vai provando e 
motivando eles a provarem. 
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REFLEXÃO 

Com o auxílio da bolsista os 5 alunos participaram da atividade, foi significativo para mim, pois 
vou aprendendo a interagir com eles a cada intervenção. Para as crianças a atividade tem um 
significado novo, estão agregando conhecimento. 

Conforme Ostetto escrever as experiências e refletir sobre as propostas desenvolvidas com as 
crianças é uma marca que identificamos no trabalho dos professores. Dessa forma o educador 
vai tornando o seu fazer nas mãos, responsabilizando-se pela sua própria formação. ( 
OSTETTO, p.15-16) 

REFERÊNCIA: 

OSTETTO,Esmeralda Luciana. Educação infantil saberes e fazeres da formação de 
professores. Campinas: Papirus,2008-5ª edição 
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CRECHE II 

DATA: 2/05 

OBJETIVOS: 

Reforçar as cores 

Explorar a imaginação 
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Trabalhar a coordenação motora 

RECURSOS: 

Folha branca, materiais táteis( tampinhas na cor vermelho, papel crepon -amarelo e pedaços de 
EVA- verde) imagem digital 

ATIVIDADE; 

A bolsista sentará com os alunos na mesa, irá conversar sobre as cores trabalhadas (vermelho, 
amarelo e verde), mostrando os materiais acima citado, depois de fazerem o arco-íris com os 
materiais tateis, a bolsista usará imagem digital para mostrar a música do arco-íris da xuxa ( 
clipe oficial-HD) Igor Silva- you tube. 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista auxiliará os alunos na confecção do arco-íris, um momento de aprendizado e de lazer, 
pois com a música as crianças vão aprender dançando. Depois de fazerem o arco-íris com os 
materiais tateis, vão visualizar, escutar e dançar a música do arco-íris, para reforçar as cores 
trabalhadas. 

REFLEXÃO:   

A atividade teve participação ativa dos 5 alunos, teve momentos que um aluno em questão foi 
retirado da atividade por não interagir com os colegas e usando agressão física, mas quando ele 
se acalmava voltava para a atividade. Os alunos adoraram colar os materiais e perceber as cores 
em diferentes formas 

Segundo Craidy, Kaercher (2001) apaud Piaget, Vygostssk e wallon (2001) tentaram mostrar 
que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o 
sujeito e o meio. As teorias sociointeracinalistas concebem, portanto, o desenvolvimento 
infantil como um processo dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das 
informações que estão à sua volta. (p. 27) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria, KAERCHER, Gládis Elise da Silva. Educação infantil: pra que te 
quero?/Porto Alegre: Artmed,2001. 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA:29/05/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a amizade, carinho e conforto 

Criar intimidade e aproximação com os colegas 

RECURSOS: 

Serão utilizadas frutas que tem na escola ( maçã e banana) 

Taças de plástico e colheres pequenas. 

ATIVIDADE: 

A professora fará uma salada de frutas, citadas a cima, distribui as frutas nas taças de plásticos, 
todos com os nomes dos alunos. A professora reservará um copo com as frutas. 

 DESENVOLVIMENTO: 

A professora utilizará a taça de frutas separado para fazer a atividade, a professora pergunta- 
Quem quer dar uma fruta para a professora experimentar? 

Após a professora receber a fruta dirá: - obrigado e dá um abraço na criança. 

Depois a professora pergunta- Quem quer dar uma fruta para o colega que deu a fruta para a 
professora? 

Quem recebeu a fruta fala para o colega que deu: - obrigado. 

E dá um abraço no colega, e assim sucessivamente. Depois que todos experimentarem uma 
fruta e ganhar o abraço, a professora distribui os copos para terminarem de comer as frutas. 

REFLEXÃO: 

Todos os 4 alunos sentados no tapete, a professora explicou a atividade, mas não ocorreu 
conforme citada a cima. A professora perguntou quem quer dar a fruta para a professora? A 
aluna Emanuelly se pronunciou, mas na hora de dar a fruta ela come, a professora disse para 
ela que tem que dar para os outros colegas. Com o auxílio da professora a aluna foi distribuindo 
as frutas, todos que recebiam eram incentivados a dizer obrigado e quem dava abraçava. 

O aluno Thayllor, não participou de toda a atividade, a professora deu frutas na boca dele e 
dizia obrigado e abraçava, a professora sempre incentivando o aluno pois com a interação com 
os colegas fica mais fácil a aprendizagem, uns ajudando os outros assim aprendem a ser 
solidários. 

Segundo Craidy, Kaercher (2001) apud Piaget, Vygostsks e wallon (2001) tentaram mostrar 
que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o 
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sujeito e o meio. No entanto é preciso ter claro que a compreensão de infância, criança e 
desenvolvimento tem passado por inúmeras transformações, principalmente a partir do final do 
século passado.(P.27) 

REFERÊNCIA: 

  CRAIDY,Carmen Maria e  KAERCHER Gládis Elise da Silva. Educação infantil: pra que 
te quero?/ - Porto Alegre: ARTMED, 2001 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA: 30/05/2019 

OBEJETIVOS: 

Reforçar as cores 

Estimular o carinho 

Trabalhar a coordenação motora fina 

RECURSOS: 

Sacola, EVA colorido (verde, vermelho, amarelo e azul) 

ATIVIDADE:  

A professora levará uma sacola contendo EVA coloridos das respectivas cores citadas à cima. 
Os alunos estarão todos em pé, um aluno de cada vez levará o EVA da cor pedida até a 
professora e colocará dentro de um sacola identificada com um coração feito em EVA 
colorido. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A professora espalhará os EVA no chão e pedirá para cada criança trazer os EVAs e 
colocarem dentro da sacola. Quando os alunos colocarem o EVA na sacola, digo obrigado e 
dou um abraço bem sincero. 

SEGUNDA DINÂMICA 

Disposto em círculo os alunos irão realizar a segunda dinâmica    

Sons Corporais: 

Estalar a língua (sons da língua) 

Mandar beijinhos (sons de beijinhos) 

Estalar os dedos (sons dos dedos) 

Dar um abraço apertadinho (abraçar a si mesmo cruzando os braços e no colega ao lado) 

REFLEXÃO: 

A atividade foi feita conforme citada a cima, um aluno de cada vez colocou o EVA da cor 
pedida pela professora. A professora agradecia e os abraçava, teve alguns contratempo pois os 
alunos não sabem esperar sua vez, mas a professora foi auxiliando para que a atividade fosse 
feita.Os alunos adoraram, fizemos várias vezes, reforçando as cores e trabalhando a 
coordenação motora.  

Já na segunda dinâmica só duas alunas participaram, sendo que o terceiro aluno é o Theyllor, 
ele só quer ficar correndo na volta . A professora chamou o aluno para participar várias vezes, 
ele se faz de desentendido, como se não escutasse. 

A professora Jaqueline que é coordenadora da creche, disse que não adianta forçá-lo a participar 
das atividades, que era para deixar ele correr, que eu cuidasse para que ele não se machucasse. 
É importante que a criança aprendam a explorar o mundo a sua volta, mas participar das 
atividades propostas, agrega conhecimento e aprende a interagir com os outros aprendendo 
regras brincando. 

CRAIDY( apud Jean Piaget 2001) diz que compete à educador perceber quais são as 
características daquela criança, seu jeito de ser e de se relacionar com o meio ambiente que 
agora passará a frequentar, bem como a maneira como interage como os colegas e com as 
pessoas que dela cuidam educam. É preciso respeitar o ritmo de cada criança bem como suas 
manifestações de medo e ansiedade. 

Ainda de acordo com as DCNEEI, em seu Artigo9ª os eixos estruturais das práticas pedagógicas 
dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira experiências nas quais as 
crianças podem constituir e apropriar-se de conhecimento por meio de suas ações e interações 
com seus pares e com os alunos, o que possibilita aprendizagem, desenvolvimento e 
socialização.(BRASIL,2017,P.35) 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL.Ministério da Educação, Secretariada Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular.Brasília.DF,2017 

CRAIDY, Carmen Maria Graid e KAERCHER, Gládis Elise da Silva. Educação infantil: pra 
que te quero? - Porto Alegre: ARTMED,2001. 
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CRECHE II 

DATA:05/06/2019 

OBJETIVOS: 

Conscientizar nossos alunos 

Importância do cuidar  e amar o planeta 

RECURSOS: 

Folha branca, EVA marrom, folhas de árvore e tinta guache (verde) 

ATIVIDADE: 

A professora fará com os alunos uma árvore na folha branca, utilizando os materiais citados a 
cima. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora auxiliará os alunos na colagem dos materiais todos alunos sentados ao redor da 
mesa, no caule será colado o EVA marrom, na parte das folhas colaremos “ folhas”, e ao redor 
será contornado com o desenhos das mãos dos alunos que vão ser pintadas com tinta guache 
verde. 

REFLEXÃO: 

Foi feita a atividade conforme descrita acima, eram 5 alunos, sendo que só 3 participaram 
porque os outros estavam dormindo. Os alunos gostam de fazer colagem e adoraram pintar as 
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mãos com o auxílio da professora construindo uma árvore.A aula foi bem produtiva todos 
participaram e mostraram interesse pela atividade. 

Segundo a Base Comum Curricular,conviver com diferentes manifestações artísticas,culturais 
e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita as crianças, por 
meio de experiências diversificadas,vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 
artes visuais (pintura,modelagem,colagem, fotografia etc), a música, o teatro, a dança e o 
audiovisual, entre outras.(BRASIL,2017,P.39) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,20017. 
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CRECHE II 

DATA:06/06/2019 

OBJETIVOS: 

Reforçar a Conscientização 

Cuidar e amar o planeta 

RECURSOS: 

Folha branca, EVA azul, papel crepom verde, cola e materiais que serão utilizados para 
construir um lixo ( rolo de papel higiênico, plástico, caixas , creme dental vazio). 

ATIVIDADE:  

A professora levará desenhado na folha branca, um desenho de um planeta. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A professora fará com os alunos colagens, serão colados os EVA azul na parte da água e o EVA 
verde na parte das florestas. Só que um lado do planeta estará sujo será colados todos os 
materiais citados a cima( que será o lixo) para diferenciar do outro que estará limpo . Ao 
decorrer da atividade a professora irá explicando para os alunos a importância da preservação 
do meio ambiente. 

REFLEXÃO: 

 A professora teve que mudar a atividade, fez um planeta. Pois tinha 3 alunos, sendo que 2 
estavam dormindo, foi feita a colagem com 1 aluno, a professora auxiliou e foi explicando a 
importância de manter o meio ambiente limpo. 

Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são as crianças 
contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano?do que 
brincam? Que livros leem? Como realizam suas aprendizagens? Sabemos muito pouco 
sobre elas, portanto, precisamos ouvi-las, observa-las, conversar com elas, estar junto 
a elas para poder ampliar suas vivências”. (BARBOSA,2008,P.103) 

REFERÊNCIA: 

BARBOSA,M.C.S. HORN, M. da G.S. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto 
Alegre: ARTMED, 2008. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA:  

CRECHE II 

DATA: 11/06 

OBJETIVO: 

Trabalhar as 4 palavras mágicas 

- obrigado 

- com licença 

- por favor 

- desculpa 

RECURSOS: 

Palavra ampliadas, desenho da cartola e da estrela, imagens das situações que será explicado 
pela professora, imagens digitais, pote de plástico,palito e cola.  

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará a cartola com um pode plástico,colando o desenho na frente e a 
varinha mágica um desenho de estrela e o palito. mostrará as imagens para os alunos e irá 
explicar cada situação, que ocorrerá no vídeo, mostrará em vídeo uma historia 
https://www.youtube.com/watch?v=dX2N6eCenuw o diário de Mika-palavras mágicas. 

 Na cartola terá as palavra mágicas saindo de dentro.  

DESENVOLVIMENTO 

A professora vai fazer a atividade com os alunos, todos sentados ao redor da mesa, mostrará 
o vídeo da história.   

Dentro da cartola terá as palavras mágicas e um desenho que chame a atenção deles. A 
professora faz uma mágica na cartola, utilizando a varinha mágica e cada aluno pode manusear 
os materiais utilizados. 

 REFLEXÃO: 

Tinha apenas três alunos, no início todos prestando atenção, após o aluno Theyllor não quis 
participar, a professora seguiu fazendo a atividade com os que mostraram interesse. A atividade 
foi importante pois prestaram muita atenção e gostaram de manipular a cartola e a varinha, 
brincaram com as palavras mágicas. 

 O brincar é a linguagem universal da infância . segundo Falk (2011,p.42),” a criança não 
brinca, vive”. Essa afirmação demonstra que o brincar e o “viver” são intrínsecos, algo tão 
natural para a criança que ela não os diferencia. 

REFERENCIAS 

FALK,J Educar os três primeiros anos: a experiência de Loczk. Araraquara: Junqueira e 
Marin,2001. 
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PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 

CRECHE II 

DATA: 14/06 

OBJETIVOS: 

Incentivar a alimentação saudável 

Trabalhar coordenação motora fina 

RECURSOS: 

Avental das frutas saudáveis e não saudáveis, vídeo educativo sobre a alimentação https/ 
playkids.com 

ATIVIDADE: 

A professora explicará para os alunos os alimentos que são saudáveis e os que não são, após os 
alunos irão colocar os alimentos no avental cada um em seu respectivo lugar. 

DESENVOLVIMENTO: 

 A professora vai distribuir os alimentos em EVA para os alunos colocarem no avental, um de 
cada vez, mostrará a história educativa sobre alimentação saudável, relacionando os alimentos 
com as do avental. 

REFLEXÃO 

Foi feita a atividade com uma aluna apenas, a professora explicou para ela sobre a alimentação 
saudável e não saudável, após a professora foi mostrando para a aluna e relacionando no 
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avental. Com o auxílio da professora a aluna colocou os respectivos alimentos nos lugares 
correspondentes. A aluna adorou, fizemos várias vezes a atividade, aprendeu também os nomes 
dos alimentos que continham no avental. 

  Segundo Craidy ,Kaerchet (2001)apud Piaget, Vygostsky e Wallon (2001) Ocorre nesse 
período uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações cognitivas 
com o meio. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de simbolizar.  

REFERÊNCIA 

CRAIDY Carmen Maria e KAERCHER, Gládis Elise da Silva. Educação infantil: pra que te 
quero?/ Porto Alegre: ARTMED,2001. 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

                       PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL PEREIRA FREITAS 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZAMACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMETO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE II- de tarde 

DATA: 18/06/2019 

OBJEIVOS 

Reforçar as cores 

Conhecer as diferentes formas 

Estimular a curiosidade 

RECURSOS 

Caixas, EVA ( vermelho, amarelo, verde e azul) desenhos geométricos, cola de EVA, tesoura, 

ATIVIDADE  

A professora fará as forma geométricas em, EVA ,exemplo: vermelho- coração, amarelo- 
circulo, verde- triângulo, azul- quadrado,colará em caixas e confeccionará jogos da memória. 

DESENVOLVIMENTO: 
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A professora vai levar o jogo da memória pronto confeccionado com os materiais citados a 
cima. A professora colocará o jogo com as imagens viradas para baixo sobre a mesa e os alunos 
terão que virar e achar a peça correspondente. A professora pegará um circuito com as formas, 
que têm na escola, os alunos poderão explorar as formas, sentando, passando por cima e com 
auxílio da professora irão escorregar no triângulo. Após vou aplicar o jogo da memória para 
eles. Ressaltando que eles não tem a necessidade de identificar as formas e sim para conhecer 
as mesmas. 

REFLEXÃO: 

A atividade foi feita conforme citada acima todos os 3 alunos participaram inclusive o Theyllor, 
pois atividade têm movimento e ele gosta. Já no jogo nem todos se interessaram, só uma aluna 
quis brincar e jogamos várias vezes.  

Ao considerarmos que vivemos em contexto culturais e históricos em permanente 
transformação, podemos incluir aí também a ideia de que as crianças participam 
igualmente desta transformação e, neste processo, acabam também transformados 
pelas experiências que vivem neste mundo extremamente dinâmico. Outro desafio que 
as crianças nos fazem enfrentar é o perceber o quanto são diferentes e que esta 
diferença não deve ser desprezada nem levarmos a tratá-los como desiguais. 
(CRAIDY E KAERCHER, 2001,P.21) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY, Carmen Maria e KAERCHER,Gládis Elise da Silva.Educação infantil: pra que te 
quero?/ Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL PEREIRA FREITAS 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZAMACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE II- de manhã 

DATA: 19/06/2019 
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OBJETIVOS 

 o interesse pela a leitura 

Aprender os animais 

Estimular a arte 

RECURSOS 

Livro Thocobichos, tinta guachê, algodão e folha de ofício 

ATIVIDADE: 

A professora contará a história dos bichos, mostrando as imagens visuais para os alunos. Após 
irão utilizar os estênceis que contém no livro para pintar os desenhos dos animais. 

DESENVOLVIMENTO: 

A história será contada, os alunos todos sentados na mesa, depois com o auxílio da professora 
os alunos poderão escolher qual desenho dos animais do livro vão pintar na folha de ofício. 

REFLEXÃO: 

A professora fez a leitura do livro mostrando as imagens dos animais e contando a história, 
todas alunas prestaram atenção, após as alunas manusearam o livro e escolheram qual animal 
iriam pintar. Foi auxiliado pela professora na confecção dos trabalhos de pintura uma aluna de 
cada vez. 

Continuo pensando que as crianças nos desafia por que ela tem uma lógica que é toda 
sua, por que ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, por 
que ela é capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que 
é apenas seu (CRAIDY,2001,P.21) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY, Carmen Maria e KAERCHER,Gládis Elise da Silva.Educação infantil: pra que te 
quero?/ Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE II 

DATA:27/06/2019 

OBJETIVO: 

Incentivar os bons hábitos alimentares 

RECURSOS: 

Laranja,água, açúcar,jarra, copos e espremedor elétrico 

ATIVIDADE: 

A professora fará com os alunos suco de laranja 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora auxiliará os alunos no processo de fazer o suco da laranja, cada aluno terá a 
oportunidade de espremer a laranja, ao decorrer a professora vai explicando porque é necessário 
ter uma alimentação saudável. 

REFLEXÃO: 

Com o auxílio da professora todos os 4 alunos espremeram a laranja no espremedor, sempre 
cuidando para que não se machucassem, os alunos adoraram participar da atividade, após o 
suco foi saboreado pelos alunos. 

Segundo a Base Comum Curricular, a educação infantil precisa promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses às suas curiosidades e indagações.( BRASIL,2017,P.41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação,Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular .Brasília.DF,20017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

CRECHE II 

DATA:28/06/2019 

OBJETIVO: 

Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos 

 

 

RECURSOS: 

Laranja suco,laranja do céu e laranja de umbigo, imagens digitais you tube 
http://www.youtube.com.br/tubkid- salada de frutas- vídeo infantil/desenho para crianças. 

ATIVIDADE: 

A professora mostrará os diferentes tipos de laranja, os alunos irão degustar. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora irá mostrar os diferentes tipos de laranja, os alunos poderão manusear as frutas e 
ver a diferença das cores, com o auxílio da professora irão provar uma laranja de cada vez para 
diferenciar os sabores. Vídeo da música salada de frutas, para visualizarem as variedades de 
frutas que temos. 

REFLEXÃO 

A professora deu oportunidade para todos os alunos manusear a laranja, ver as diferenças de 
tamanho e sabores. As crianças comeram bastante, adoram laranja, a professora aproveitou o 
momento em que eles estavam olhando o vídeo e foi mostrando os diferentes tipos de frutas 
que existem. 

Segundo Barbosa e Harn, “é importante que o educador observe o que as crianças brincam, 
como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer,em que espaços preferem 
ficar, o que lhes chama mais atenção,em que momentos do dia  estão mais tranquilos ou mais 
agitados. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto socio- cultural, no qual se 
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insere a proposta pedagógica da instituição, que deverá lhe dar suporte”[...]. (CRAIDY E 
KAERCHER,2001,p.67) REFERÊNCIA 

Referencia de barbosa 

 CRAIDY, Carmen Maria; KAERCHER, Gládis Elise da Silva. Educação infantil: pra que te 
quero?/ Porto Alegre: ARTMED, 2001. 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA: 04/07/2019 

OBJETVOS: 

Estimular a curiosidade das crianças sobre hábitos alimentares mais saudáveis 

Reconhecer os sabores das frutas 

RECURSOS: 

Frutas (maça, banana, laranja,mamão e kiwi), pote plástico, colher e faixa. 

ATIVIDADE: 

A professora mostrará as frutas, os alunos terão oportunidade de conhecer e saborear os 
diferentes tipos de frutas e relacionar o gosto com o nome da fruta. 

DESENVOLVIMENTO: 

Na mesa a professora vai disponibilizar as frutas para os alunos visualizar e manusear. Após 
com as frutas descascadas e cortadas a professora vai chamar um aluno de cada vez para fazer 
a atividade. Será colocado uma faixa nos olhos dos alunos, a professora vai dando a fruta na 
boca deles, e perguntando que fruta é essa?  

REFLEXÃO: 
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A professora fez atividade com os 5 alunos, teve dois alunos(a) que ficaram com medo quando 
foi colocada a faixa nos seus olhos, a professora deu a fruta na boca deles e foi perguntando os 
nomes, os outros 3 fizeram atividade conforme citada a cima.Todos os alunos gostaram de 
saborear as frutas e observar as diferenças de cada uma. 

Segundo Bowlby(MOYLES,2010), as crianças refletem aquilo que experimentam enquanto 
bebês; portanto, se vivenciarem desde cedo a confiança e a empatia, serão crianças que saberão 
interagir com segurança e habilidade na idade pré-escolar. No entanto, se as primeiras 
experiências afetivas não forem bem-sucedidas, mais tarde encontrarão problemas nas 
interações. É evidente que o vínculo entre a criança e o adulto de referência trará a ela a 
segurança e a confiança tão necessária para a credibilidade em outras pessoas adultas. 

REFERÊNCIA 

MOYLE,J.et al.Fundamentos de educação infantil: enfrentando o desfio. Tradução de  

Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed,2010.  
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CRECHE II 

DATA:05/07/2019 

OBJETIVO: 

Estimular alimentação saudável 
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RECURSOS: 

Pão de forma, ovo, tomate, cenoura e beterraba 

ATIVIDADE: 

A professora levará os alimentos acima para a escola para os alunos visualizar, em potes 
individuais, o ovo a cenoura e a beterraba cortados e cozidos, fará junto com os alunos 
sanduíches saudáveis. 

DESENVOLVIMENTO: 

Na mesa a professora colocará os alimentos em exposição, sempre explicando que é importante 
ter uma alimentação saudável, todos alunos irão saborear o sanduíche. 

REFLEXÃO: 

Três alunos em sala de aula, a professora fez os sanduíches no refeitório e levou os ingredientes 
para a sala, os alunos poderam visualizar e saborear os alimentos. 

O conceito de experiência de aprendizagem traduz o contexto de vida, compreende a 
convivência, as relações, a brincadeira, a troca de ideias, o cuidar de si, do outro e do ambiente, 
as inquisições, a cultura e as descobertas do meio. 

Assim, Giussani(2000,P.23) afirma que: 

o que caracteriza a experiência não é tanto o fazer, estabelecer relações com a 
realidade como fato mecânico;[...] o que caracteriza a experiência é compreender uma 
coisa, descobrir-lhes o sentido. A experiência implica, pois, a inteligência do sentido 
das coisas. 

REFERÊNCIA 

GIUSSANI,L.O senso religioso. Tradução de P.A.Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2000. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA: 10/07/2019 

OBJETIVO: 

Mostrar as roupas usadas no inverno 

RECURSOS 

EVA ( roxo,rosa,amarelo,verde, preto e cor da pele), cola de EVA, tesoura e moldes dos 
desenhos. 

ATIVIDADE 

Com a ajuda da professora titular da turma, a bolsista confeccionará os bonecos e as roupas em 
EVA,na escola. 

DESENVOLVIMENTO 

Todos alunos sentados ao redor da mesa, a professora vai explicar sobre as roupas utilizadas no 
inverno, após com o auxílio da professora irão colar as roupas em seus repectivos bonecos. 

REFLEXÃO 

Tinha 5 alunos, só duas alunas participaram da atividade, sendo que os outros 3 alunos,é raro 
eles participarem das atividades propostas. A professora mostrou os bonecos e quais roupas 
usavam, com a ajuda da professora as alunas colaram as roupas nos seus lugares. 

 Segundo a Base Comum Curricular, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, 
cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.( BRASIL,2017,P.36) 

REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Educação,Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017. 
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SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA :RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA:11/07/2019 

OBJETVOS: 

Estimular a imaginação 

Incentivar a socialização das crianças  

Proporcionar um momento de lazer e aprendizado 

RECURSOS: 

TNT (verde e roxo), bambole, tapete, almofadas, cadeiras, prendedor e imagens digitais. 

ATIVIDADE: 

A professora arrumará a sala de aula antes da chegada dos alunos proporcionando um ambiente 
agradável. 

DESENVOLVIMENTO;  

A professora colocará o bambole pendurado no forro, dentro do bambole será colocado o TNT 
verde formando uma barraca, atrás utilizará o TNT roxo, utilizando as cadeiras para prender 
com os prendedor. Proporcionar uma tarde de cinema, “inverno na vila” do chaves em desenho 
animado,3ª temporada, http://www. fórumchaves.com.br, “A cigarra e a formiga”, autor 
Ricardo Fingolo, “Frozem/ uma aventuracongelante-
momentosmemoráveis”,http://www.youtube.com/channel/vcst9wwu-NR-
zbbl1c3nwf4w?view-as=subscriber 

REFLEXÃO: 

Quando os alunos chegaram na sala, ficaram encantados com a barraca montada no meio da 
aula,a professora conversou com eles e explicou que era um acampamento de inverno. Todos 
os 3 alunos se sentiram a vontade,se deitaram nas almofadas,e olharam vídeos infantis de 
historias sobre o inverno. 

Para agir como um educador para a criança, o ambiente tem de ser flexível: ele precisa 
passar por modificações frequentes de parte das crianças e dos professores para se 
manter atualizado e responsivo às suas necessidades de serem protagonistas na 
construção do próprio conhecimento. Todas as coisas que o rodeiam e que são usadas 
pelas pessoas na escola- os objetivos, os materiais e as estruturas- são vistas não como 
elementos passivos, e sim como elementos que condicionam e que são condicionados 
pelas ações das crianças e dos adultos que estão ativos nele.(GANDINI,2016,p.335) 
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REFERÊNCIA: 

GANDINI,L.Conectando-se por meio dos espaços de cuidado e de 
aprendizagem.In:EDWARDS,C.;GANDINI,L.;FORMAN,G. As cem linguagens da criança: a 
experiência de Reggio Emilia em transformação. Porto Alegre; Penso,20016. 
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DISCENTE; IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

CRECHE II 

DATA:11/07/1019 

OBJETIVOS: 

Estimular a leitura 

Trabalhar a coordenação motora fina 

RECURSOS: 

TNT( verde e roxo),tapete, bambole, cadeiras, almofadas, prendedor, livro infantil “A 
ovelhinha e seu pastor”, folha de ofício, cola e algodão. 

ATIVIDADE: 

A professora vai ler a história, mostrando as imagens do livro para os alunos, todos dentro da 
barraca que será arrumada no meio da sala, continuando o acampamento de inverno.  

DESENVOLVIMENTO: 
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A professora levará um mascote, uma ovelha de pelúcia para as crianças brincarem e 
imaginarem a historia contada, após os alunos irão colar algodão no desenho que a professora 
fará da ovelhinha. 
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CRECHE II 

DATA: 16/07/2019 

OBJETIVO 

Estimular a socialização 

Importância da dança 

RECURSOS 

Será enviado uma solicitação de lanche para os alunos socializarem no acampamento. 

ATIVIDADE 

A professora proporcionará um momento de lazer e aprendizado 

DESENVOLVIMENTO 

Será proposto uma tarde de muita diversão, dança e brincadeiras, pois é o fechamento da escola 
para as férias de inverno, nada como fazer uma bela despedida. 

REFLEXÃO: 

A professora aplicou atividade do dia 11/07/2019, pois nessa data não teve nenhum aluno 
presente. No dia 16/07/2019 foi aplicada a leitura do livro “A ovelhinha e seu pastor, após foi 
feita a colagem de algodão no desenho da ovelha. Os alunos adoraram, prestaram atenção na 
contação da história brincaram com a ovelha de pelúcia manusearam o livro e usaram a 
imaginação. 

A professora proporcionou um momento de dança com muitas musicas infantis como:  # xuxa# 
estátua#vevo#musicaparacrianças,agora eu vou andar de vagarinho xuxa-you-tube,, seu 
lobatowww.facebook.com/turminhaparaiso, as crianças socializaram os lanches levados pelos 
alunos, uma tarde de liberdade, descobrir, experimentar. 
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Segundo a Base Comum Curricular, com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos),as crianças, desde cedo, exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e 
produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultura, tornando-se, 
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. (BRASIL,2017,P.39) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação,Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017. 
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DATA: 24/04/2019 e 25/04/2019 
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OBJETIVOS: 

 Identificar e reconhecer as cores  
 Estimular a coordenação motora ampla e fina 
 Estimular o desenvolvimento cognitivo 

 

RECURSOS: Paleta de cores, prendedores, tinta guache. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Numa roda 

com os alunos a bolsista irá contar a história sobre, Menino de todas as cores. Depois desse 

momento mostrarei uma paleta com as cores citadas na história, os ajudando as identifica-las, 

em seguida será distribuído um conjunto de prendedores para os alunos pintarem de acordo 

com as cores expostas.  No segundo dia será mostrado novamente aos alunos a Paleta de cores, 

cada aluno pegará um prendedor e irá prender correspondente da paleta. Em seguida, a bolsista 

pegará por exemplo o amarelo, e pedirá para os alunos acharem objetos da cor pedida. 

Referências:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZaGA4QWj5Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaGA4QWj5Uo 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a identificar 

e reconhecer as cores. No primeiro momento foi contado a história, O menino de todas as cores. 

No segundo momento foi ofertado aos alunos uma paleta com as cores citadas ao longo da 

história, logo após foi distribuído alguns prendedores para que os alunos pintassem de acordo 

com as cores expostas.  

A proposta foi realizada em dois dias, após o café, em volta das nove horas. No 

segundo dia, com os prendedores já pintados, os alunos prenderam os mesmos na paleta de 

cores, cada um na cor correspondente sem dificuldades. Mas não souberam dizer os nomes das 

cores citadas.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com 

diferentes manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências 
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diversificadas, como vivenciar as formas de expressão, linguagens, como arte visual e pintura. 

BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha cinco alunos presentes, sendo que 

só quatro participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados e focados no que foi 

oferecido, apenas um dos aluno preciso de auxílio para a participação. 

 Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da 

Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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DATA: 30/04/2019 e 01/05/2019 

OBJETIVOS: 
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 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Identificar e reconhecer as cores  
 Estimular a coordenação motora  
 Estimular o raciocínio logico  

 
 

RECURSOS: Tabuleiro de cores. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Numa roda 

com os alunos a bolsista irá contar uma história sobre As cores. Após será entregue um tabuleiro 

com as cores azul, amarelo, verde e vermelho, cada aluno recebera uma peça para que possam 

encaixar na cor correspondente. No segundo dia a bolsista irá relembrar a história sobre As 

cores. Dentro de uma cesta terão bolas com as cores, azul, amarelo, verde e vermelho. Cada 

aluno escolhera uma bola para tentar arremessar dentro da cesta da cor correspondente a bola. 

Referências:  

https://celiocorradi.wixsite.com/cemaee/single-post/2017/05/09/Bola-ao-cesto 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx7l4AKf64U  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos a identificar e 
reconhecer as cores. No primeiro momento foi contado aos alunos a história sobre ‘’ As cores. 
‘’ No segundo momento foi ofertado aos alunos um tabuleiro com as formas geométricas, com 
as cores citadas ao longo da história. 

A proposta foi realizada, após o café, por volta das nove horas. A atividade foi dividida 
em dois dias. No primeiro dia, foi ofertado aos alunos um tabuleiro que tinha as cores, azul, 
vermelho, verde e amarelo. Os alunos encaixaram cada forma na sua cor correspondente. Os 
alunos mostraram total interesse na atividade e realizaram sem nenhuma dificuldade. 

No segundo dia foi relembrado a história sobre, As cores. E cada aluno recebeu uma 
bola com as cores citadas. Os mesmos tiveram que jogar cada bola no balde da cor 
correspondente. Os alunos realizaram com total disposição e vontade. 

Segundo a Base Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 
manifestações artísticas, culturais no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, 
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, 
como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha cinco alunos presentes, sendo que 
só quatro participaram livremente. Os alunos mostram concentração e vontade de fazer a 
atividade proposta, apenas um dos alunos precisou de auxílio para a participação.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 29/05/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o desenvolvimento sensorial  
 Habilidades motoras finas  
 Concentração 
 Imaginação 

 

RECURSOS: Caixa sensorial 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Numa roda 

com os alunos a bolsista conversara com os alunos sobre a caixa sensorial que será apresentada, 
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questionando os mesmo sobre seus conhecimentos. Após apresentara a caixa sensorial aos 

alunos. Com o auxílio da mesma os alunos sentiram as diferentes sensações, esvaziando, 

preenchendo e movendo diversos objetos.  

 

Referência: https://www.youtube.com/watch?v=Gt4UqHgC5ak 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade proposta pela bolsista teve como objeto, estimular 

desenvolvimento sensorial dos alunos. No primeiro momento conversamos sobre a caixa sensorial. 

No segundo momento os alunos brincaram com a mesma, encaixando diferentes objetos em seus 

respectivos lugares, sentindo diferentes sensações. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, Conviver com diferentes 

manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição 

escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas 

de expressão e linguagens. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha quatro alunos presentes, 

todos participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados e dispostos a realizar 

atividade proposta.  

 

 

   

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 30/05/2019 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar momento de manuseio com diversos tipos de texturas 
 Estimular e ampliar a coordenação motora   
 Promover momentos de concentração 

 

RECURSOS: Cartolina, esponja, lixa, algodão, pompom, barbante e cola. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Em roda com 
os alunos a bolsista, explicará como será realizada a atividade (mãos sensoriais). O cartaz será 
elaborado juntamente com os alunos, no primeiro momento eles manipularão   os materiais que 
serão utilizados, cartolina, esponja, pompom, lixa, algodão e barbante e cola. Logo após a 
bolsista usará as mãos dos alunos como molde para confeccionar o cartaz. Através do contato 
com as mãos os alunos irão explorar e manipular materiais de diferentes texturas. 

Referência:https://www.google.com/search?q=cartaz+sensorial+com+as+m%C3%A3os&tb
m=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiPsIGI77fiAhVAIbkGHf8xBbQQsAR6BAgJE
AE&biw=1366&bih=625#imgdii=GK01Hygs7hfqiM:&imgrc=xHzTLmuEdvgLLM: 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo estimular e ampliar a 
coordenação motora. No primeiro momento foi ofertado aos alunos alguns objetos, como 
pompom, esponja, lixa, entre outras coisas. No segundo momento junto com a bolsista os alunos 
confeccionaram um cartaz, mãozinhas sensoriais. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa 
promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e 
apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a 
cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências 
e vivências artísticas. (Brasil, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha três alunos presentes, os 
alunos se mostraram motivados a realizar a atividade proposta, e entretidos todo momento. 

   

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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DATA: 05/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular a coordenação motora ampla e fina 
 Despertar a consciência ecológica na criança 
 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Estimular a criatividade e a imaginação 
 Promover a Interação com o grupo 

 

RECURSOS: Garrafa pet, tampinha e tinta guache. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No 

primeiro momento a bolsista utilizará da ferramenta audiovisual, que estimula a 

criatividade e desenvolve a imaginação dos alunos, neste sentido o vídeo que será 

transmitido chama-se “Os Reciclados” que explica a importância de reutilizar, 

reaproveitar os materiais que iriam para o lixo. A bolsista conversará com os alunos sobre 

o desenho assistido, instigando para o despertar de uma consciência ecológica e a 

importância de reutilizar e reciclar.  Em seguida os alunos serão convidados para 

confeccionar um brinquedo reciclado.  

Referência: https://www.youtube.com/watch?v=zQJm_ROSXY0 

                            AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada, teve como intuito despertar a consciência ecológica nas 
crianças. No primeiro momento foi ofertado aos alunos um vídeo sobre ‘’ Os reciclados ‘’ 
brinquedos que explicavam a importância de reciclar. No segundo momento os alunos 
confeccionaram um brinquedo reciclável, com garrafa pet e os pintaram. 

A tarefa foi realiza após o café, em volta das nove horas. Segundo a Base Nacional 
Comum Curricular a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças 
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar 
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e 
indagações. ( BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada dois alunos estavam presentes, todos os 
alunos participaram sem nenhum problema. Os alunos se envolveram com a atividade proposta, 
e mostram interesse pela mesma. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 12/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 
 Estimular a coordenação motora  
 Desenvolver percepção auditiva 

 

RECURSOS: Caixa de som. 
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DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e contará a história ‘’ Leão e o Rato ‘’ Após 

realizara a atividade musical. Em roda com os alunos, dará início a música, ‘’ Agora eu 

vou andar’’ para que as crianças escutem e dancem seguindo o comando da música, 

permitindo a interação com o grupo, e a exploração do corpo. Assim estimulando a 

concentração e atenção dos alunos. E trabalhando a musicalização de maneira lúdica. 

Referência: https://www.youtube.com/watch?v=jMjHAzJ8CRg 

                             AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo desenvolver o movimento e 

exploração do corpo. No primeiro momento foi contado a história ‘’ Leão e o Rato.’’ No 

segundo momento foi realizado a dinâmica com a música ‘’ Agora eu vou andar’’ Ao som da 

música os alunos seguiram o comando que a mesma dava como por exemplo, andar com as 

mãos no chão e no alto. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, trabalhar o corpo, gestos e 

movimentos é de suma importância pois com o corpo trabalhamos os sentidos, gestos, 

movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos. Assim as crianças, desde 

cedo, exploram o mundo, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, 

e brincadeiras de faz de conta. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha cinco crianças presentes, todos 

participaram ativamente. Os alunos se mostraram interessados e envolvidos na atividade 

proposta e ainda pediram para que repetíssemos mais uma vez. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 12/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Criar um ambiente de socialização e participação 
 Promover a Interação com o grupo 
 Estimular o equilíbrio da criança 
 Respeitar as regras  

RECURSOS: Almofadas geométricas emborrachadas. 
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DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e explicara a atividade. Será um circuito motor que 

tem como principal objetivo a cooperação entre os alunos e a participação na construção 

do mesmo. A brincadeira ajuda a desenvolver a psicomotricidade nas crianças. Para que 

a mesma aconteça será utilizado materiais como almofadas geométricas, com elas 

formaremos o circuito. Os alunos poderão brincar livremente, dentro de suas limitações, 

poderão andar, correr, pular, favorecendo o sentimento de confiança nas próprias 

atitudes motoras, além de desenvolver o equilíbrio, a agilidade, noção espacial e a 

segurança. 

 

Referência:  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A proposta realizada pela bolsista, teve como objetivo desenvolver a psicomotricidade 

nas crianças. No primeiro momento com auxílio dos alunos foi montado o circuito. No segundo 

momento os alunos brincaram livremente, correndo, pulando e andando dentro de suas 

limitações. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, as crianças conhecem e reconhecem as 

sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificando suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é 

seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada tinha cinco crianças presente. Todos os 

alunos participaram da atividade proposta. Os mesmos tiveram liberdade de subir, descer, correr 

sozinhos, se mostram interessados e dispostos a realizar o que estava sendo oferecido. 
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  Referencias: 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 18/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 

 

RECURSOS: Toalha, animais de borracha, imagem dos animais e chapéus. 
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DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e contará a história “A festa da bicharada” ao 

desenrolar da história os alunos receberão chapéus com a imagem dos animais citados 

como por exemplo, porco, vaca, cavalo, entre outros. Em seguida iremos montar o tapete 

com as figuras dos animais. Com auxílio da bolsista os alunos tirarão da cesta animais em 

miniaturas e farão o emparelhamento dos mesmos em suas figuras correspondentes. Neste 

sentido a bolsista mediará   para que cada um consiga pronunciar o nome e o respectivo 

som dos bichos. 

 , 

Referência: http://www.criandocomapego.com/atividades-sobre-animais-de-inspiracao-

montessori/ 

AVALIAÇÃ REFLEXIVA 

 

A atividade proposta pela bolsista, teve como objetivo exercitar a concentração e o 
reconhecimento dos animais. No primeiro momento foi contado aos alunos a história ‘’ A festa 
da bicharada ‘’, ao decorrer da história os alunos receberam chapéus com algum dos animais 
citados. No segundo momento os alunos montaram quebra-cabeças dos bichos. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, experiências com a literatura infantil, 
contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, dando estímulo à imaginação e 
ampliação do conhecimento de mundo. O contato com histórias propicia a familiaridade com 
livros aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. 
(BRASIL, 2017)  

No momento em que atividade foi realizada, três alunos estavam presentes. Todos 
participaram sem nenhum problema, mostrando interesse e envolvimentos com o que foi 
oferecido.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 19/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular a oralidade explorar e ampliar repertório através dos sons  
 Estimular coordenação motora ampla, fina e Visio motora 
 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Promover a correlação de imagens 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 

 

RECURSOS: Cartaz, caixa de som e quebra-cabeças. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e apresentará um cartaz que terá 16 animais como 

por exemplo, pinto, galinha, cavalo. Os mesmos estarão escondidos atrás de uma tampa. 

Os alunos deverão abrir a tampinha e identificar, conhecer ou reconhecer o animal. Após 

faremos a dinâmica dos sons dos animais, os alunos escutarão alguns sons, e com auxílio 

da bolsista deverão fazer a relação com os bichos apresentados no cartaz. Em seguida será 

ofertado aos alunos, quebra-cabeças com alguns animais.  
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Referência:  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos conhecer e 
reconhecer os animais. No primeiro momento, foi ofertado aos alunos um jogo de tabuleiro. Os 
alunos deveriam abrir a tampa e nomear o bicho encontrado. No segundo momento, os mesmos 
escutaram sons de diferentes animais, fazendo a relação com as imagens encontrada no jogo.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, é importante promover experiências nas 
quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é 
na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, narrativas que a criança se 
constitui ativamente como sujeito singular. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha três alunos presentes, todos 
participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados na atividade proposta. Os mesmo 
souberam nomear os animais e reconhecer os respectivos sons.  

  

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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DATA: 26/06/2019 e 27/06/2019 

OBJETIVOS: 

 Identificar cores, textura e os diferentes sabores  
 Desenvolver percepção gustativa  
 Explicar a importância das frutas  

 

RECURSOS: Frutas e computador  

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e contara a história ‘’ A cesta de dona Maricota ‘’, 

a mesma retrata o diálogo de algumas frutas e legumes, mostrando a importância de cada 

um. Após a história, conversaremos sobre alimentação preferida das crianças. Depois será 

oferecido aos alunos diferentes frutas, como maçã, laranja, banana. Os alunos deverão 

comer a fruta e dizer as características, como nome, cor, tamanho, o gosto azedo ou doce. 

No segundo dia junto com a bolsista os alunos deverão preparar um suco de laranja. 

Referência: https://muraldeatividades.files.wordpress.com/2012/05/a-cesta-de-dona-

maricota.pdf 

                                             AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade proposta bela bolsista, teve como objetivo incentivar os alunos uma 

alimentação saudável. Oferecendo diferentes frutas para os alunos degustarem. No primeiro 

momento foi contado a história, A cesta de Dona Maricota, e no segundo momento foi oferecido 

aos alunos algumas das frutas que apareceram ao longo da história. A atividade foi dividida em 

dois dias, no segundo dia, com auxílio das crianças preparamos um suco de laranja. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na Educação Infantil, é preciso criar 

oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, 

outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, 

costumes, celebrações e narrativas. (BRASIL, 2017)  

No momento em que atividade foi realizada, tinha cinco alunos presentes. Os mesmo 

se mostraram interessados e interditos com a história e atividade proposta. Na preparação do 

suco, apenas um dos alunos não se dispôs a realizar a atividade, mas se manteve atento aos 

colegas. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 03/07/2019 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver percepção gustativa  
 Explicar a importância das frutas 

 
 

RECURSOS: Farinha, fermento, açúcar, laranja, espremedor e forma.  
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DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e falara um pouco sobre a atividade proposta. No 

primeiro momento os alunos visualizarão os ingredientes, como farinha, óleo, laranja, 

açúcar. No segundo momento os mesmo poderão manusear todos os elementos. Com 

auxílio da bolsista os alunos baterão a massa para o bolo. Após irão até a cozinha para 

colocar o bolo no forno. Enquanto o mesmo assa, os alunos voltarão para aula para 

preparar o suco de laranja. Quando ambos estiverem prontos, os alunos poderão 

degustar, bolo e suco.  

 

Referência: https://www.youtube.com/watch?v=y4N0CgrHqZk 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 10/07/2019 

OBJETIVOS: 

 Coordenação viso motora 
 Discriminação visual 
 Reconhecer cores e formas 

 
 

RECURSOS: Cartões com formas e cores.  
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DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. No 
primeiro momento contarei a história das formas e cores. Após mostrarei a atividade. Para 
brincar, apresentarei um cartão modelo com as formas para as crianças permitindo que elas 
observem por um tempo. Depois retirarei o modelo e a criança montara seu cartão como o do 
modelo tentando lembrar a forma, posição e cor das figuras. De acordo com o desenrolar da 
atividade pode se diminuir e aumentar o grau de dificuldade conforme a necessidade e 
criatividade. Assim aprenderemos brincando e nos divertindo. 

 

Referência:  

                                          AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo, ajudar os alunos a reconhecer 

cores e formas. No primeiro momento, foi mostrado aos alunos alguns cartões com algumas 

cores e formas. No segundo momento os alunos ganharam um cartão modelo, para que 

pudessem montar o seu, de acordo com o modelo.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 

artísticas é importante assim como, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 

as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o 

audiovisual, entre outras. (BRASIL, 2017) 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 

Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 03/07/2019 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver percepção gustativa  
 Explicar a importância das frutas 

 
 

RECURSOS: Farinha, fermento, açúcar, laranja, espremedor e forma.  

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. Com 

auxílio da professora, a pibidiana junto com os alunos, fará a amostra do bolo de laranja. 

Está receita já tinha sido trabalhada com os alunos, assim como a importância da mesma. 

A amostra foi aberta aos pais, e responsáveis.  

.  

Referência:  

 

            

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo, estimular uma 
alimentação saudável, assim como a importância. No primeiro momento foi conversado com 
os alunos sobre o que estávamos fazendo, e como que fruta estávamos trabalhando. No segundo 
momento, foi recebido a visita de alguns pais, e representantes da secretaria de educação. Para 
que pudéssemos mostrar nosso trabalho, os mesmos degustaram do bolo. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na Educação Infantil, é preciso 
criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos, outros modos 
de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, 
celebrações e narrativas. (BRASIL, 2017) 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 17/07/2019 

OBJETIVOS: 

 
 

RECURSOS:  

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada por volta das 18:30 hs. A EMEI Verdina 
Raffo realizará uma quermesse em prol da escola no salão Nossa Senhora de Fátima. A 
atividade será feita com ajuda de professores, funcionários e pibidianos. Neste local será 
realizado vendas de comidas típicas de festa junina, como bolos e salgados. Também terá 
lojinhas, pescarias e brincadeiras. O evento será aberto ao público. 

Referência:  



216 
 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi realizada no salão Nossa Senhora de Fatima. A equipe de professores 

da EMEI Verdina Raffo, com a ajuda de, funcionários, e pibidianos organizou uma quermesse. 

Onde foi feito à venda de comidas típicas, como bolos e salgados. Também teve brincadeiras 

como pescaria e lojinhas. A atividade foi aberta ao público. Para que o evento desse certo alunos 

da escola, junto com seus familiares estiveram presentes. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na interação com os pares e com adultos 

que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 

que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. (BRASIL, 

2017) 

  

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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DISCENTE:KAROLAINE  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
PréII  
DATA: 07/08/2019  
OBJETIVOS:Mostrar a importância da reciclagem e incentivar as crianças a usarem suas 
criatividades.  
RECURSOS:Palito de picolé,tinta tempera,cola quente,foto e saquinho pástico. 
DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar será porta retrato para as crianças darem 
para seu pai,de dia dos pais.Após o café da manhã explicarei para as crianças a 
atividade,distribuirei palitos de picole as crianças  teram pintar os palitos com tinta tempera 
depois que os palitos secarem elas teram que montar um porta retrato a pibidiana colará os 
palitos para as crianças pois será colado com cola quente.  
  
ESSA ATIVIDADE FOI RETIRADO DO PINTEREST  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  
Essa atividade foi muito legal as crianças preferiram pintar os palitinhos de picolé da cor em 
que o seu pai gostava,achei muito legal da parte deles,deles realmente terem pensado,que se o  
porta-retrato era para o pai ,o porta-retrato tinha que ser da cor em que seus pais 
gostavam,depois dos palitos pintados,chamei um por um para tirar uma foto do rostinho deles 
para por no porta retrato.Depois dos palitos prontos e das fotos tiradas, eu (pibidiana) trouxe os 
palitinhos para casa para mim colar pois,era colado com cola quente, montei e pus as fotos.No 
dia seguinte levei para eles,eles adoraram o porta-retrato ficaram muito contente. "Desenvolver 
progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 
desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM  
CURRICULAR,2017 p.45)  
Referência:  
Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum  
Curricular. Brasília. DF, 2017.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
PIBID  
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA  
gostavam,depois dos palitos pintados,chamei um por um para tirar uma foto do rostinho deles 
para por no porta retrato.Depois dos palitos prontos e das fotos tiradas, eu (pibidiana) trouxe os 
palitinhos para casa para mim colar pois,era colado com cola quente, montei e pus as fotos.No 
dia seguinte levei para eles,eles adoraram o porta-retrato ficaram muito contente.  
"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 
desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM  

CURRICULAR,2017 p.45)  
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Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PréII  

DATA: 09/08/2019  

OBJETIVOS:Incentivar a criatividade e o trabalho em equipe,mostrando-lhes uma forma de 
criar objetos como enfeites decorativos e com utilidades.  

RECURSOS:Cartão,rolo de papel higiênico,tinta e cola quente.  

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar será porta treco.Após o café da manhã 
explicarei para as crianças a atividade,distribuirei o cartão e o rolo de papel higiênico para eles 
pintarem con tinta tempera.Depois de secar a pibidiana colará o rolo em cima do cartão que 
formará um porta treco para as crianças darem para o seu pai,de dia dos pais.  

  
A ATIVIDADE FOI RETIRADA DO SITE PINTEREST  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  
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A atividade foi desenvolvida com muito empenho.Apesar de ter ido só duas criaças nesse dia 
as  duas crianças adoraram a idéia de confeccionar o própio presente pra dar para seus pais.Para 
mim a atividade foi bem significativa,pois as crianças me deixaram encantada com o jeito que 
elas pintaram a parte de baixo do porta-treco,ficou muito lindo as crianças adoraram 
confeccionar o porta-treco.  

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 
desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM  

CURRICULAR,2017 p.45)  

  
Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  

  
  
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

PIBID  

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA  

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE: KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA: 14/08/2019   

OBJETIVOS: Trabalhar com diferentes texturas e manusear a tinta guache e mostrar para as 
crianças que exitem varias formas de pintar.  

RECURSOS: Papelão,folhas de ofício,tintas,pincéis,esponja e fita crepe.  
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DESENVOLVIMENTO: A pibidiana irá confeccionar para os alunos uma tela de pintura feita 
com pedaço quadrado de papelão em cima do papelão colarei uma folha de ofício aonde as 
crianças pintaram com esponjas e formaram na tela de pintura uma linda obra de arte para dar 
para seus pais de dia dos pais.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Essa atividade foi muito legal e divertida,nessa atividade as crianças confeccionaram uma tela 
para dar para dar de presente para seus pai no dia dos pais.As crianças fizeram um lindo 
trabalho.Para mim foi muito gratificante em ver eles adimirados descobrindo que quando as 
cores se misturavam,elas mudavam de cor, eles adoraram me diziam que o trabalho deles tinha 
ficado muito lindos e que eram pintores.  

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 
desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM  

CURRICULAR,2017 p.45)  

  
Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  
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DATA: 15/08/2019   

OBJETIVOS: Trabalhar com as crianças a pintura a lápis de cor e a tinta guache e mostrar para 
as elas como é diferente o manuseio do lápios para o pincél,assim trabalharemos a cordenação 
motora.  

RECURSOS:Folhas de ofício,tintas,pincéis,lápis de cor,paplão,cordão e palitos de churrasco.  

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manhã pibidiana irá explicar atividade proposta para 
as crianças.A atividades que iremos confeccionar será um varal feito com palitos de churrasco 
e cordão,No cordão terá 2 prendedores eles prenderão no varal a palavra PAI feita com folha 
de ofício aonde as crianças pintaram as letras com lápis de cor e prenderam um coração feito 
de papelão aonde elas pintaram com tinta guache.Colaremos esse varal numa folha grossa e 
faremos um chão com pedaço de papelão que as crianças pintaram com tinta guache.  

ESSA ATIVIDADE FOI TIRADADO PINTEREST  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Nessa atividade confeccionemos um varal para o dia dos pais,as crianças estavam muito 
agitadas nesse dia,essa atividade foi um pouco trabalhosa pois na hora de motar o varal,tinha 
que ser um de cada vez para montar,eu tinha que ajudar eles pois tinhamos que usar cola 
quente,entao eles montavam em cima da folha e eu(pibidiana) colava.Só que tinha que ser um 
de cada vez,mas eles queriam fazer todos ao mesmo tempo,aquela manhã se tornou bem agitada 
e cansativa.Mans em fim deu tudo certo confeccionamos lindos varal.  

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 
desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM  

CURRICULAR,2017 p.45)  

  
Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA: 21/08/2019 
OBJETIVOS:  

  Desenvolver  o gosto por ouvir histórias  

  Despertar a curiosidade e estimular o prazer pela cultura popular.  

RECURSOS:  

  Video da lenda BOTO COE DE ROSA,garrafa pet,cola quente,papel crepon rosa,EVA preto 
e branco.  

DESENVOLVIMENTO:  

  Apos o café da manhã a pibidiana dará inicio a sua atividade,ela começara explicando para as 
crianças como será feia a atividade.  

começaremos a atividade olhando um video da lenda do Boto Cor de Rosa,retirado do 
youtube.despois faremos com garrafa pet um boto cor de cosa.A pibidiana dará para as crianças 
garrafa pet,dentro da garrafa as crianças teram que colocar papel crepon rosa,no bico da garrafa 
as criaças colaram em volta  papel crepon rosa com á ajuda da pibidiana pois será colado com 
cola quente.  

  
ESSA ATIVIDADE FOI TIRADADO PINTEREST  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Essa atividade foi bem divertida as crianças adoraram o video da lenda do boto cor de rosa,elas 
pediam para olhar toda hora o video.As crianças confeccionaram rapidinho e bem direitinho o 
boto cor de rosa feito de garrafa pet,ficaram lindos os botinho depois de prontro eles bricaram 
e levaram para suas casas.  
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É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA: 28/08/2019 
OBJETIVOS:  

  Despertar a curiosidade,estimular o racíocino e o  prazer pela cultura popular. Desenvolver o 
interesse pela pronuncia correta e a compreenção das frases que parecem"enrolar"a nossa lingua 
e trabalharemos o corpo.  

  
RECURSOS:  
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  Video da musica do Sací perere.  

DESENVOLVIMENTO:  

Apos o café da manhã a pibidiana explicará a atividade para as crianças.  

A pibidiana ira organizar a sala de aula para que  as crianças tenham bastante espaço para 
dançarem a musica do sací perere,ela colocará o video da musica e eles teram que dançar 
conforme a musica.  

Depois de dançar eles sentaram para descansar e a pibidiana ensinará um travalingua,e elas 
teram que falar o travalingua.  

Video tirado do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA&t=29s  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
A atividade foi maravilhosa como se divertimos,na hora da dança do saci perere quando eles 
erravam a coleografia eles não paravam seguiam dançando até acertar, se divertiram dançando 
eles pegaram a coleografia rapidinho.Na hora do travalingua é que foi muito enfraçado.Primeiro 
eu(pibidiana) falava para eles que falasem o travalingua bem devagarinho até ai tudo certinho 
saia bem direitinho o trava lingua.Depois eu pedi para eles falarem bem rapidinho eles davam 
risadas de si mesmo pois saia outras palavras na hora,Eles adoraram todos participaram.  

"É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo  um  modo 
proprio  de  agir  sentir e pensar e  vão  descobrindo  que  existem  outros  modo  de 
vida,pessoas  diferentes,com  outro  ponto  de  vista " (B RASI L,2017,p.38).  
  
Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA:02/09/2019  

  
OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer com 
que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o verdadeiro 
brincar e como é bom brincar.  

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 
corda)  

DESENVOLVIMENTO:  

Essa atividade será dividida em tres partes.  

No dia 02 de setembro,segunda- feira será feita a primeira parte,Após o café da manhã á 
pibidiana irá sentar eles em sua volta e contará a eles a história do Ivan Cruz (pintor),aonde ela 
mostrará para as crianças as telas pintadas do autor que sobre elas seram trabalhadas,Após a 
historia contada a pibidiana fará algumas perguntas sobre a história como:Quais são as cores 
que tem no desenho?quantas crianças tem?são meninos ou meninas?Que formato são as casas,O 
que tem de diferente?.Depois de perguntas feitas e respondidas a pibidiana mostrará para eles 
um telefone sem fio e explicará como se brinca,então assim brincando de telefone sem fio 
encerraremos a nossa primeira parte da atividade.Será usada duas latas de doce e  um cordão.  

  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

A atividade do autor Ivam Cruz foi feitas em tres dias:  

No primeiro dia eles ouviram a história do Ivan Cruz que contei para eles, fiz umas perguntas 
para eles e eles reponderam direitinho,depois da história ouvida e depois das perguntas 
respondidas,eu(pibidiana) dei para eles um telefone sem fio feito com um cordão e duas latas.  

Eles acharam muito engraçado o telefone sem fio teve duas crianças que ficaram até com 
vergonha de brincar,depois dos dois verem os outros colegas brincando e se divertindo,eles 
resolveram deixar a timidez de lado foram brincar.No fim todos participaram eles adoraram a 
brincadeira.  

Segundo Craidy e Kaercher:  

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma relação 
prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato frequente e 
agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, Pág.82)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  
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da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

Pré II  

DATA:04/09/2019  

OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer com 
que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o verdadeiro 
brincar e como é bom brincar.  

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 
corda)  

DESENVOLVIMENTO:  

-No dia 04 de setembro,quarta-feira será feita a segunda parte da atividade.Após o café da 
manhã a pibidiana sentará com eles e relembrará a história.Depois da história relembrada a 
pibidiana mostrará mais duas telas pintada pelo o autor Ivan Cruz,ela perguntará para as 
crianças se elas lembram do nome do autor?E a que ele fazia?que brincaderas é essas?.Depois 
das perguntas respondidas,a pibidiana levara uma corda e ira propor para as crianças bricarem 
cabo de guerra e brincarem de roda caixinha assim brincando enceramos nossa segunda parte 
da atividade.  

  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  
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    Nessa segunda parte da atividade,foi relembrada a historia,fiz algumas perguntas,as crianças 
não conseguiram responder todas as perguntas,pois não haviam prestado muita atenção no 
primeiro dia,Perguntei a elas qual era o nome do autor duas lembravam só do sobre nome CRUZ 
do nome nao lembravam.lembraram que era um pintor de brincadeiras,depois de tudo 
relembrado.Eu (pibidiana) mostrei mais algumas telas para eles,usei duas telas de pintura do 
autor Ivan Cruz para fazermos nossa atividade.trabalhemos nessa atividade a tela pintada da 
brincadeira roda de caixinha,na brincadeira cantamos a musica ciranda cirandinha,se eu fosse 
um peixinho e brincamos de rapousa,pois as crianças pediam muito para brincar de rapousa elas 
adoram.Depois brincamos de cabo de guerra,que foi a segunda tela que mostrei para eles.A 
brincadeira do cabo de guerra foi maravilhosa todos participaram,até a professora titular da 
turma brincou com nós,se divertimos muito nessa atividade as crianças nao queriam parar mais 
de brincar. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas 
brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que 
lhe chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 
CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

Pré II  

DATA:06/09/2019  

OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer com 
que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o verdadeiro 
brincar e como é bom brincar.  

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 
corda)  

DESENVOLVIMENTO: -No dia 06 de setembro sexta-feira faremos a terceira parte e final da 
nossa atividade.Após o café da manhã a pibidiana ira se sentar com eles e relembrará a 
história.Depois da história relembrada a pibidiana mostrará mais uma tela pintada pelo autor 
Ivan Cruz,ela fará os mesmos questionamentos para as crianças e fará com eles fasam numa 
caixabranca de papelão a releitura e repintira,ela levará bonequinhos de papel e figuras 
gomêtrica para eles,eles olharam as telas do pintor e refazeram as telas da maneira deles e assim 
enceramos nossa atividade com uma linda repintura da tela do autor Ivan Cruz.  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Essa atividade foi a terceira e a ultima parte da atividade.sentamos em roda recontei toda a 
historia do autor Ivan Cruz,refiz os mesmos  questionamentos,qual era o nome do autor?o que 
ele fazia?Se nas telas pintadas as crianças eram meninos ou meninas?Qual as cores que ele 
usou nas telas?E o que havia de diferente nas telas do autor Ivam Cruz?. As crianças 
responderam todas as perguntas certinhas,elas haviam entendido o assunto trabalhado.Falaram 
que o nome do autor era Ivan Cruz,a maioria das crianças acertaram todas a cores,claro tinha 
algumas crianças com dificuldade de acertar as cores,mas a maioria das crianças 
acertaram.Elas também conseguiram identificar direitinho o desenho pintado conseguram 
identificar os meninos e as meninas pintadas nas telas do Ivan Cruz.  Havia uma pergunta que 
eu sempre questionava eles,Que era _O que havia de diferente nas telas do autor Ivam Cruz?As 
crianças olhavam,olhavam e diziam que elas nao enxergavam nada de diferente,que 
simplismente enxergavam casas brinquedos e crianças.Olhei para eles  e falei: Vocês estão 
todos de parabéns,eu queria saber como vocês conseguiram identificar se as crianças eram 
meninas ou meninos?Se na pintura a rosto as crianças não tem rosto?.  

As crianças começaram a rir e me diziam: É mesmo eu não tinha visto,elas só perceberam se 
era menino ou menina pelas roupas e pelos cabelos.  

 Essa atividade foi muito legal de trabalhar com as crianças,tanto eu como as crianças 
adoramos,se divertimos muito,pois brincando também se aprende.  

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
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mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

Pré II  

DATA:11/09/2019  

OBJETIVOS:Trabalhar a cordenação motora e estimular a atenção e a concentração das 
crianças.  

RECURSOS:(Caixa de papelão,garrafa pet,cola quente e folha e papel de presentee um dado 
com numeros feito com uma caixinha de chá).  

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar com as criança será um tabuleiro 
reciclavel,de numeros de 1 a 5.Após o caféda manhã a pibidiana sentara com eles e explicara a 
atividade.Apibidiana ira levar um tabuleiro feito num pedaço de cartão quadrado aonde nele 
tera colado cinco partes de cima da garrafa sem tampa,embaixo da garrafa colada tera um 
numero escrito.E na tampada das garrafas tera numeros também.As crianças teram que atirar o 
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dado,o numero que cai o dado elas teram que me dizer que numero esta no dado e depois teram 
que botar a tampinha na garrafa ao qual se refere ao mesmo numero.  

 Terá o numero na garrafa e na tampinha,a crianças iram enroscar a tampinha na garrafa 
certa.Assim as crianças trabalharão a cordenação motora e os numeros.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Nesse dia a atividade foi feita com dois alunos,pois chovia muito nesse dia poriso havia só dois 
alunos em sala de aula.essa atividade foi bem legal eles adoram jogar o dado enroscaram as 
tampinhas bem direitinho o menino acertou todos os numeros a menina teve algumas 
dificuldades em acertar os numeros.O que achei mais legal foi que depois que a atividade 
acabou a professora titular da turma disse que eles podiam pegar brinquedos para brincarem.Em 
vez deles pegarem brinquedos o menino me pedio o dado emprestado eu o emprestei e ele foi 
brincar e tentar insinar os numeros a sua colega.Foi muito lindo de ver eles usando a atividade 
para ensinar o proximo.  

  
"É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se como sujeito e 
organizando-se"  

  
REFERÊNCIA:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA:12/09/2019 
OBJETIVOS:  

Trabalhar o corpo, Desenvolver as percepções corporais,lateralidade,concentração e equilibrio.  

RECURSOS:(Papel pardo e caneta permanente) DESENVOLVIMENTO:  

A atividade que irei realizar com as criança será Circuito Psicomotor.Após o caféda manhã a 
pibidiana sentara com eles e explicara a atividade.A pibidiana levara dois tapetes feito de papel 
pardo num tapete tera uns pezinho desenhados.Pés virados de frente,pés virado pro lado 
esquerdo e pro lado direito.  

No outro tapete tera desenhado mãos e pés.elas teram que pular e tocar nos tapetes conforme 
estiver pedindo os tapetes.  

  

  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Essa atividade foi muito bacana,poís as crianças trabalharam o equilíbrio e a cordenação 
motora,eles souberam esperar e respeitar a vez de cada um,eles brincaram tanto que até 
rasgaram o tapete feito de papel pardo.  

Segundo Craudy e Kaercher  

"Através do contato com seu próprio corpo,com as coisas do seu ambiante,bem como através 
da interação com outras crianças e adultos,as crianças vão desenvolvimento a capacidade 
afetiva,a sensibilidade e a auto-estima,o raciocinio,o pensamento e a linguagem.A  articulação 
entre os diferentes níveis de desenvolvimento(motor,afetivo e cognitivo)não se dá de forma 
isolada,mas sim de forma simultânea e integrada".  

  
REFERÊNCIA:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA: 18/09/2019  

OBJETIVOS:Trabalhar o corpo e  favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 
criatividade, do senso rítmico,imaginação, memória, concentração.  

RECURSOS: (celular,musica)  

DESENVOLVIMENTO:Apois o café da manha a pibidiana ira explicar a ativividade para os 
alunos,dançaremos dois jeitos diferentes.  

-Primeiro jeito:A pibidiana irá solicitar aos alunos que formem um círculo, todos de pé, e 
dancem acompanhando a música. Ela Explicara aos alunos que deverão colocar o pé direito no 
centro da roda e, em seguida, deslocá-lo para trás do corpo, sempre no ritmo da música.  

Para facilitar,a pibidiana também ficará na roda e indicará os movimentos a fim de que a turma 
a imite.  

Segundo jeito:Aturma será dividida em duplas,frente a frente com seu par onde será executados 
os passoas de acordo com o treicho da música,inicialmente demonstrados pela pibidiana e  os 
passos serão executados posteriormente pelos alunos,de forma pausada.  
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  Cantiga  

Pezinho  

 Ai bota aqui  

 Ai bota aqui  

O seu pezinho Seu 
pezinho bem 
juntinho com o meu.  

Ai bota aqui  

Ai bota aqui  

O seu pezinho Seu 
pezinho bem 
juntinho com o meu.  

E depois não vá dizer  

Que você se arrependeu!  

  
  

  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Essa atividade foi referente ao dia do gaucho,eu(pibidiana)conversei com eles sobre o gaucho 
e depois dançamos a dansa do pézinho,foi muito legal eles gostaram,só consegui torar foto e 
filmar a dança do pézinho que eles estão em duplas,a dança do pezinho que era em roda não 
consigui tirar foto.Mas dançemos do mesmo jeito.Teve alguns desentendimentos com alguns 
pares na dança,pois o menino ia para um lado e a menina para o outro ai um puxava o outro e 
dizia que estava errado(a).Mas deu tido certo,a dança era nova para eles,ele me disseram que 
nunca tinham dançado, ficou lindo.  

  "É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo  um  modo 
proprio  de  agir  sentir e pensar e  vão  descobrindo  que  existem  outros  modo  de 
vida,pessoas  diferentes,com  outro  ponto  de  vista " (B RASI L,2017,p.38).  
  
Referência:  

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA:19/09/2019  

OBJETIVOS:Ajuda a criança adquirir conhecimentos e pode ajudar nas dificuldades.  

RECURSOS: (Tampinhas,galão plastico de cinco litros,folha de oficioe lapis de cor) 
DESENVOLVIMENTO: Apois o café da manha a pibidiana ira explicar a ativividade para os 
alunos.A atividade que a bibidiana ira realizar com as crianças sera um BINGO DO 
ALFABETO.  

Apibidiana distribuira para as crianças umas cartelas com letras feita com folhas de oficio.Ela 
girara a roleta que sera feita de reciclagem,feita com um galão de garrafa pastica dentro do 
galão havera varias tambinhas com letras cada letra de uma cor.Quando a pibidiana rolar a 
roleta ela tirara uma tampinha e mostrara para as crianças a letra e a cor.As crianças terao que 
achar a letra e pintar da qual a da pibidiana que tirou da roleta.  

  

  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Essa atividade foi maravilhosa,um pouco agitada,as crianças tinham que achar a letra e o lapis 
da cor indicada para pintar a letra.Separei as crianças em duas mesas.Cada vez que eu tirava a 
tampinha da roleta elas ficavam ansiosas para saber a letra e achar primeiro,eles procuravam 
rapido só para mostrar para os outro que tinham dificuldade de achar,achei muito legal da parte 
deles,de não levarem como uma competição o jogo,e sim como saber e ensinar o proximo.  
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É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
 DATA: 24/09/2019  

OBJETIVOS:Incentivar as crianças o gosto pela leitura,trabalhar as cores e texturas,fazer com 
que as crianças expressam suas criatividades.  

RECURSOS: (uma historia a chegada da prima vera,papel pardo e tintas)  

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manha a pibidiana explicara a atividade que ira 
realizar com as crianças.A atividade sera contação de hitoria A Chegada Da Primavera depois 
da contação da historia a pibidiana dara para as crianças um pedaso de papel pardo e nele as 
crianças iram colorir um lindo jardim eles faram que nem as abelinhas na historia.Eles daram 
vida a primavera colorindo as flores.  
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  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Nessa atividade eu(pibidiana) contei para as crianças a história da Chegada da  

Primavera,conforme eu ia contando as historia para eles eu ia fazendo perguntas para ver se 
eles estavam atentos e não é que estavam atentos mesmo.Depois da história contada 
trabalhamos todos em grupo,eu pintei as mãozinhas deles todas coloridas e eles carimbaram as 
mãozinhas no cartas e formaram um lindo jardim.  

Segundo Craidy e Kaercher:  

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma relação 
prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato frequente e 
agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, Pág.82)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA: 25/09/2019  
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OBJETIVOS: possibilitará com que a criança ao tocar no garfo e fazer movimentos no papel, 
ela começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores, 
desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte.  

RECURSOS: (folha de oficio,garfo e tinta guache)  

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manha a pibidiana explicara a atividade que ira 
realizar com as crianças.A atividade será uma flor feita com garfo e tinta.Apibidiana entregará 
para as crianças folhas de oficio,um garfo e tinta guache,as crianças mergulharam o garfo na 
tinta guache e vão carimbar o garfo na folha,assim formaram lindas flores.  

  

  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Essa atividade foi referente a primavera,eu (pibidiana) fiz a primeira flor para as crianças verem 
como seria feita.Quando peguei o garfo as crianças fizeram uma cara,e me perguntaram o que 
eu ia fazer com o garfo?E eu disse; vou fazer uma flor e depois vocês irão fazer as flores de 
vocês.Quando mergulhei o garfo na tinta guache elas ficaram paralizadas e diziam: Isso é um 
garfo de comida.E eu disse:Sim e com ele nos vamos fazer lindas flores.Me sentei com um por 
um para ajudalos,foi uma nova esperiencia tanto para mim quanto para eles pois eu tambem 
nunca tinha feito flores assim,deu todo certos eles fizeram lindas flores.  

  
É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES  

  
  
 REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:28/09/2019  

A presentaçao da  nossa escola EMEI Verdina Raffo na tertulha da escola EMEI 
Silvinha.Demonstramos as varias caracteristicas e interaçao,nos espaço e cuidado em 
compreender,respeitando a interaçao entre crianças e adultos.Teve varias apresentaçoes na 
tertulha,apresentaçoes maravilhosas,havia tambem barracas de comidas deliciosas,tava muito 
boa a tertulha.  
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 REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:12/10/2019  

Desfilamos pela escola EMEI Verdina Raffo,foi um lindo desfile,as crianças todas 
arrumadinhas,vestidas de princesas,super herois.Estavam todos lindos a creche estava muito 
bem representada.  
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DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA: 31/10/2019  

OBJETIVOS: Ensinar o habito pela higiene e a importancia dos cuidados com o corpo  

RECURSOS: (Livro,folhas de oficio,uma boca feita de cartela de ovo e lapis de cor) 
DESENVOLVIMENTO:Essa atividade será feita junto com o estagiario Luiz Wanderlei.Após 
o café da manha o estágiario ira conduzir sua aula dialogando sobre a importancia da 
higiene,logo após contarei uma hitoria sobre o piolho,depois darei para as crianças uma folha 
para cada e lapis de cor, eles teram que de senhar um piolho e logo após entrarei com uma boca 
feita de cartela de ovo onde elas teram mostrar como é que se faz a escovação.  

   
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Essa atividade foi em conjunto foi maravilhosa ,as crianças adoraram,não so as crianças eu 
tambem adorei pois ele foram muito pacientes em esperar sua vez de  fazer a atividade fizeram 
sua demonstraçao de sua escovação bem direitinho.  

A hora em que mais achei legal foi depois da contação da hitoria do pilolho,póis o estágiario 
levou para a crianças uma boneca feita com caixa de leite de um lado ela tinha um rotinho feliz 
e do outro o rostinho triste.A boneca tinha ate cabelos e em seus cabelos aviam piolhos feitos 
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de velcros,As crianças tinham que tirar os piolhos para ver se a boneca ficava feliz.Eu achei tão 
engraçado pois teve algumas crianças que quando chegava na sua vez de catar o piolhos da 
boneca eles faziam cara de nojo.  

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA: 01/11/2019  

OBJETIVOS:Estimular os contatos sociais e desenvolver a interação entre os colégas,estimular 
as crianças a brincarem,possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos 
apropiado e lúdico.  

RECURSOS: (pés de latas,teatro de fantoches,tunel,mine mercadinho e varios outros 
brinquedos)  
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DESENVOLVIMENTO: será o dia da pibidiana auxiliar o estágiario luiz wanderlei a levar as 
crianças para um passeio na faculdade onde elas teram acesso a brinquedoteca onde poderam 
brincar com diversos brinquedos lúdicos,Após brincarem na brinquedoteca faremos um 
lanche,e após o lanche iremos para o brinquedão onde as crianças brincaram livremente ao ar 
livre.  

  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
Dia maravilhoso,dia de muita agitação,esse dia foi muito significativo tanto para mim como 
para as crianças,elas adoraram riram bastente brincaram com diversos brinquedos e em diversas 
brincadeiras junto a mim pibidiana e junto ao estagiario Luiz Wanderlei.  

eu pibidiana junto com as crianças se divertimos um monte,brincamos com o teatro de fantoches 
e brincamos de mine mercado onde nos dividia uns minutinhos para cada um vender os 
produtos,foi muito engraçado todo mundo queria ser o dono do mercadinho ninguem queria 
brincar de comprar nada so queriam vender,tive um pouquinho de problema pois todos queria 
ser o dono na mesma hora,se empurravam se chingavam,mas consegui fazer com que todos 
brincasem de vender inclusivel eu,que estava mais aflita do que as crianças para brincar.  

Passeio inesquecível de muitas risadas e de rostinhos feliz.  

  
É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe chama 
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( CRAIDY E 
KAERCHER, 2001, Pág.66)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA  

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA:06/11/2019  

OBJETIVOS: Incentivar o gosto pela leitura  

RECURSOS: (livro: July e sua ninhada de cachorrinhos)  

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana e o estagiario Luis Wanderlei 
contaram hitorinhas para as  crianças e depos de ouvilas,as crianças teram que recontar a 
historia.  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

É tão bom atividade assim para as crianças,elas prestam muita atenção e elas adoram contar as 
histórias,elas tem uma imaginação muito grande da onde saem lindas e grande historias.  

Segundo Craidy e Kaercher:  

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma relação 
prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato frequente e 
agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, Pág.82)  

  
Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA:07/11/2019  

OBJETIVOS: Incentivar o gosto pela leitura  

RECURSOS: livro os três porquinhos  

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana e o estagiario Luis Wanderlei 
contaram historinhas para as  crianças e depois de ouvilas,as crianças teram que recontar a 
historia.  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

É tão bom atividade assim para as crianças,elas prestam muita atenção e elas adoram contar as 
histórias,elas tem uma imaginação muito grande da onde saem lindas e grande historias.Nao 
teve atividade porque foi o dia que a cordenadora foi observar o estagiario Luiz Wanderlei.  

Segundo Craidy e Kaercher:  

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma relação 
prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato frequente e 
agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, Pág.82)  
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Referência:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA: 14/11/2019  

OBJETIVOS:Estimular a atenção e a concentração das crianças e mostrar o afeto das crianças 
pelo professor estágiario.  

  
RECURSOS: (Um tabuleiro do jogo da velha  feito de EVA e acessorios X eo O feitos de 
feutro,EVA,tinta guache e sorvete.)  

DESENVOLVIMENTO: Sera a despedida do professor estágiario Luiz Wanderlei.Após o café 
damanha eu pibidiana farei uma brincadeira com as crianças,jogaresmos jogo da velha feito de 
EVA  e feutro ,trabalharei a concentraçao e a atençao das crianças.Depois da brincadeira o 
professor estágiario conversara com as crianças sobre tudo que fizeram,durante todo tempo em 
que ele esteve la, explicara para as crianças que será o ultimo dia dele.Após o dialogo dele com 
as crianças ele servira sorvetes e deixara as crianças livremente  a vontade para conversarem e 
brincarem.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  
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    Esse dia foi um dia de muito agitação,as crianças estavam muito agitados por conta do ultimo 
dia do professor estágiario Luiz Wanderlei.A atividade que eu fiz com as crianças foi um jogo 
da velha,a atividade fui muito legal,apesar de algumas crianças ficarem bravas pois nao 
conseguiam ganhar,aproveitei a situaçao e dialoguei com elas sobre o ganhar e perder expliquei 
que nem sempre ganhamos,mas que mesmo assim nao devemos dexistir pois tudo na vida é um 
aprendizado.  

Depois da atividade e da conversa feita,o professor estágiario conversou com as 
crianças,explicou para elas que era o ultimo dia dele,perguntou para as crianças do que,que elas 
mais gostaram durante todo esse tempo que ele esteve presente.O professor estágiario foi até 
sua casa pegar o sorvete.Enquanto ele ia em sua casa,eu pibidiana junto com a professora titular 
e as crianças fizemos um lindo cartaz de EVA,nele fizemos um coraçao,dentro do coraçao 
escrevemos-Para sempre nosso amigo Luiz Wanderlei e na volta do coraçao pintamos as 
maozinhas das crianças e carimbamos o cartaz.Assim que ele chegou as crianças entregaram 
para ele.O professor estágiario  abraçou todos,agradeceu e após  serviu sorvetes para as 
crianças.E asim foi a despedia com muitos carinhos.  

  
"É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se como sujeito e 
organizando-se"  

  
REFERÊNCIA:  

Educação  infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P.  

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001.  
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DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:18/11/2019  

OBJETIVOS:Cooperação dos alunos, conscientização a preservação do meio ambiente  

RECURSOS: (Papel pardo,revistas,tenas e canetinhas.)  

DESENVOLVIMENTO: Após o café damanha,a atividade que iremos realizar sera a confecçao 
de um cartaz sobre a coléta seletiva,que sera exposto no dia da feira de conhecimento.  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Nessa atividade confeccionamos um lindo cartas sobre a reciclagem,eu pibidiana dei algumas 
revistas para as crianças,para elas procurarem imagens que pudesem coloar nas lixeiras festas 
pela bibidiana no papel pardo.Conforme as crianças iam achando as gravuras referente as cincos 
lixeiras,Azul papel,Verde vidro,Vermelho pástico,Amarelo metal,Marromorgânicos.Elas 
tinham que ir colando corretamente no cartaz em cima das lixeiras desenhadas. Foi um 
aprendizado e tanto pois nao so aprendemos a separar o lixo,aprendemos tambem as cores.  

  
segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores as 
chances de despertar a conciência pela preservação".  

  
Referência:  

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 
https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 
em:12 de junho de 2019.  
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:19/11/2019  

OBJETIVOS:Reconhecer as cores e ajudar as crianças a se organizarem para a feira de 
conhecimento.  

RECURSOS: (Papel crepom verde,azul,amarelo,vermelho e marrom,tessoura folha de oficio 
tinta guache.pilcel e cola).  

DESENVOLVIMENTO:faremos um ensaio com as crianças,para que elas saibam o que teram 
que apresentar na feira trabalho ensaio:  

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno  papel higienico e outros.  

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros.  

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos.  

E cofeccionaremos os aventais para as crianças se apresentarem.  

  
AVALIAÇAO REFLEXIVA  

As crianças nao decoraram muito bem as falas,a professora Magali a titular da sala,  me ajudou 
a organizar tudo,como as crianças nao conseguiram decorar suas falas a professora escreveu as 
frases de cada um em seu caderno para que treinasem em casa.E com o papel crepom 
confeccionamos uns lindo aventais.  

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores as 
chances de despertar a conciência pela preservação".  

  
Referência:  

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em  

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 
em:12 de junho de 2019.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

  
DATA: 20/11/2019  

OBJETIVOS:Ensinar a importancia da coleta do lixo e a importancia da preservação  

RECURSOS: (sacos de lixo,fita crepe,catetinhas e lixos reciclaveis)  

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana dara inicio a atividade dela.Ela 
explicara para as crianças como sera feita a atividade.A pibidiana dara para elas luvas para que 
eles fasam a coleta do lixo em segurança,em cima da mesa havera lixos limpos para que as 
crianças possam separar nos sacos de lixo indicados.  

  
  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
    Essa atividade foi muito bacana,pois as crianças adoraram,elas acharam um maximo botarem 
luvas.Elas separaram bem direitinho os lixos ,nossa idéia era entregar para o caminhao da 
coleta,esperamos mas ele nao passou.  
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segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores as 
chances de despertar a conciência pela preservação".  

  
Referência:  

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em  

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 
em:12 de junho de 2019.  
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PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:21/11/2019  

OBJETIVOS:Colocar a teoria em prática,despertando nas crianças a curiosidade.  

RECURSOS: (cartaz sobre coleta seletiva.avental de papel crepome as lixeirimhas feitas de 
caixa de sabonetes).  

DESENVOLVIMENTO:faremos uma apresentaçao para os pais e familiares e para o 
prefeito.Arrumaremos a sala de aula com o cartaz que fizemos e com as lixeirinhas coloridas.na 
hora da apresentaçao as crianças se apresentaram:Elas estaram vestindo um avental feito de 
papel crepom, cinco crianças representaram as cinco lixeirinhas.cada uma de uma cor.As 
crianças teram que falar:Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno  papel higienico e outros.  

  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  
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    Nesse dia nossa atividade foi a apresentaçao do nosso trabalho sobre a coleta seletiva.Achei 
que nao iria conseguir apresentar achei que nao ia dar certo.Pois havia sido escolhidos cinco 
alunos e ensaidao com eles dias atras.    quando chega no dia da apresentaçao so quatro dos 
escolhidos foram.Ai falei para a professora titular da minha turma,nós nao vamos conseguir 
apresentar,e ela disse calma vamos sim,vamos por outro no lugar de quem faltou.Eu disse para 
ela mas a criança nao vai conseguir decorar a fala.E nao é que ela decorou tudinho na hora e 
deu tudo certo.  

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno  papel higienico e outros.  

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros.  

A lixeira Amarela-Eu sou Metal,parafuso,pregos,latas e muitos outros.  

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos.  

A lixeira marrom-Eu sou o Orgânico,restos de comidas,cascas,grâos e muito mais. Graças a 
Deus deu tudo certo,tanto é que nosso turma ganhou a feirade conhecimento e 
representaremos a escola na feira de conhecimento na escola EMEI Silvinha.  

  
segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores as 
chances de despertar a conciência pela preservação".  

  
Referência:  

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 
https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 
em:12 de junho de 2019.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA  

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES  
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 REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:27/11/2019  

A presentaçao do nosso trabalho do PIBID,Relatos de experiências-Exapresar-se e conhecer-se 
na Educaçao Infantil.Demonstrar as varias caracteristicas e interaçao,nos espaço e cuidado em 
compreender,respeitando a interaçao entre crianças e adultos. A presentaçao foi excelente,eu e 
minhas colegas nao fizemos uma bela apresentaçao,nós estavamos com um ouco de 
medo,vergona antes de apresentar,pois o que mais tinha na sala era apresentaçao de professores 
formados e pessoas do mestrado.Mas graças a Deus nosso nervosismo passou e apresentamos 
super bem.  

  

  
  
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA  

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES  

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES  

  
  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

PRÉ II  

DATA:21/11/2019  

OBJETIVOS:Colocar a teoria em prática,despertando nas crianças a curiosidade.  

RECURSOS: (cartaz sobre coleta seletiva.avental de papel crepome as lixeirimhas feitas de 
caixa de sabonetes).  
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DESENVOLVIMENTO:faremos uma apresentaçao para os pais e familiares e para o 
prefeito.Arrumaremos a sala de aula com o cartaz que fizemos e com as lixeirinhas coloridas.na 
hora da apresentaçao as crianças se apresentaram:Elas estaram vestindo um avental feito de 
papel crepom, cinco crianças representaram as cinco lixeirinhas.cada uma de uma cor.As 
crianças teram que falar:Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno  papel higienico e outros.  

  
AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

  
    Nesse dia nossa atividade foi a apresentaçao do nosso trabalho sobre a coleta seletiva.Achei 
que nao iria conseguir apresentar achei que nao ia dar certo.Pois havia sido escolhidos cinco 
alunos e ensaidao com eles dias atras.    quando chega no dia da apresentaçao so quatro dos 
escolhidos foram.Ai falei para a professora titular da minha turma,nós nao vamos conseguir 
apresentar,e ela disse calma vamos sim,vamos por outro no lugar de quem faltou.Eu disse para 
ela mas a criança nao vai conseguir decorar a fala.E nao é que ela decorou tudinho na hora e 
deu tudo certo.  

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno  papel higienico e outros.  

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros.  

A lixeira Amarela-Eu sou Metal,parafuso,pregos,latas e muitos outros.  

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos.  

A lixeira marrom-Eu sou o Orgânico,restos de comidas,cascas,grâos e muito mais. Graças a 
Deus deu tudo certo,tanto é que nosso turma ganhou a feirade conhecimento e 
representaremos a escola na feira de conhecimento na escola EMEI Silvinha.  

  
segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores as 
chances de despertar a conciência pela preservação".  

  
Referência:  

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em  

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 
em:12 de junho de 2019.  
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