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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA:  30/11/2018 

OBJETIVOS: Socializar com os colegas e professora, conhecer seu corpo, higiene 

pessoal e analisar suas descobertas. 
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RECURSOS: Será utilizado para a realização desta atividade: Uma coberta, um abajur 

e a leitura de um livro 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada da seguinte forma: Irei utilizar a coberta 
para fazer uma barraca entre os berços. O abajur para criar um ambiente mais aconchegante 
e familiarizado para os alunos. Fazendo a leitura do do livro “o bebe da cabeça aos pés.” 

A atividade será realizada logo após o primeiro lanche da manhã. 

Adler, Victoria. O bebe da cabeça aos pés/ Victoria Adler: ilustrações de Hiroe Nakata: [ 
tradução Rosemarie Ziegelmaier]. - São Paulo: Editora Globo.2012. 

A seguinte história nos traz um olhar voltado ao corpo de um bebe, mostrando seu corpo 
de forma detalhada, ensinando sobre a importância da higiene, ainda nós mostra a 
importância do afeto. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Logo após o termino da atividade, pude constata como na outra atividade que é 
difícil consegui a total atenção deles. Além de adorar essa faixa etária, trabalhar com 
eles significa muito para mim, mesmo sendo difícil realizar as atividades com eles. 

No momento em que consegui a atenção deles vi que eles gostaram bastante e 
também, foram bem participativos da atividade e da leitura, além que eles gostaram 
bastante da barraca que fiz com uma coberta. 

Aos poucos estou descobrindo como chamar a atenção deles e a cada dia aprendo 
mais. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 27/11/2018 

OBJETIVOS: Desenvolver a habilidade de ouvir música, despertar o gosto pela leitura, brincar 

expressando emoções. 

RECURSOS: Para a realização deste trabalho, irei utilizar como base uma peça teatral, 

utilizando uma caixa de papelão, os 5 patinhos que serão impressos e ainda a construção do 

lago na própria caixa utilizando EVA e imagens impressas. 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade será realizada com todas crianças sentadas no tapete da sala de aula, enquanto 
isso organizarei tudo para começar a apresentação. Sobre a apresentação ela será da seguinte 
forma: irei utilizar a música dos 5 patinhos,como forma de leitura, fazendo com que eles 
interajam junto comigo. A atividade será realizada logo após, o primeiro lanche da manhã. 

 

Música os 5 patinhos. 

 

Cinco patinhos 
Foram passear 
Além das montanhas 
Para brincar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
Mas só quatro patinhos 
Voltaram de lá 

Quatro patinhos 
Foram passear 
Além das montanhas 
Para brincar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
Mas só três patinhos 
Voltaram de lá 

Três patinhos 
Foram passear 
Além das montanhas 
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Para brincar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
Mas só dois patinhos 
Voltaram de lá 

Dois patinhos 
Foram passear 
Além das montanhas 
Para brincar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
Mas só um patinho 
Voltou de lá 

Um patinho foi passear 
Além das montanhas 
Para brincar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
Mas nenhum patinho 
Voltou de lá 

A mamãe patinha 
Foi procurar 
Além das montanhas 
Na beira do mar 
A mamãe gritou 
Quack quack quack quack 
E os cinco patinhos 
Voltaram de lá 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

  

Os alunos gostaram da atividade desenvolvidas com eles, mas poucos focaram 
realmente na atividade, acho que erros não tiveram. Foi bastante significativa fazer 
essa atividade com eles e também aprendi com eles. 
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De alguma forma a atividade foi significativa para eles, pois eles participaram e 
me ajudaram a contar a história, ainda depois da contação de história eles contaram 
os patinhos, dizendo quantos tinham. 

Eles poderiam ter participado mais, mas como são pequenos ainda não focam 
muito nessas atividades creio eu, para futuras observações pretendo utilizar livros 
pequenos. 
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1) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 01/11/2018 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora  

 Explorar outro espaço diferente 

 Provocar a curiosidade com os brinquedos didáticos 

            

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 01/11/2018 a professora Nadia realizara sua atividade no horário das 09h00min 

na Universidade Federal do Pampa. A atividade será um breve passeio na 

Brinquedoteca, também realizara o lanche as frutas diferenciadas, por exemplo, maça, 

manga, kiwi outros.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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De fato pude concluir no passei na Universidade do Pampa, a professora Nadia 

infelizmente deixou a desejar na hora do lanche com as frutas, porque em minha 

opinião ela deveria ter dado o lanche na EMEI Casa da Criança na sala da creche I. 

Os alunos não paravam sentadinhos no tapete aonde a professora colocou para 

comerem as frutas, porque era um espaço diferente e enorme com certeza eles queria 

desfrutar do espaço.  

Assim que alguns alunos terminaram o lanche nos os levamos num brinquedo que 

estava no pátio da faculdade, todo o momento eles brincavam não tinham medo da 

altura simplesmente subiam e diziam do escorregador. Após levamos eles para a 

brinquedoteca , a professora Nadia realizou um ótimo trabalho teve interagindo o 

tempo todo com os alunos mostrando os brinquedos didáticos etc..  

O aluno que mais brincou na brinquedoteca foi o José ele pegou alguns materiais 

didáticos que era de encaixar ele tirava e colocava e ficava correndo pela sala depois 

foi desenhar numa folha de oficio com lápis de desenhar de alguma maneira o José 

conseguiu aproveitar cada minuto na sala, João Pedro ficou explorando o tempo todo 

os jogos didáticos,  Clara brincou bastante com um telefone ficou colocando no ouvido 

e também entrava e saia da barraca com bolinhas, Valentim infelizmente não 

aproveitou nada dormiu assim que chegamos na Universidade,Pedro Enrique 

interagiu com os brinquedos mas infelizmente sentou num lugar e não saiu mais, 

Felipe brincou o tempo todo com os brinquedos mas sempre ao lado da auxiliar 

Carmen. 

Em fim, pude perceber que foi ótimo a nossa ida à Universidade cada um de uma 

forma diferente conseguiram aproveitar e aprender no passeio, mas o único fato que 

eu acho que podia ter melhorado foi na hora do lanche. 

Fotos dos alunos na Brinquedoteca 
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9 
 

     

 

 

2) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/11/2018 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a linguagem oral 

 Identificar personagens da história contada 

 Provocar a curiosidade do som dos animais 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Os sons da floresta) 

 Um Celular e uma pequena caixa de som       

 

DESENVOLVIMENTO: 



10 
 

No dia 13/11/2018 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da 

creche I da Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre os 

animais, que tipo de sons eles fazem. Vou trabalhar com o livro: Os sons da 

floresta. Primeiramente vou pedir para os alunos realizarem uma roda no chão 

da sala para poder contar a história. Após, apresentarei o livro para os alunos 

e explicarei o significado da história e contarei. Mas de acordo que vai 

passando as paginas vou colocar na caixinha de som que tipo de som faz cada 

animal, claro que de acordo com a imagem correspondida. 

 

Resumo do livro 

O autor relata no livro “Os sons da floresta” sobre um macaquinho que fica na árvore 

e fica ouvindo rugidos ele aborda uma pergunta, por exemplo, você consegue 

adivinhar o que o macaquinho encontrou? Um leão, assim por diante com outros tipos 

de animais. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

De acordo com atividade desenvolvida por mim no dia 13/11/2018 as 09h30min após 

o lanche na sala da creche I posso relatar que foi muito importante para mim porque 

os alunos mostraram interesse nos animais que mais chamaram atenção deles como 

leão e urso. Então de alguma maneira eu consegui alcançar o meu objetivo que era 

com que eles interagissem durante a contação de história e cada um interagiu do seu 

jeitinho, eles adoraram cada vez que eu colocava na caixinha de som como fazia o 

leão, ficavam fazendo o som junto. Em fim, eu amei ver o sorriso deles cada vez que 

saia o som eu posso abordar que para mim foi um ótimo aprendizado essa atividade 

com certeza para eles também foi. 

Fotos 
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                  3) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/11/2018 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a motricidade fina 

 Identificar personagens da história contada 

 Provocar a curiosidade do que tem dentro do saco 

 

RECURSOS:  

 Um livro (O Saco) 

 Um saco de plástico 

  Alguns sapos de Eva de pulso 
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DESENVOLVIMENTO: 

No dia 20/11/2018 realizarei atividade no horário das 09h40min na sala da creche I da 

Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre o saco, o que será que 

tem dentro do saco. Vou trabalhar com o livro: O saco. Primeiramente vou pedir para 

os alunos realizarem uma roda no chão da sala para poder contar a história. Após, 

apresentarei o livro para os alunos e explicarei o significado da história e contarei. Mas 

assim que terminar a historia vou pedir para cada um colocar a mão dentro do saco 

para tirar o que tem dentro dele, após vou os deixar brincarem com os sapos de EVA 

de pulso. 

Resumo do livro 

O autor relata no livro “O Saco” alguns animais que vão surgindo no meio da mata, e 

olham um saco parado assim todas as prensagens do livro vão se questionando o 

porquê o saco parado na mata e também dando ideias do que fazer com ele, por 

exemplo, o tucano diz para o jacaré bota a viola dentro do saco. Assim por diante... 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

De acordo com atividade desenvolvida por mim no dia 20/11/2018 as 09h40min após 

o lanche na sala da creche I posso relatar que eu adorei ver os alunos brincando com 

os sapos de EVA o saco de plástico. Mas pude perceber que quando estava contando 

a história para os alunos, eles não prestaram muita atenção no livro e sim no saco, 

estavam curiosos para saber o que tinha dentro. Assim que terminei a história dei o 

saco para eles tiraram o que havia dentro então tiraram e viram que era alguns sapos 

de EVA assim brincaram por alguns minutos depois colocaram dentro do saco. Em 

fim, em minha opinião eu acho que os alunos adoraram o saco, os sapos não tinha 

nada que deveria ser mudado na hora da atividade. 

Fotos 
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4) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/11/2018 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a textura com as frutas 

 Mostrar os nomes das frutas 

 Provocar o paladar 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Hora do lanchinho) 

 Algumas frutas, por exemplo, uva, manga e outros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 22/11/2018 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre a hora do lanchinho. 

Primeiramente vou pedir para os alunos realizarem uma roda no chão da sala para 

poder contar a história. Após, apresentarei o livro para os alunos e explicarei o 

significado da história e contarei. Após ter contado a historia vou entregar algumas 

frutas para eles poderem sentir o cheiro também à textura. Depois tirar as cascas para 

poderem saborearas. 

 

Resumo do livro 

O autor relata no livro “Hora do Lanchinho” sobre um ratinho chamado Roque assim 

que acorda realiza diversos lanchinhos no dia, ele acha alguns pedaços de cereal, 

maça, biscoitos e queijo. Assim Roque como diversos lancinhos no dia. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 De acordo com atividade desenvolvida por mim no dia 22/11/2018 as 09h30min 

durante o lanche na sala da creche I posso relatar que foi uma ótima atividade porque 

os alunos conheceram outros tipos de frutas como pêssego, limão, ameixa e manda. 

Mas quando nós fomos dar as frutas para os alunos eles provaram apenas um 

pedacinho não gostaram muito, mas olharam e sentiram o cheiro das frutas. A única 

fruta que comeram mais foi o limão o mais acedo. Em fim, posso concluir que foi uma 

ótima atividade, mas o único fato que poderia ter sido diferente era ter levado outros 

tipos de frutas como abacaxi e outros. 

Fotos 
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5) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2018 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora 

 Mostrar o que e uma panela 

 Provocar interesse pela bola 

 

RECURSOS:  

 Um livro (A bola quiquica) 

 Uma bola de plástico 

  Uma panela 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 29/11/2018 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre “A bola quiquica”, 

Primeiramente vou pedir para os alunos realizarem uma roda no chão da sala para 

poder contar a história. Após, apresentarei o livro para os alunos e explicarei o 

significado da história e contarei também vou estar com uma panela na cabeça aonde 

explicarei o motivo. Assim que terminar a história vou mostrar para os alunos como a 

bola pula e rola tão alta e jogar bola com os pés com os alunos. 

Resumo do livro 

A autora relata no livro “A bola quiquica” sobre um bebê que e dono de uma bola que 

pula e rola a mãe desde bebê leva ele numa praça aonde ele observa tudo que as 

pessoas estão fazendo e convida todos os bebês para brincar com ele de bola. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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De acordo com atividade desenvolvida por mim no dia 29/11/2018 as 09h30min após 

o lanche na sala da creche I posso relatar que foi muito importante para mim porque 

os alunos mostraram interesse na bola e nas panelas. O único fato que eu poderia ter 

melhorado foi na hora de contar a história, poderia ter contado melhor também se eu 

tivesse levado mais bolas eles não tinham brigado, mas já nas panelas brincaram o 

tempo todo, ou seja, nesses dois fatos eu infelizmente deixei a desejar. 

Fotos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Siuvana Souza Peres de Oliveira. 

DISCENTE: Dóris Maria De Barros 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 31/10/2018 

OBJETIVOS  

Trabalhar com eles a amizade, o cuidado, carinho, a preocupação com o outro. 

 

RECURSOS: (citar os materiais que serão utilizados na atividade) 

Livro de história 

Lápis de cor 
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DESENVOLVIMENTO:  

Convidar os alunos a sentarem em circulo, para ouvirem a FÁBULA: A FORMIGA E A 

CIGARRA, ler para as crianças e ao mesmo tempo, ir conversando com eles a respeito da 

fábula, após colocar o livro a disposição deles pra manusear e pintar no próprio livro a gravura 

da história. 

             

 

 

  Resumo: Fábula: A cigarra e a Formiga. 

Conta a história de uma cigarra que no verão vivia cantando e saltitando, sem se importar com 

a chegada do inverno, enquanto que a formiga trabalhava todo o verão, carregando comida e 

lenha para que no inverno não passasse fome e tivesse uma casinha quente. Sempre a formiga 

falava com a cigarra com a preocupação de que ela passasse fome e frio no inverno, mas ela 

não ouvia a formiga. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Coloquei cadeiras em circulo na sala de aula, pedi que sentassem que eu iria contar uma 

história, que seria a Formiga e a Cigarra. No começo eles estavam muito agitados, pedi que 

ficassem em silêncio. Comecei a contar a história, eles queriam ver a formiga e a cigarra da 

história, então fui contando e fazendo os gestos que apareciam na historia, ao termino mostrei 

as gravuras do livro e deixei que eles pegassem o livro, o manuseassem e que cada um pintasse 

o desenho que havia no livro, um de cada vez. 

Assim eles dividiram o desenho e pintaram como quiseram. Acertei em coloca-los em círculos, 

mas acredito que deveria ter feito outra dinâmica, ter levado gravuras, ou folhas de oficio pra 

que eles desenhassem uma história da imaginação deles.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 07/11/2018 

 

OBJETIVOS: 

Aguçar o interesse pela leitura; 

Trabalhar a união, amizade; 

Obedecer aos responsáveis; 

Identificar os números; 

Noção de tamanho. 

 

 

RECURSOS 

Fichas com a história do pequeno polegar 
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Corda  

Prendedores decorados  

Papel pardo 

Fita métrica  

Caneta  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Será contada a história do Pequeno Polegar. 

Colocar um tapete no chão da sala de aula, convidar pra que sentem em circulo pra ouvirem a 

historia do Pequeno polegar, usando fichas com a história, que será colocado num varal pra 

visualização da mesma. 

 Ao contar a historia conversar com os alunos sobre ela, fazer perguntas como: O que eles 

acham se os irmãos deveriam ir ou não na floresta e por quê? O que eles acham que tem na 

floresta?  

E termino da história conversar sobre a importância de obedecer quem nos cuida, quais perigos 

podem correr.  

Após será colocado uma folha de papel pardo na parede, pra medir os alunos, um por um pra 

fazer a comparação de tamanho. 

  

RESUMO DA HISTORIA 

Eram uma vez sete irmãos, o mais novo por ser muito pequeno era chamado de pequeno 

polegar, eles gostavam de brincar juntos, eles moravam perto de uma floresta e seus pais diziam 

pra eles não entrarem na floresta porque lá vivia um gigante mau. 

Porem um dia o irmão mais velho convenceu os outros irmãos a irem lá, o pequeno 

polegar com medo de se perderem foi colocando migalhas de pão no chão pra marcar o 

caminho, mesmo assim se perderam, pois os pássaros comeram as migalhas. 

Após algum tempo na floresta os irmãos acharam um castelo, mas lá era a casa do 

gigante, que colocou suas botas magicas e tentou achar os irmãos. Sem sucesso ele se cansou 

resolveu tirar uma soneca em baixo de uma arvore, assim tirou as botas magicas e dormiu, vem 

isso o pequeno polegar pegou as botas dele, como eram magicas serviram nele e assim acharam 

o caminho de casa e o gigante acordou e não achou suas botas resolveu ir embora da floresta, 

pois ele tinha perdido seus poderes. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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  Foi uma intervenção tranquila pela manhã, todos estavam ansiosos pra escutar a 

história, conforme eu contava a história ia fazendo gestos ou sons como falava nela, eles 

gostaram interagiram, inventaram outras falas pra história. Quando eu falei que iria medir eles, 

eles queriam saber quem era o pequeno polegar da turma. Medi-os com a ajuda da professora e 

da estagiaria, inclusive nos medimos também, eles adoraram. 

 Na intervenção da tarde foi mais difícil no sentido que são mais alunos e barulhentos, 

todos falam ao mesmo tempo, fiz a intervenção após o lanche.  Alguns não prestaram atenção 

pois ficaram conversando, outros interagiram com a história e o Martin ficou deitado no tapete 

o tempo todo, depois perguntei pra eles o que acharam da história e ele não se lembrava de 

nada. Fiz medição deles com a ajuda da estagiaria, mas não surtiu o mesmo efeito que de manhã. 

Pra turma da tarde as intervenções deverão ser mais atrativas, terei que mudar o planejamento. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Data: 14/11/2018 

 

OBJETIVOS 

Aguçar o interesse pela leitura; 

Interação dos alunos com a história. 

 

RECURSOS 

Livro de historia; 

Avental pedagógico com o cenário da historia a ser contada; 

Personagens em feltro; 

Mascaras do lobo; 

Palha, madeira e pedaço de tijolos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os alunos ficaram sentados em suas mesas que estarão em circulo na sala de aula, será 

colocado em cima de uma mesa os personagens da história: os três porquinhos confeccionados 

em feltro, presos em um rolo de papel higiênico, três casinhas feitas de papel com a gravura dos 

respectivos materiais de construção, a história será contada com a manipulação dos personagens 
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e materiais diversos. Ao final será colocado o avental pedagógico no chão com o propósito de 

as crianças contarem a história brincando com os personagens. 

 

Resumo da história 

Era vez três porquinhos que viviam com sua mãe, como eram grandes decidiram morar 

sozinhos na floresta, então resolveram cada um construir sua casa. 

O primeiro era muito preguiçoso, construiu uma casa de palha, foi muito rápido e assim 

tinha mais tempo de brincar, o segundo construiu a casa de madeira e terminou rápido também 

e assim foi brincar também, o terceiro que não era preguiçoso e construiu a casa com tijolos. 

Mas na floresta vivia um lobo mau e estava sempre faminto, quando chegou à noite, o lobo 

bateu na porta da primeira casa e o porquinho amedrontado respondeu: quem é?  E o lobo 

respondeu, sou eu, o lobo, e quero entrar, se não abrires vou assoprar até derrubar! E assim ele 

fez, e a casa voou e o porquinho fugiu pra casa do segundo irmão. O lobo foi atrás e bateu 

novamente na porta. Toc, toc!. E os porquinhos apavorados perguntaram. Quem é?  Sou eu o 

lobo e quero entrar! E se não deixarem, vou assoprar até derrubar. E assim fez, e a casa voou e 

os dois porquinhos fugiram pra casa do terceiro irmão que era de tijolos. E o lobo  seguiu eles  

e novamente bateu na porta. Toc, toc!  Quem é? Perguntou o terceiro irmão. Sou eu o lobo, e 

se não abrires vou assoprar até derrubar!  

Assim ele fez, mas a casa não se moveu então o lobo olhou para a chaminé e pensou. 

Vou entrar por ali e subiu no telhado, mas o porquinho que era muito esperto tinha um caldeirão 

com água a ferver, assim que o lobo entrou caiu diretamente dentro do caldeirão e deu um salto 

tão grande que foi parar no meio da floresta e nunca mais ninguém viu falar do lobo mau. 

Assim os três porquinhos saíram pra brincar e cantar: Quem tem medo do lobo mau, 

lobo mau. 

 

Avaliação reflexiva 

Foi muito bem recebida esta dinâmica, ao chegar na sala de aula, com uma caixa eles ficaram 

bastante curiosos. Falei que iria contar a história dos três porquinhos, alguns me disseram que 

conheciam. Então comecei a encenar com os personagens, conforme ia contando, eles ficaram 

bem quietos prestando muita atenção e me respondendo o que perguntava pra elas. Mostrei os 

materiais da construção de cada casa pra que os alunos distinguissem cada um deles, Após 

coloquei o avental pedagógico no chão e disse a elas que poderiam contar a história, ou 

inventassem outra. E assim foi muito produtiva a contação dessa história, todos interagiram, 
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conversavam sobre a história, se dividiam os personagens. Foi uma troca muito proveitosa, eles 

participaram muito. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 21/11/2018 

 

OBJETIVOS: 

Ampliar o vocabulário 

Trabalhar as cores  

Desenvolver a imaginação  

 

RECURSOS:  

Gatos em EVA 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Convidar as crianças pra que sentem em suas classes que estarão dispostas em círculos, ao 

contar a historia do gato xadrez usarei gatos confeccionados em EVA. Após contar a historia 

perguntarei quem saberia contar a história novamente?  Se eles gostaram? Se eles conhecem as 

cores? Pegarei cada gato e perguntarei de qual cor ele é? 

  

O gato xadrez. 

Era uma vez um gato XADREZ 

Caiu da janela e foi só uma VEZ... 

Era uma vez um gato AZUL 
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Levou um susto e fugiu pro SUL... 

Era uma vez uma vez um gato AMARELO  

Esqueceu-se de comer e ficou MAGRELO... 

Era uma vez um gato BRANCO 

Era tão sapeca que pulou do BARRANCO... 

Era uma vez um gato MARROM 

Olhou pra gata e fez ROM. ROM... 

Era uma vez um gato LARANJA 

Ficou doente e só queria CANJA... 

Era uma vez um gato VERMELHO 

Entrou no banheiro e fez careta pro ESPELHO... 

Era uma vez um gato ROSA 

Comeu uma sardinha DELICIOSA 

Era uma vez um gato PRETO 

Era teimoso e brincou com o ESPETO... 

Era uma vez um gato VERDE 

Era tão preguiçoso que foi deitar na REDE... 

Era uma vez um gato COLORIDO 

Brincava com os amigos e era muito DIVERTIDO... 

Era uma vez um gato XADREZ 

Quem gostou da historia conte OUTRA VEZ... 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No turno da manhã, as crianças não conheciam a história ‘’o gato xadrez’’, então contei 

pra eles, elas gostaram, conversamos muito com relação à história, alguns me contaram um 

pouco da história do jeito deles e deixei que brincassem com os gatos em EVA. Mas pra eles 

não era um dia muito bom, pois era o ultimo dia da estagiaria Geonice, a quem eles tinham 

gostado muito. 

No turno da tarde ao comentar que iria contar uma história eles me perguntaram pelos 

fantoches dos porquinhos, que eu havia contado na semana passada, então expliquei que seria 

outra história; mas ao dizer que contaria a história do gato xadrez, eles fizeram ah!   a nossa 

professora nos contou ontem, assim perguntei como era eles me disseram que era só contada, 
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então falei pra eles que seria diferente, então mostrei os gatos em EVA, e fui contando, no final 

perguntei se tinha sido igual, eles disseram que não, havia diferença porque eles viram os gatos, 

e ai perguntei quais diferenças? Que na minha história tinha o gato colorido e dois gatos xadrez. 

Então perguntei as cores, os formatos, e a diferença dos dois gatos? As crianças interagiram 

bastante, então aprendi que poderia contar de outra maneira que deu certo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
DATA: 29/11/2018 

 

Objetivos 
Aguçar a curiosidade 
Trabalhar o compartilhamento 
E as emoções 
 
Recursos 
Livro dos Piratas 
Um pequeno baú de caixa de papel forrado em EVA 
Caixa de bombom 
 
Desenvolvimento 

Será colocado um tapete no chão da sala de aula, pedirei às crianças que sentem junto 
comigo para ouvir uma história que chamasse: Piratas. Essa história de um menino que precisa 
seguir um mapa pra encontrar um tesouro escondido. Antes de terminar a história mostro para 
eles um pequeno, fazendo a seguinte pergunta: O que tem dentro do baú? E vejamos o que 
acontecerá.  
 
RESUMO da história 

Era uma vez um pequeno príncipe que morava com seus pais, o rei e a rainha num 
castelo distante, então um dia um pombo correio trouxe pra ele o mapa de um tesouro 
escondido.  No mapa dizia para Ele junto de seus pais deveriam seguir de barco para uma ilha 
deserta, deveria tomar cuidado com o canto das sereias e animais aquáticos, ao chegar à ilha 
que ele andasse alguns passos pra direita e outros pra esquerda,  passar atrás de uma pedra que 
ele encontraria um tesouro cheio de chocolate. E o pequeno príncipe foi e o encontrou. 
 
Reflexão Avaliativa 
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Foi uma avaliação muito divertida e no final gostosa, contei a historia para as crianças 
e eles se preocupavam com o príncipe, diziam será que ele vai conseguir no tesouro. Tesouro 
esse que eu não havia dito o que era, para que ficassem mais curiosos, ao termina da história, 
peguei o baú e sacudi e perguntei a eles, o que seria? Houve varias respostas, mas não acertaram, 
conversei com eles que o tesouro seria dividido igualmente pra todos e assim foi. Quando 
abrimos o baú e eles viram que eram bombons de chocolate, tartarugas de chocolate o que tinha, 
todos vieram e me abraçaram e até me derrubaram, foi muito gostoso.  
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Intervenção  
Data: 07/12/2018 
 
Objetivos:  
Trabalhar significado do Natal, 
Amor, Companheirismo, Paz, Carinho, Amizade entre outros 
 
Recursos: 
Livro 
 
Desenvolvimento: 
Conversar com as crianças a respeito do Natal e contar a história de uma cartinha que o Papai 
Noel havia recebido, após perguntar o que eles sabem sobre o Papai Noel, se gostam ou não, 
explicar o verdadeiro significado do Natal. 
 
Resumo  

A fábrica de presentes do papai Noel estava a todo o vapor, pois estava perto do natal e 
de repente, alguém se deu conta de uma coisa muito importante, cadê o papai Noel?  Ouvindo 
isso a mamãe Noel foi atrás do papai Noel. Ele estava em seu escritório muito triste, ela chegou 
e perguntou o que estava acontecendo, ele lhe disse que as pessoas não se preocupam com o 
que esta acontecendo no mundo, fome, guerras e tristeza  e que isso não esta certo, pois as 
pessoas deveriam ajudar e se preocupar umas com as outras sempre e não só no Natal. Enquanto 
falava papai Noel  abriu uma das cartas que estava em cima da mesa, e emudeceu de alegria, 
ela dizia: 
  

QUERIDO PAPAI NOEL, 
 Neste ano não escrevo para pedir presentes gostaria apenas de 
pedir que o senhor levasse um pouco de paz, amizade e solidariedade pra 
todo mundo, para que as pessoas parem de fazer guerra, roubar, brigar ou 
prejudicar uns aos outros. Afinal de contas, o mundo em que vivemos 
pode ser muito melhor do que isso sei que e um pedido difícil, mas eu 
acredito no senhor. 

Feliz natal e um abraço Minduim. 
 

O desejo sincero do menino deu novas forças para papai Noel, que se levantou e correu 
para a fábrica, com aquela cartinha o bom velhinho compreendeu que, enquanto houver um 
papai, a esperança de um mundo melhor jamais acabara.  
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Avaliação reflexiva 
Contei a historia para as crianças, eles me contaram que o papai Noel é bonzinho, amigo, 

que trás presentes, tem renas. Um aluno me disse que não gosta de papai Noel, porque chega 
no dia e ele não ganha nada. 
Acredito que esta época do ano deveria ser trabalhada em sala de aula o verdadeiro sentido do 
Natal, não falando em religião, mas sim na solidariedade, na ajuda ao próximo e não focar nos 
presentes. Na escola ao lado tinha chegado papai Noel e as crianças foram ver e ganhar bala 
através da cerca que separa a escola da casa da criança. 
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PIBID 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/11/18 

OBJETIVOS: 

Identificar, de forma lúdica os numerais; 

Contar os numerais até 10; 

Realizar a escrita espontânea dos números até 10. 
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RECURSOS: Vídeo brincando com o macaquinho aprendi a contar, cartolina com o 

macaquinho. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada na intervenção da aula do 

estagiário, no momento em que ele achar melhor. As crianças vão assistir ao vídeo 

brincando com o macaquinho aprendi a contar, cantar junto ao vídeo e após será 

feito um cartaz onde terá um macaquinho com a frase brincando com o macaquinho 

aprendi a contar onde eles vão colocar os números até 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=bl2aoIFTUEA&t=15s 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Foi visível a motivação das crianças com o vídeo do macaquinho, cantaram junto ao 

vídeo e tentavam fazer com as mãos a mesma coreografia. 
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Por ver a prof. titular fazer eles contarem achei que eles saberiam escrever os 

numerais até 10, mas na hora de colocar no cartaz percebi que não, para a atividade 

ter rendimento e proporcionar conhecimento para eles fiz os números pontilhados 

para eles passarem por cima onde eles mostraram bastante empenho. 

Acredito que está atividade tenha sido significativa para mim e para eles, pois de 

ambos os lados aprendemos com minha falha. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/11/18 

OBJETIVOS: 

* Estimular o gosto pela história; 

 * Fazer com que as crianças reflitam sobre a moral que a fábula trás; 

RECURSOS: Vídeo da fábula de esopo a cegonha e a raposa. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada na intervenção da aula do 

estagiário, no momento em que ele achar melhor. As crianças vão assistir ao vídeo 

com a história da fábula após será feita uma reflexão sobre a mensagem que a 

fábula deixou para eles, o que eles compreenderam da história. 

https://www.youtube.com/watch?v=TY0X00OgjzA 

A raposa e a cegonha 

 

Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na 

outra, serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem 

o menor problema, mas a pobre cegonha com seu bico comprido mal pode tomar 

uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A 

raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da 
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cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a 

gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. 

 

Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para 

ver as delicias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de 

gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, 

aborrecidíssima só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo 

lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição, enquanto ia andando para 

casa faminta, pensava: “Não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui 

grosseira com ela primeiro”. 

Moral: Trate os outros assim como deseja ser tratado. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Através das observações percebi o quanto a turma brigava pelos brinquedos, para 

dividir o material, respeitar a prof. (Na hora de fazer a fila, sentar para realizar as 

atividades etc..) levei o vídeo da fabula com o intuito deles perceberem através da 

historia e da conversa o quanto é ruim fazer para o coleguinha, para a prof. e as 

pessoas em geral o que não gostaríamos que fizessem conosco. 

Percebi que eles interagiam durante a história sobre as atitudes dos personagens, 

mas não obtive um resultado satisfatório nas atitudes deles após o vídeo e a 

conversa. 

Acredito por ser uma turminha bem difícil de lidar e agitada que boas maneiras 

tenham que ser trabalhadas dia a dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 16/11/18 

OBJETIVOS: 

Despertar o gosto pela leitura e arte; 

Despertar a importância de brincar enquanto criança; 

Motivar eles a perceberem que todos nós somos bons em algo, mesmo que 

diferentes todos nós somos importantes cada um com sua maneira de ser. 

RECURSOS: Livro “O pintinho rouco” Lisiane Rotta, papel oficio com o desenho do 

pintinho rouco para colorir. 

DESENVOLVIMENTO: Realizar a contação da história interagindo com as crianças 

sobre as ilustrações que aparecem no livro e sobre o assunto, permitir que eles 

contem a história da forma que eles compreenderam e após pintem o desenho. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Meu plano teve que ser modificado, pois o que eu havia planejado ficaria cansativo 

para apenas um aluno. 

Eu já havia pensado na possibilidade de não ir muitos alunos neste dia pelo fato de 

ter sido feriado no dia anterior, por este motivo procurei uma história que 

transmitisse algo positivo para os que fossem e levei este material de improviso. 
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Acredito que foi bem significativo para mim e para o aluno, pois o mesmo vive uma 

situação complicada por ser do lar de passagem e ter problemas familiares, acredito 

ter conseguido transmitir a ele que mesmo com as diferenças todos nós somos 

importante cada um com sua maneira de ser. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/11/18 

OBJETIVOS: 

Despertar a imaginação; 

Criatividade, gosto pela arte; 

Gosto pela leitura. 

 

RECURSOS: Livro de história Baby ZOO “Moacir Rodrigues” Baby golfinho em a 

grande festa, desenhos de personagens diferentes para colorir. 

DESENVOLVIMENTO: Foi feita a contação de história interagindo com as crianças 

sobre os acontecimentos e ilustrações do livro, após foi dado a elas desenhos de 

personagens diferentes para colorir e criar uma história para ser contada a seus 

coleguinhas. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após a contação da história e interação com as crianças eles pintaram seus 

desenhos com personagens diferentes (rei leão, dálmatas, sininho, pequena sereia) 

e contaram sobre o desenho deles uma historinha para seus colegas. 

Acredito que está atividade os fez despertarem a imaginação, pois através de um 

desenho apenas eles conseguiram construir uma história despertando o interesse 

dos demais coleguinhas. 

Enfrento dificuldade na hora de colorir os desenhos, são muito agitados e em 

seguida não querem mais. Acredito que isso leve um tempo para ser realizado com 

prazer, pois os mesmos são muito agitados e não conseguem focar nas atividades 

propostas por muito tempo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/11/18 

OBJETIVOS: 

 Despertar a imaginação; 

Gosto pela leitura; 

Tranquilidade para ouvir a história; 

Fazer com que as crianças reflitam sobre seus atos. 

RECURSOS: Um cachorro de pelúcia, tapete, almofadas, livro “Animais de 

estimação Cãozinho” As trapalhadas do cãozinho Lupi. 

DESENVOLVIMENTO: A contação será feita após o almoço, onde a pibidiana irá 

relatar a importância de ficarmos quietinhos depois do almoço para não passarmos 

mal, será colocado um tapete no chão com almofadas aonde as crianças irão se 

deitar e o cachorro de pelúcia ficará sentado do lado da pibidiana que contara a 

história para as crianças. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

As crianças gostaram da história, ficaram atentos e interagiram quando eu 

perguntava como era o som que os animais que apareciam na historinha faziam. A 

história não ocorreu no momento que eu esperava devido às atividades que a titular 

tinha que trabalhar, não tinha almofadas na sala. 

Devido o alto interesse deles por atividades relacionadas ao natal tive que 

improvisar meu plano e fiz árvores de natal para eles colorirem enquanto escutavam 

músicas de natal levadas pela titular. 

Acredito que foi significativa esta aprendizagem, que nem sempre as coisas saem 

como planejamos e devemos nos ajustar ao que mais desperta o interesse das 

crianças. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/11/18 

OBJETIVOS: 

 Despertar a imaginação; 

O gosto pela leitura; 

A criatividade. 

RECURSOS: Livro Baby zoo 100 metros rápidos Moacir Rodrigues, papel pardo, 

desenho de animais e materiais do dia a dia. 

DESENVOLVIMENTO: Será feita a contação de história e interação das imagens do 

livro, após será feito um cartaz de uma floresta com os animais que aparecem na 

história. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

As crianças interagiram e gostaram da história, novamente as crianças estavam em 

clima de natal e como já havia previsto pelo entusiasmo das aulas anteriores levei 

um filme de desenho infantil a Rena do papai Noel e desenhos de natal para eles 

colorirem. 

As crianças assistiram o desenho com muito entusiasmo e pintaram os desenhos. 

Está atividade foi muito significativa para mim e para eles, pois trabalhar em algo 

que eles estejam motivados nos da um retorno satisfatório principalmente ao ver o 

rostinho alegre deles. 

 



56 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/12/18 

OBJETIVO: Despertar o gosto pela leitura; 

A importância de não jogar lixo na água; 

Refletir através da historinha e da conversa a atitude do baby leão. 

RECURSOS: Livro de Moacir Rodrigues Baby leão em: Faça como o rei, livros de 

historinha para as crianças contarem através da ilustração e imaginação. 

DESENVOLVIMENTO: Ler a historinha para as crianças e no final fazer através da 

conversa eles refletirem a importância de não poluir ás águas, se a atitude do baby 

leão foi correta. Após será feito a distribuição de vários livros de historinha onde as 

crianças vão escolher o que mais chamar a atenção deles e contarem para seus 

colegas usando sua imaginação. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade foi desenvolvida com bastante êxito as crianças prestaram bastante 

atenção e interagiram como eu esperava. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: JOICE DOS SANTOS FELIX PESSÔA 
 

 

1ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 01/11/2018 
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DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Estimular o interesse pela literatura; 

 Envolver as crianças em um momento de fantasia e imaginação; 

 Incentivar a interação e a socialização da turma; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 

RECURSOS: Será utilizada uma caixa decorada, fantoches para ilustrar os objetos que 

compõem a história. Os recursos serão confeccionados com materiais diversificados, como, 

EVA, papéis coloridos, material reciclável, algodão e etc.  

 

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

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no 

tapete. A professora iniciará a história mostrando aos alunos uma caixa fazendo alguns 

questionamentos para aguçar a curiosidade dos mesmos. Em seguida começará contando a 

história abrindo a caixa, de dentro dela será tirado um fantoche de menino. Este personagem 

será apresentado às crianças e prosseguindo a professora diz: “o menino quer pipoca” e tira de 

dentro da caixa uma pipoca. Novamente diz: “o menino quer pipoca e algodão-doce” e tira de 

dentro da caixa um algodão-doce, assim dando continuidade a história, sempre aumentando um 

objeto a mesma. E depois de tirar todos os fantoches da caixa a professora diz: “Ah menino, eu 

te dou pipoca, algodão-doce... e muito mais, se você... me der ... um beijo”, nesta última parte 

da história cada criança poderá segurar um fantoche, “ah menino eu te dou pipoca se você me 

der um beijo”. A professora poderá pedir um beijo para cada aluno ao entregar o fantoche, 

sempre respeitando a espontaneidade de cada um em relação as suas demonstrações de afeto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: HETZEL, Graziela Bozano. Literatura infantil: 

Pipoca, um carneirinho e um tambor. Editora DCL. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 



60 
 

 Minha intervenção foi realizada na brinquedoteca da universidade Unipampa, foi 

realizado neste ambiente, pois neste período a turma creche II estava com uma estagiária a qual 

realizava seu estágio de conclusão de curso. A princípio fiquei com receio, pelo fato de estarmos 

em um ambiente diferente para as crianças e por ser a minha primeira intervenção. Porém 

ocorreu tudo de maneira muito tranquila, as crianças superaram as minhas expectativas, elas 

prestaram muito atenção, seus olhos estavam brilhantes e cheios de curiosidade. Surpreendeu-

me a espontaneidade deles, ao final da história era pedido um beijo, todos eles vieram correndo 

pra demonstrar o afeto. 

Foi uma experiência incrível, pois eu estava bem preocupada em não conseguir realizar a 

intervenção por estarmos fora da rotina da turma, mas pelo contrário, as crianças me mostraram 

como elas são flexíveis ao serem confrontadas com o novo, com certeza foi muito mais 

enriquecedor para mim do que para as crianças.        

 

 

 

 

2ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 07/11/2018 

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

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão sentadas no tapete de frente 

para a professora. 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 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 legal, pois as crianças interagiram comigo no momento em que eu contava 

a história, foi um entrosamento tão produtivo ao mesmo tempo em que elas estavam atentas ao 

desfecho da história, elas também participavam conversando com os personagens da história, 

demonstrando cuidado com cada personagem. O efeito sonoro que a lua fazia foi um dos pontos 

que mais chamou a atenção das crianças, elas estavam encantadas e perguntavam o que é isso? 

Ela faz barulho? 

Preparar o ambiente também fez com que despertasse a curiosidade das crianças, permitindo 

que elas se envolvesse naquele momento com mais atenção, a turma gostou bastante desta 
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história. Pude perceber que a sonoridade contribuiu para estimular o interesse deles pela 

história.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/11/2018 

DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Identificar e trabalhar os sentimentos nos diferentes momentos em que se encontram 

cada criança; 

 Representar sentimentos de forma a melhor compreendê-los; 

 Incentivar a interação e a socialização da turma; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 

RECURSOS: Será utilizado papel pardo, neste será desenhado um castelo, garrafas pet, papeis 

coloridos, gliter nas cores: azul, vermelho e amarelo, estes serão colocados dentro das garrafas 

com água que representarão os personagens da história. 
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DESENVOLVIMENTO: Após o momento da chamadinha da turma, realizada pela professora 

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão dispostas no tapete de frente 

para a professora. Iniciarei a história apresentando Malvida, a rainha das cores, seu castelo e 

seus súditos, as cores. “A rainha chamou a cor azul e ela se apresentou; (neste momento a 

professora sacode a garrafa para que o gliter se misture na água deixando a garrafa azul 

brilhante) o azul era suave, calmo e delicado, saudou amavelmente a  rainha e cobriu o céu, 

Malvida sentiu-se calma e chamou seu outro súdito vermelho, o vermelho era tão intenso que 

quando surgiu quase fez a rainha cair, ela ficou tão braba que ordenou ao vermelho que se 

transformasse em um cavalo, o vermelho, então transformou-se em um cavalo indomável e 

colocou-se a fazer coisas muito perigosas deixando Malvida um pouco irritada, que acabou 

mandando o vermelho embora, em seguida chamou o amarelo que apareceu e deixou-a radiante 

de alegria e Malvida diz: me sinto tão iluminada... ”  e continuando a história a professora conta 

que o amarelo e Malvida eram bastante parecidos, e logo começaram a brigar, então aparece o 

azul para apaziguar mas não conseguiu, então surge o vermelho, que curioso nota que a rainha 

começa a ficar cinza e tudo a sua volta também ficou cinza. A rainha não era mais calma nem 

indomável e nem radiante estava apenas triste e de repente começou a chorar, e quanto mais ela 

chorava mais a cor cinza ia sumindo e em seu lugar as cores azul, vermelho e amarelo iam 

surgindo. Malvida percebeu que poderia se encontrar novamente com as cores e passaram a 

brincar juntos e no final o calmo azul cobriu todos. Ao final da história a professora poderá 

perguntar as crianças como elas se sentem quando estão tristes, irritadas, alegres. Deixar que 

elas expressem-se naturalmente, respeitando o momento de cada um. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: BAUER, Jutta. Literatura infantil. A rainha das 

cores. Editora Cosac & Naify. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No dia em que foi realizada essa intervenção, a turma fez um passeio, no qual brincaram 

bastante. Minha intervenção aconteceu depois deste passeio, as crianças estavam bem agitadas 

e cansadas, no momento achei que a contação de história seria bem oportuno para acalmá-los. 

Porém não ocorreu conforme o planejado. Segui o planejamento, mas as crianças estavam bem 
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agitadas e dispersas o que mais chamou a atenção delas foram as garrafas coloridas que usei 

para representar os fantoches.  

No final da história faríamos uma roda de conversa para falar de sentimentos, o que não foi 

possível, pois naquele momento as crianças necessitavam de outro tipo de intervenção, então 

apenas deixei-as brincar com as garrafas, os personagens, em seguida as crianças dirigiram-se 

ao refeitório para o almoço.  As dificuldades de tive foi que o momento em que foi contada a 

história não foi oportuno, talvez se eu tivesse feito antes alguma dinâmica com eles para retomá-

los a calma, a intervenção teria sido mais aproveitada.   

 

 

 

 

 

4ª INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/11/2018 

DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Estimular o interesse pela literatura; 

 Ampliar as experiências no campo do ritmo, audição e expressão corporal; 

 Incentivar a interação e a socialização da turma; 

RECURSOS: Será utilizado Collor set nas cores verde e vermelho para a confecção de uma 

dobradura que representará o personagem principal da história, um sapo. Chocalhos 

confeccionados com garrafas pet.  Expressões faciais e corporais. 

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

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no 

tapete. A professora iniciará a história mostrando aos alunos o personagem da história o “Sapo 

Bocarrão” dando continuidade a professora conta que o sapo Bocarrão não era um sapo 

qualquer ou esses sapos que as princesas beijão, ele era  um sapo muito metido e quando ele 
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encontrava outro bicho, logo se apresentava: “eu sou o sapo Bocarrão, eu tenho a boca bem 

grande e gosto de comer moscas” certo dia resolveu passear pela floresta e encontrou um 

passarinho e foi logo se apresentado e perguntou ao passarinho: e você gosta de comer o quê? 

O passarinho respondeu: ah eu gosto de comer minhocas bem torcidas e também lesmas...... No 

decorrer da história o sapo Bocarrão encontra um ratinho e depois um crocodilo, para o 

crocodilo ele pergunta: e você gosta de comer o quê? O crocodilo responde: ah, eu gosto de 

comer sapo de boca grande... O sapo Bocarrão se tremeu todo de medo, foi diminuindo a boca 

e disse: ah seu crocodilo, aqui você não vai encontra sapo nenhum da boca grande e logo pulou 

na lagoa. No encerramento da história a professora, com o auxilio de chocalhos, cantará uma 

música com as crianças. 

Sapo de boca grande 

Sapo, seu sapão 

Comedor de moscas 

Sapo Bocarrão 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: FAULKNER, Keith. Literatura infantil: Sapo 

Bocarrão. Editora CIA DAS LETRINHAS. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Essa semana a intervenção foi um sucesso, as crianças adoraram a história e eu 

particularmente fiquei bastante satisfeita com o resultado, as crianças participaram e estavam 

bem interessadas em ouvir. Foi um momento especial que tive com a turma, a principio achei 

que ficaria com receio, pois havia planejado uma história, na qual eu usaria expressões faciais 

e corporais, porém a curiosidade das crianças despertou em mim um entusiasmos tão grande 

que me dediquei ao máximo para representar os personagens e contar a história.    

Esse momento que tive com eles foi recompensador, houve uma troca de aprendizagens 

bastante significativa em ambos os lados. Foi uma das intervenções que mais gostei de aplicar. 

É incrível a imaginação das crianças, eles conversavam com o personagem da história como se 

ele existisse de verdade, brincavam, faziam carinho e na hora que guardar o material, ninguém 

queria deixar, eles gostaram mesmo desta história.   
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5ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 15/11/2018 

DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Estimular o interesse pela literatura; 

 Desenvolver a coordenação motora e sua imaginação; 

 Incentivar a interação e a socialização da turma; 

 

RECURSOS: Será utilizado EVA colorido para a confecção dos fantoches do sol e da nuvem. 

Papel pardo, papel crepom e cola branca.  

 

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

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no 

tapete. A professora iniciará a história colando na parede um desenho de uma árvore sem folhas 

e fala que essa árvore vivia em um campo sozinha e não tinha nenhuma folha, também não 

conhecia outras árvores, por isso não sabia que árvores tinham folhas. Certo dia passaram pela 
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árvore algumas pessoas e falaram: nossa, uma árvore sem folhas, uma árvore seca, essa árvore 

não serve pra nada. A árvore ouvindo o que as pessoas falaram passou, a partir desse dia, a 

sentir-se triste já que percebeu que ela não tinha folhas. Veio o sol e a árvore falou: sol, você 

pode me dar folhas, e o sol respondeu: ah, folhas eu não posso te dar, se você quiser terá que 

vir pegar, a árvore falou: eu não posso, meus pés são cravados no solo, o sol foi embora e a 

árvore continuou triste.... passam pela árvore o vento e a nuvem. Um dia algumas crianças 

estavam correndo pelo campo verde quando viram a árvore e notaram que em um de seus galhos 

havia um balanço e passaram a brincar por ali, as crianças notaram que a árvore estava triste e 

então resolveram dar-lhe um abraço bem apertado em seu tronco, a árvore até que se sentiu-se 

melhor, mas continuava triste. Como criança é muito sensível, logo notaram que a árvore estava 

triste porque não tinha nenhuma folha, então tiveram uma ideia. Foram para casa e trouxeram 

papeis coloridos para pendurar na árvore, fazendo a alegria da árvore. 

Para representar os papeis coloridos da árvore, cada criança receberá um pedaço de papel 

crepom colorido, será proposto que façam bolinhas coloridas para serem coladas na árvore, 

deixando-a bem colorida. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: ALONSO, Fernando. Conto infantil: Árvore sem 

folhas. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Neste dia havia poucas crianças, pude perceber que essa história não chamou muito a atenção 

delas, pois não havia muitos recursos coloridos, elas ouviram a história mas sem muito 

entusiasmo, a finalização da mesma era fazer bolinhas com papel crepom e colar na árvore 

representando as folhas, como as crianças já estavam distraídas, resolvi recortar os papeis e 

deixá-las colar na árvore. 

Entretanto foi na atividade que as crianças mais interagiram, todas elas queriam pegar os papéis 

coloridos e colar na árvore, preencheram todo o espaço sem necessitar de ajuda, depois tiveram 

alguns alunos que pegaram outros fantoches, utilizados na história, e recontaram a mesma a 

maneira deles e foi bem interessante, pois no momento em que eu contava a história não houve 

muito interesse da parte deles, põem quando eles tiveram a oportunidade de eles fazerem, 

percebi que mesmo sem entrosamento na hora do conto eles absorveram o conteúdo da história.       
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6ª INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 21/11/2018 

DURAÇÃO: 20 MINUTOS 

OBJETIVOS: 

 Estimular o interesse pela literatura; 

 Envolver as crianças em um momento de fantasia e imaginação; 

 Conhecer as etapas do ciclo da água de maneira lúdica; 

 

RECURSOS: Será utilizada cartolina azul para a confecção do fantoche principal. Uma 

gotinha. Feltro branco, EVA branco e amarelo e papel de seda branco. 

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

titular, darei início a atividade, hora do conto. As crianças estarão dispostas em uma roda no 

tapete. A professora iniciará a história mostrando aos alunos o personagem principal da história, 

o pingo de chuva, uma gotinha de água, que junto de outras gotinhas formavam um lindo lago. 

No decorrer da história aparece o sol, que aquece a gotinha tornando-a leve fazendo-a com que 

evapore, junto com as outras gotinhas tornando-se água em forma de vapor e transformando-se 

em uma grande nuvem, com tantas gotinhas de água em forma de vapor a nuvem foi ficando 

pesada. Um certo dia começou a ventar muito fazendo com que a nuvem começasse a viajar e 

o pingo de chuva ficou encantado com o que via lá de cima, os lagos os mares os rios e observou 
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que todas as gotinhas formavam todas aquela águas. Em uma noite fez tanto frio que acabou 

virando a nuvem de cabeça para baixo e fez chover muito, mas tanto que até pingo de chuva 

caiu da nuvem e todas as gotinhas caíram em cima de uma montanha, lá fazia tanto frio que 

todas as gotinhas ficaram juntinhas transformando-se em estado sólido, agora pingo de chuva 

era um pedacinho de gelo. No dia seguinte o sol voltou a brilhar e seu calor fez com que as 

gotinhas se agitassem e se transformassem de novo em gotinhas de água. Atualmente pingo de 

chuva vive no lago com as outras gotinhas, esperando o dia em que elas se transformarão 

novamente em vapor para viverem novas aventuras. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: RODRIGUES, Mario. Literatura infantil: Pingo de 

chuva. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Essa intervenção abordou o ciclo da água, embora tenha sido de maneira bem lúdica, ainda 

assim achei que o assunto não foi propício para a turma. Contei a história utilizando recursos 

que chamassem bastante a atenção das crianças, porém não obtive muito sucesso. O momento 

da história que elas mais gostaram foi quando a nuvem começou a chover, da nuvem caíram 

gotinhas de papel seda, ela adoraram esse efeito. 

Observei que quando a história é um pouco mais longa, as crianças ficam mais atentas se 

estiverem sentadas em cadeiras ou em roda ou até mesmo nos seus lugares, quando elas estão 

dispostas no tapete a história precisa ser mais breve e com muitos recursos visuais. Minha 

dificuldade esta sendo encontrar livros interessantes e com histórias curtas que despertem o 

interesse dos alunos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/10/2018 

OBJETIVOS:  Estimular a memória e conhecimentos dos animais. 

RECURSOS: Livro de conto infantil e folha A4. 
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café,  ao chegar na sala de aula irei 

pedir para que as crianças sentem em circulo em minha volta para que seja realizado o conto. 

Após término da leitura, será perguntado as crianças quais os mascotes que o Jerônimo tinha e 

porque ele refere todas essas mascotes como seu irmão mais novo. 

Jerônimo Totes e suas estranhas mascotes. Jerônimo tem mascotes estranhas, barulhenta, 

gulosa, aterrorizante, feroz, etc. Sempre que apresentado um mascote estranho Jerônimo conta 

que ainda uma coisa pior que o mascote estranho, ao final o Jerônimo mostra seu irmão, que é 

mais  barulhento, mais guloso, mais aterrorizante... No livro é demonstrado seu pequeno irmão 

com ilustrações mostrando que faz barulho e realizando travessuras. 

Será pedido para que as crianças desenhem em uma folha A4 um dos mascotes que tenham 

aparecido no livro e porque a escolha daquele mascote. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aqui deverá ser realizado um serelato detalhado e reflexivo sobre a atividade 

desenvolvida com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

Errei ao formato da leitura de todos em minha volta, não houve apoio de professor para auxiliar no 
momento da leitura, deveria ter separado crianças por grupos e ter levado para um lugar reservado, 
para que houvesse um melhor entendimento da história. 
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O objetivo da história houve êxito na grande maioria dos alunos, que seria estumar a memória, ao 
ser perguntado sobre os animais da história a grande maioria sobre responder o que acontecia no 
conto. 

Houve interrupções durante a leitura de somente um aluno que acabava chamando atenção dos 
demais.  Professor e auxiliar presente no momento, ficaram sentados atrás conversando sobre 
assuntos dispersos e as crianças acabavam perdendo a concentração em alguns momentos. 

Poderia ter tido um suporte para que fosse realizada a atividade, ou pelo ao menos não fosse tirada a 
atenção das crianças durante a leitura.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/11/2018 

OBJETIVOS:  Demonstrar que não deve haver diferenças, desenvolver a coordenação motora. 

RECURSOS: Conto infantil, folha A4, giz de cera. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café,  a história será contada em 

grupos de 4 crianças, irei pega-las e vou leva-las para a rua, irei colocar um tapete vou senta-

las em minha volta, para que seja feita a leitura. 

 Após término da leitura, será entregue desenhos em folha A4 dos animais contados na história 

para que pintem de maneira livre. 

A pequena elefanta. A pequena elefanta vivia na selva, havia diversos elefantes iguais a ela, só 

que ela é uma elefanta que se sentia muito só, pois os outros elefantes não queriam brincar com 

ela, certo dia ela foi beber água no rio quando apareceu um animal estranho (macaco) ela indaga 

quem ser o animal estranho.  

Ao questionar quem ser e porque não anda com animais de sua espécie, o macaco fala que gosta 

de brincar com todos os animais da floresta, sem exceções, pois todos são bonitos e 

interessantes, a elefanta fica surpresa ao ouvir que ela também é interessante, fica feliz e começa 

a brincar com o macaco e também com todos os animais da selva, independente de serem iguais 

ou não. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Aqui deverá ser realizado um relato detalhado e reflexivo sobre a atividade desenvolvida 

com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

 

A realização da atividade em grupos de 4 foi realizada na parte dos fundos da escola, em 
frente ao refeitório, teve um desenvolvimento muito significativo, as crianças conseguiram se 
concentrar na hora de ouvir a história, contaram os relatos da história com precisão. 

As crianças aprenderam que não se deve haver diferenças, na história contava que os 
animais de todas as espécies brincavam juntos, com isso eu a expliquei que sempre devemos brincar 
com todos juntos, que ninguém é diferente de ninguém. 

As crianças adoraram a atividade de pintura, onde elas puderam escolher o personagem que 
desejariam pintar, havia diversos animais citados na história em folha A4, para que fosse colorido. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/11/2018 

OBJETIVOS:  Conhecimento dos numerais e noção de quantidade. 

RECURSOS: Conto infantil, EVA e palitos ou canudos. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café,  a história será contada com 

todos os alunos sentados em suas cadeiras fora das mesas, em minha volta, eu estarei sentado 

no chão. 

 Após o termino da leitura, os alunos iram participar de atividades de reconhecimentos de 

números de 0 a 5 feito em EVA, os números serão sorteados o aluno deverá ver qual é o número 

e pegar mesmo em quantidade de palitos ou canudos. 

A fila dos números. A fila dos números é uma história simples e pequena, é contada em uma 

escola em que a professora é o número 0 e seus alunos 1 ao 10, cada número (aluno) tem sua 

função na hora da fila, o número 1 deve andar na fila olhando para frente e não para os lados, o 

número 2 deve seguir o exemplo do número 1, mas o número 5 e o 6 para a surpresa da 

professora e a deixando triste não seguem o exemplo dos números iniciais e olhando para trás. 

Mas felizmente os números 7,8 e 9 não seguiram o exemplo do número cinco e seis, e seguiam 

na fila virados frente como os demais colegas números. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Aqui deverá ser realizado um relato detalhado e reflexivo sobre a atividade desenvolvida 

com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

 A atividade realizada com a turma do pré 1 tarde, foi realizada com todos os alunos 

sentados no tapete virados para mim, eu primeiramente contei a história da filas dos números, 

onde a maioria se comportava na fila mas, alguns números acabavam se dispersando, após o 

conto da história, eu perguntei a eles porque os número (5,6) faziam coisas que deixavam a 

professora triste, ai eles explicaram que faziam coisas errada na hora da fila, apesar de eu ter 

feito o conto com todos juntos, obtive um resultado muito significativo, pois todos prestarão 

atenção e explicaram a história ao fim do conto. 

 A atividade, foi realizada com números de 0 a 5 e com peças que eles costumam 

manusear para ser o objeto de quantidade, os números eram escolhidos aleatoriamente de 0 a 5 

para que eles pudessem dizer qual era o número e pegassem a quantidades de peças, que ao 

total eram 7. A grande maioria dos alunos conhecem os números, mas alguns ainda não sabem 

a quantia que ele significa, mas o mais incrível que os colegas que sabiam, acabavam auxiliando 

uns aos outros para que corrigisse a quantidade, um aluno se destacou na atividade ele inclusive, 

explicava a quantidade de peças que teria que ser retirada para que fosse igual ao número 

escolhido.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/11/2018 

OBJETIVOS: Explicar as crianças que nem tudo é sempre do nosso jeito; é preciso saber 

esperar. 

RECURSOS: Livro de conto infantil, folhas A4, EVA, giz de cera ou lápis de colorir. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café, a história será 

contada com os alunos sentados no tapete, se estiver com tempo bom o conto da 

história será realizado na rua, ao final do conto da história vou pedir para que todos 

me contem sobre a história e irei questiona-los se o que o Pedro (Pedro vira porco-

espinho, história) faz é correto ou errado e como devemos ser em casa. 

Depois de ouvir todos, vamos todos entrar para a sala de aula para realizar a 

atividade, e vou mostrar a eles um porco espinho confeccionado em EVA e imagens 

do animal.  

Será levado porco-espinho para colorir a vontade, serão levados diversos desenhos 

diferentes para que possam escolher qual iram desejar pintar. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Aqui deverá ser realizado um serelato detalhado e reflexivo sobre a atividade desenvolvida com 

as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

 A atividade foi realizada nos fundos da escola em frente ao refeitório, todos os alunos 
sentarem em um tapete virados para mim, durante a contagem a história foi utilizado um livro e uma 
“porco-espinho” feito em EVA, as crianças gostaram bastante da história. 

 Após o conto da história as crianças fizeram relatos da história e foi conversado o 
comportamento do “Pedro” onde as crianças declararam se era correto ou incorreto tais atitude, 
logo após, eles manusearam o livro de houve conto por parte deles também. 

 Ao chegarem na sala de aula foi aplicada uma atividade de pintura livre para eles, onde 
pintaram o porco-espinho em que o Pedro se transformava na história. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/11/2018 

OBJETIVOS: Desenvolver o conhecimento de objetos de acordo com história; Coordenação 

motora. 

RECURSOS: Será utilizado livro de conto infantil, caixa com recursos didáticos de acordo 

com a história, folhas A4 e lápis de cor.  

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade será aplicada após o café, a história (Pipoca, um carneirinho e um 

tambor) será contada com os alunos sentados no tapete, ao final do conto da 

história vou pedir para que todos me contem a história de forma livre para que 

possam se expressar também vão poder usar os materiais didáticos da história. 

Depois de ouvir todos, vamos todos entrar para a sala de aula para realizar 

uma atividade de pintura, onde vão ser disponibilizados itens contados na história 

seja, nuvem, pipoca, algodão-doce, etc. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Aqui deverá ser realizado um serelato detalhado e reflexivo sobre a atividade 

desenvolvida com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

A história contada com todos a minha frente com uma caixa misteriosa com objetos dentro 
foi de grande atração a eles, todos adoraram a história onde pôde ser contada por eles mesmo, com 
o uso dos objetos. 

Houve a participação de todos os alunos, onde todos prestaram atenção durante a contação, 
houve somente algumas interrupções onde, alguns alunos ficavam pegando os objetos colocados ao 
chão e distraindo os demais.  

Adoraram a parte onde, puderam novamente escolher qual personagem da história 
poderiam escolher para pintar, onde foi levado todos para que pudesse ser feito a escolha. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/11/2018 

OBJETIVOS: Mostrar a importância de boas ações, para ajudar e ser ajudado; Coordenação 

motora. 

RECURSOS: Livro de conto infantil, folhas A4, Giz de cera 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade será aplicada após o café, a história (Quando me importo com os 

outros) será contada em grupos de 4 alunos sentados no tapete, se estiver com 

tempo bom o conto da história será realizado na rua.  

Ao final do conto da história vou pedir para que todos me contem sobre a 

história e irei questiona-los a importância de ajudar o próximo, seja o coleguinha 

ou um amigo. Irei explicar a importância de sempre estarmos ajudando para que 

quando precisarmos também possamos ser ajudados, que isso é muito importante. 

A atividade também será realizada na rua irei levar uma mesa com 4 cadeiras 

para que possa ser feita logo após o conto com o grupo.  

  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Aqui deverá ser realizado um serelato detalhado e reflexivo sobre a atividade 

desenvolvida com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

 As crianças gostaram da  história contada na rua fora do ambiente da sala de 

aula, onde se sentiram mais “livres”. 

Houve entendimento da história por parte das crianças, foi de grande êxito a 

mensagem passada de que não deve haver brigas e devemos sempre ajudar quem 

precisa. 

 O objetivo foi alcançado, onde as crianças contaram relatos delas mesmo em 

que ajudaram seus amigos, seus pais, avós, etc... 

 A pintura foi realizada na sala de aula, devido que tinha um pouco de vento 

na rua e as folhas acabariam voando. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/11/2018 

OBJETIVOS: Ensina que eles não devem aceitar nada de estranhos; Coordenação motora. 

RECURSOS: Será utilizado conto infantil, folhas A4 e lápis de cor. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café, a história (João e 

Maria) será contada com os alunos sentados no tapete, ao final do conto da história 

vou pedir para que todos me contem a história de forma livre para que possam se 

expressar, me dizendo o que acharam da história e o porque de seu pai o largar na 

floresta. Será conversado sobre conversar com estranhos longe dos seus pais e 

explicar que não devemos falar com pessoas que não conhecemos sem ter nossos 

pais do nosso lado. 

Após, será realizada uma atividade de pintura livre com personagens da história. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/11/2018 

OBJETIVOS: Ensina que eles não devem aceitar nada de estranhos; Coordenação motora. 

RECURSOS: Será utilizado conto infantil, folhas A4 e lápis de cor. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o café, a história (João e 

Maria) será contada com os alunos sentados no tapete, ao final do conto da história 

vou pedir para que todos me contem a história de forma livre para que possam se 

expressar, me dizendo o que acharam da história e o porque de seu pai o largar na 

floresta. Será conversado sobre conversar com estranhos longe dos seus pais e 

explicar que não devemos falar com pessoas que não conhecemos sem ter nossos 

pais do nosso lado. 

Após, será realizada uma atividade de pintura livre com personagens da história. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Aqui deverá ser realizado um serelato detalhado e reflexivo sobre a atividade 

desenvolvida com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros...  

O que deu certo, o que não deu... 

Se foi significativo para você ou não...  

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não... 

O que poderia ter sido diferente...  

Neste dia, não pôde ter sido realizada a atividade do mesmo, a turma foi para um passeio com 

a professora com a qual acompanhei. Foi visitado o Museu Dr Carlos Barbosa 

Gonçalves, Teatro Esperança e a Praça central. 

As crianças adoraram o passeio, ficaram fascinadas com as peças do museu, conheceram o 

chafariz que tem no museu que tinha peixes e eles adoraram e também “ligado” e jogava água 

para todos os lados, no qual ficaram encantados. 

Logo após fomos ao Teatro Esperança para que eles pudessem conhecer, adoraram, subiram no 

palco e até mesmo cantaram uma apresentação que a professora os ensaia. 

Ao chegar na praça central as crianças foram brincar  e depois foi feito um “piquenique” para 

que eles fizessem o lanche que foi trazido de casa, todos compartilharam o que trouxeram de 

casa. 

Foi uma experiência ótima sair com todos eles, as crianças necessitam desses passeio para 

conhecerem coisas novas, terem novas experiências deles mesmo, é importante que desde cedo 

eles já possam aprender coisas novas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA   N°1 

 

DATA: 30/ OUT/2018 

OBJETIVOS: Trabalhar o preconceito racial. 
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RECURSOS: Serão utilizados, 4 moldes de meninos em cores branco, amarelo, preto e 

vermelho produzidos em cartolina, uma vasilha transparente com água um barco  

confeccionado em  folha de papel pardo, um tapete colorido com motivos infantis em material 

de TNT para as crianças sentarem em roda.   

DESENVOLVIMENTO: Estarei sentada com as crianças em roda no tapete colorido onde 

colocarei a vasilha transparente com água, em cima do tapete colocarei a vasilha transparente 

com água e o barquinho em que o menino branco irá navegar, irei introduzindo os meninos de 

papel colorido de acordo com a história, que começa com o primeiro verso cantado e após é 

narrada.  Realizarei a atividade após o lanche. 

História: Meninos de todas as cores. 

 Varal de histórias. 

 Texto de: Luiza Dukla Soares. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Ao aplicar minha primeira intervenção pedagógica em sala de aula para a turma do Pré 
II, como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência. Tive a 
oportunidade de observar o quão desafiador e prazeroso é o papel do professor enquanto 
mediador do conhecimento. A atividade proposta, contação de história utilizando recursos 
pedagógicos que abordou o tema preconceito racial de uma forma lúdica aos pequenos, 
intitulada Meninos de todas as cores foi concluída com êxito. As crianças que em outra ocasião 
já haviam dado sinais de que entendiam a diferença de tons de pele, compreenderam a 
mensagem de que todos nós somos diferentes e que mesmo assim todos podemos ser amigos. 
Eles adoraram ouvir a história interagiram no sentido de querer saber das cores, demonstraram 
interesse em manusear o material utilizado como, por exemplo, o barquinho e os meninos de 
papel, ao final da história eles quiseram desenhar os meninos nas folhas de oficio que 
disponibilizei a eles pediram para fazer os barquinhos de papel, e no final da aula puderam levar 
o material pra casa.  Acredito que tudo tenha dado certo no que se refere ao desenvolvimento 
do que foi proposto. A meu ver apenas o fato, de haver além da bolsista, no momento a 
estagiária atuante em sala, embora tenha se feito tudo para trabalhar em conjunto tenha se 
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perdido na sequência da aula o foco do primeiro tema embora ao término eu o tenha retomado 
creio essa ter sido a dificuldade que encontrei. 

Todavia levando-se em consideração que é apenas uma pequena intervenção e que a 
aula está sendo compartilhada tudo deu certo. 

A aula foi significativa para as crianças no sentido de que eles tenham se reconhecido 
nas diferenças. A história enquanto narrada prendeu bastante a atenção de todos e para mim, 
enquanto professora em formação foi uma experiência enriquecedora que só reafirma minha 
escolha de curso.  Espero não ser pretensão minha dizer que nesse primeiro momento que foi a 
primeira intervenção de fato, eu não mudaria nada, embora tenha a compreensão de que tudo 
esta sempre em transformação.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA    N° 2 

 

DATA: 06/ NOV/2018  Pré II 

OBJETIVOS: Trabalhar a imaginação e a criatividade. 

 

 RECURSOS: Será utilizado um livro confeccionado em material de EVA onde irá conter 

todos os desenhos da música Aquarela do “Toquinho”.  Usarei um tapete, um livro para cada 

criança confeccionado apenas com capa de EVA e folhas de oficio em branco, lápis de cor 

também o aparelho celular com a música de fundo.  

 

DESENVOLVIMENTO: Será uma história musical onde estarei com o livro e as crianças 

poderão ver as imagens de toda a canção Aquarela, Disponibilizarei as crianças lápis de cor e 

os livros com folhas em branco para que confeccionem seu próprio livro com desenhos do seu 

imaginário. Para a contação da história musical usarei como recuso o tapete ode todos sentamos 

juntos. A atividade acontecerá após o primeiro lanche conforme o combinado com a estagiária. 

Musica autoria de: Toquinho “ Aquarela” 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Atividade proposta realizada em 06/11/2018. História musical, pré II. 
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A atividade foi uma história musical, trabalhada sobre o tema “AQUARELA DE 

TOQUINHO”. Teve como objetivo desenvolver a criatividade das crianças e seus 

saberes, que ao final da História puderam produzir seu próprio livrinho desenhando 

imagens livres de acordo com seu imaginário. O objetivo foi alcançado com sucesso. 

As crianças a princípio demonstraram curiosidade sobre o conteúdo da caixa que 

continha o material da história, para eles ainda desconhecido.  Após desvelado o 

conteúdo da caixa demonstraram interesse, ouviram a música e acompanharam a 

mesma em imagens confeccionadas no livro, podendo manuseá-lo. 

Tendo em vista que toda a dinâmica ocorreu de forma positiva, posso dizer que 

foi uma experiência enriquecedora para mim no sentido de ser imensamente 

prazeroso observar a construção de conhecimentos das crianças e também a energia 

que existe em construir uma relação de confiança e carinho entre aluno e professor. 

Já para as crianças o significado esteve presente nos momentos em que tiveram 

autonomia para se expressarem por meio dos desenhos de sua própria imaginação, 

no contato com a letra de uma canção que é quase um hino como “Aquarela” que os 

remeteu a outro contexto, levando em consideração o que se houve como música na 

atualidade. Eles também interagiram entre eles e com o material produzidos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA N°3 

 

DATA: 13/NOV/2018 – Pré II 

OBJETIVOS: Incentivar o interesse pelo livro. 

RECURSOS: Uma tiara com orelhas de rato. Um lápis de maquiagem. E livros de 

histórias infantis. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada após o primeiro lanche. Usarei uma tiara 

de orelha e bigode de ratinho desenhado no rosto. Então farei a contação da história “Deu rato 

na biblioteca”, em que o ratinho era incentivado pela mãe a roer os livros da biblioteca, até que 

ele descobriu que os livros continham histórias mágicas e decidiu não roê-los e todos os dias ia 

à biblioteca para ler as histórias. Tendo então que convencer a mamãe rato de que não deveria 

roer os livros, ele começou a ler para ela todos os dias uma história, até que ela descobriu 

também a magia dos livros. Pintarei bigodinhos de ratinho nas crianças como recurso atrativo 

e ao final da história darei a cada criança, um livrinho de historinha infantil para que levem pra 

casa que a principio serão utilizados como cenário da biblioteca onde o ratinho lia.  

História: Deu rato na biblioteca. 

Carrossel de Histórias. 

 De : (Maria Célia Madureira e Raquel Gonçalves Ferreira). 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 
A intervenção ocorreu após o primeiro lanche, foi colocado um tapete no piso da sala 

de aula onde as crianças puderam sentar para ouvir a história. Desta vez eu preferi não sentar 
com eles no tapete, para que eu conseguisse ter mais movimentos para encenar a história que 
contei, utilizando um livro que eu mesma confeccionei, e uma tiara de orelhas também 
confeccionada por mim com material de EVA. Coloquei sobre uma classe a caixa que levo com 
as histórias que já virou para a caixa da surpresa como eles dizem. Dentro da caixa havia livros 
infantis que sugeriam ser a biblioteca da história contada. Apesar de não terem comparecido 
todas as crianças da turma que já é pequena acredito que tenha sido essa a história que eles mais 
gostaram. As crianças interagiram o tempo todo, a priori ouviram a história atentamente, ao 
término quiseram contar a história eles mesmos. E após me pediram para contá-la por três vezes 
mais. As crianças também se interessaram pelos demais livros da caixa pediram para contar 
suas histórias e tambem contavam uns aos outros eles mesmos. Também tiveram os rostos 
pintados com bigode de ratinho como o personagem da história. Tudo deu muito certo. A 
atividade foi incrivelmente significativa tanto para mim quanto para as crianças, pois atingiu 
seu objetivo de despertar o interesse pelo livro, não ouve dificuldades em aplicar a intervenção, 
as crianças responderam a atividade de forma surpreendente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA N°4 

 

DATA: 20/11/2018      Pré II 

OBJETIVOS: Trabalhar os movimentos corporais. 

RECURSOS: Um boneco construído em papel pardo e o livrinho que utilizarei para a contação 

da história O boneco de borracha. 

DESENVOLVIMENTO: Usarei o boneco como recurso visual, será uma ginástica historiada 

onde as crianças experimentarão os movimentos de acordo com a história contada, imitando o 

boneco de borracha. A intervenção acontecerá um pouco antes da saída das crianças para casa, 

devido ao passeio que a estagiaria fará com eles ao corpo de bombeiros da cidade 

 

História: O boneco de borracha. 

 Do livro chamado Baú do professor. 

Carrossel de Histórias. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A contação da história Boneco de Borracha foi bem produtiva, as crianças participaram 

da história movimentando o corpo. Todavia se tratava de uma ginástica historiada.  

Foi disponibilizado para as crianças um tapete onde elas ficaram aguardando o início da 

contação. Desta vez não fiquei junto a elas no tapete e sim em frente posicionada com o boneco 

confeccionado em papel pardo para mais liberdade de movimentos.  

A caixa mágica da leitura que eu sempre levo com o material dentro, já se tornou um 

referencial para eles. Que sempre ficam curiosos para saber o que tem dentro. 

A atividade foi concluída com sucesso, creio ter sido significativo no sentido de que 

todos participaram coletivamente, todos estiveram dispostos a realização da tarefa e praticaram 

movimentação corporal dirigida. Para mim foi significativo poder ter executado a atividade 

com as crianças que estavam na aula, porém alguns alunos têm faltado muito e a aula fica 

prejudicada por estarem poucas crianças no dia da intervenção 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  N°5 

 

DATA: 27/11 2018             PRÈ II 

OBJETIVOS: Trabalhar diversas constituições de famílias. 

RECURSOS: Livro impresso em folhas de ofício, barbante e prendedores. 

DESENVOLVIMENTO: Utilizarei um barbante para construir um varal de histórias aonde 

irei pendurando as folhas do livro, ao contar a história para as crianças. A história se refere às 

diversas construções de famílias e suas diferenças, sem que haja prejuízos afetivos entre elas. 

As crianças após a contação da história poderão desenhar suas famílias em um mural feito em 

papel pardo.  

História: O livro da família 

Coleção: Todd Parr 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

As crianças gostaram da história. Algumas crianças identificaram a história de suas 
famílias com as do livro. Neste dia foram poucas crianças, mas todas interagiram. Foi 
significativo para as crianças que reconheceram suas famílias em alguns momentos da história 
e após a contação acabaram fazendo desenhos de suas realidades em um mural confeccionado 
em papel pardo. Uma das crianças pediu para levar o mural. Foi significativo para mim no 
sentido de perceber que as histórias contadas fazem sentido para as crianças. 

A dificuldade foi no início da contação, pois nesse dia o menino que vem da casa de 
passagem estava bem agitado e tumultuou a aula em alguns momentos mas ao decorrer da 
atividade tudo foi dando mais certo. O menino embora bem rebelde e revoltado neste dia 
também acabou interagindo 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA    N °6 

 

DATA: 04/ 12 2018      Pré II 

OBJETIVOS: Conscientizar as crianças sobre o reaproveitamento dos brinquedos usados. 

RECURSOS: Fantoches 

DESENVOLVIMENTO: Será contada uma história de Natal onde uma fada disfarçada de 

mendigo, recupera os brinquedos quebrados que as crianças jogam fora os deixando novinhos. 

Depois o Papai Noel redistribui os mesmos brinquedos para as crianças. Usarei um fantoche 

de fada e um de papai Noel e também algumas figuras confeccionadas em EVA representando 

os brinquedos quando quebrados e logo concertados.  A intervenção acontecerá após o 

primeiro lanche da manhã. Será disponibilizado um tapete para acomodação das crianças. A 

história intitulada,“A FADA DOS BRINQUEDOS ABANDONADOS” de Novos contos de 

fadas e princesas de Didier Lévy Realização Onomatopéia Ideias Sonoras.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Avalio como tendo sido muito prazeroso contar essa história. Que trouxe para as 

crianças, uma reflexão sobre a recuperação dos brinquedos usados ou quebrados. 

 Foi ainda mais prazeroso ver e ouvir as crianças recontarem a seu modo a história que 

tinham ouvido. 

 As crianças após ouvirem a contação da história, quiseram reproduzi-la para os colegas. 

Todas interagiram e demonstraram estar se divertindo muito. 
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 O momento da contação foi significativo para os pequenos, por que além de trazer para 

eles a consciência da importância de se reciclar os brinquedos usados, trouxe a possibilidade da 

experimentação, de como é estar na posição do professor, a frente da turma fazendo uma 

contação de história.  

 Ao reproduzirem a história para os colegas as crianças vivenciaram de fato a prática da 

construção dos saberes, e que também promoveu aos mais inibidos a possibilidade de maior 

participação da atividade. 

  Todos quiseram ter seu momento da contação da história. 

 Hoje compareceu um número maior de crianças na sala de aula, embora não tenha sido 

o número total de alunos. 

 Para mim significou muito ver que a atividade proposta atingiu o objetivo, sendo 

executada com muito sucesso, após ter sido planejada com muito cuidado e carinho. 

OBS. Não foi utilizado o tapete. Desta vez dando preferência às cadeirinhas em roda. 

Motivo: as crianças estavam deitando umas sobre as outras ocasionando desconforto umas as 

outras. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA N°1 

 

 

DATA: 07/NOV/2018     Creche: I 

OBJETIVOS: O reconhecimento do próprio nome e do nome do colega. 

RECURSOS: Livro infantil da historinha do sapinho, um sapo grande de pelúcia, musiquinha 

do sapo não lava o pé. 

DESENVOLVIMENTO: Sentarei com as crianças no tapete onde farei a contação da história 

e terei como recurso para prender a atenção, o sapo de pelúcia. Em seguida cantarei a musica 

do sapo não lava o pé chamando cada bebê pelo nome para que haja o reconhecimento. A 

intervenção acontecerá após o almoço conforme o combinado anterior com a estagiária. 

Livro de pelúcia de: Editora CEDIC, 1°d. 2014 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

A princípio tentei fazer uma barraquinha com o tapete por cima e entre dois berços, que 

existem na sala da creche I e que já é utilizado assim, pelas professoras para contação de 

histórias como me foi relatado. Porém não deu certo, pois chamou de mais a atenção das 

crianças tirando o foco da história. Então retirei o tapete às crianças ouviram a história, 

manusearam o livro que era de tecido, puderam tocar e abraçar o sapo grande de pelúcia e 

adoraram, e após brincaram de jogar a bolinha de isopor na boca do sapo, que levei 
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confeccionado em caixa de papelão e decorado com cartolina em desenho de sapo. Elas 

interagiram bem, no entanto foi por momentos bem curtos, já que eles haviam ido à pracinha e 

almoçado antes da atividade o que os deixou cansados e com sono. Alguns têm o habito de 

almoçar e em seguida fazerem a sesta, de forma que alguns estavam renegadinhos com sono. 

 Achei que seria melhor a atividade ter sido aplicada nos primeiros momentos da manhã, 

o que no momento não será possível porque a estagiária precisa aplicar suas atividades com as 

crianças e prefere este primeiro momento da manhã. Foi significativo para as crianças, embora 

tenha prendido por breves momentos apenas sua atenção, no sentido de que eles fizeram uso da 

corporeidade ao jogarem as bolinhas na boca do sapo e da afetividade ao abraçarem o sapão de 

pelúcia e tiveram que emprestar as bolinhas para o colega para que cada um tivesse sua vez de 

jogar as bolinhas. 

 Pra mim o significado foi ter entendido que às vezes planejamos de uma forma na teoria 

e que precisamos ir ajustando na prática tendo em vista que os bebês são muito dinâmicos e 

espontâneos. Acredito que a maior dificuldade tenha sido manter a atenção dos bebês por mais 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA PERES 

DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA N°2 

 

DATA: 21/11/2018        Creche I 

OBJETIVOS: Trabalhar a cognição e Percepção do som e do ritmo. 

RECURSOS: Um pedaço de tecido, um livrinho infantil que tem água dentro feita de material 

plástico, a musica da canoa virou, um potinho com grãos de arroz dentro 

DESENVOLVIMENTO: Usarei o tecido como representação da canoa para embalar as 

crianças enquanto conto a história de forma musical disponibilizarei o livro para que elas 

observem as figuras e usarei o potinho para produzir o som rítmico. A intervenção acontecerá 

após o almoço. 

 Livro: O barquinho. Ed. Vale das letras Ltada. 

2007 Emma Treehouse Ltd..BA4 5QE. Ilustrado por Dewi Morris 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção não deu certo.  Foram para a escola apenas duas crianças, uma dormiu a 

manhã toda e a outra se interessou apenas pelo livro, em alguns momentos brincou de sacudir 

o potinho com o arroz. Tudo com muito menos tempo de interesse que o desejado. Não quis 

subir no tecido. Acredito que se outros colegas tivessem na aula e algum se interessasse, 

despertaria o interesse no restante o que não ocorreu. A intervenção não foi produtiva. A 
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supervisora propôs que eu refizesse a mesma atividade na próxima aula. Porém o fracasso da 

mesma me deixou muito desmotivada. O que me desafia a pensar em uma nova proposta. 

 Obs. A atividade aconteceu antes do almoço em razão de reunião na escola e as crianças 

saírem mais cedo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 1 

 

DATA: 30/10/2018 

Recurso: livro infantil Amigos para ler e contar de autoria de Nilson José Machado e Letras 

confeccionadas em EVA para manuseio. 

Objetivos: Apresentar leituras diversificadas; 

Propor formas diferentes de trabalho; 

Apresentar o alfabeto.  

Desenvolvimento: A história se chama Amigos para ler e contar, realizarei uma roda com os 

alunos para a contação da história, ao ler cada página irei mostrando as crianças cada letra 

respectivamente. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Neste dia todos os alunos ficaram em silencio para ouvir a história, eu arrumei os alunos 

em uma grande roda no meio da sala de aula. 

No segundo momento apresentei aos alunos as letras do alfabeto para que eles pudessem 

vê-as e para que procurassem as letras correspondentes ao seu nome. Nesta atividade apenas 

três alunos (Anthony, Lívia e Samuel) tiveram dificuldade em realizar a atividade, os demais 

alunos não tiveram nenhuma dificuldade na realização da tarefa. 

Pude perceber que os demais alunos são muito inteligentes e que eles estão sempre 

prestando atenção nas explicações da professora.   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 2 

Data: 6/11/2018. 
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Recursos: livro infantil O pirulito do pato de autoria de Nilson José Machado e pintura de um 

pirulito. 

Objetivos: Incentivar o compartilhamento; 

Mostrar pequenas noções matemáticas. 

Desenvolvimento: A história se chama O pirulito do pato, com está história pretendo ressaltar 

a importância de dividir alimentos e brinquedos e também mostrar aos alunos como podemos 

dividir as coisas consultando a matemática simples. Nesta atividade, realizarei uma roda com 

os alunos para a contação da história. 

Após a leitura, os alunos irão colorir pirulitos como preferirem. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta atividade participaram 8 alunos. Eles foram organizados em uma grande roda no 

centro da sala. Todos participaram da atividade, apenas um aluno (Martín) estava dispenso, não 

prestou atenção na leitura do livro. Os alunos puderam compreender com a leitura que dividir 

alimentos é algo muito importante. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 3 

Data: 8/11/2018. 

Recursos: livro infantil Backyardigans as cores da editora fundamento e confecção de um 

cartaz. 

Objetivos: Apresentar as cores; 

Expor aos alunos a diversas cores que existem a nossa volta. 

Desenvolvimento: A história se chama Backyardigans as cores, com está história pretendo 

expor aos alunos as diversas cores existentes e com isso, mostrar que as mesmas são de suma 

importância para o mundo. 

Nesta atividade, realizarei uma roda com todos os alunos para a contação da história. Após a 

leitura, iremos fazer a confecção de um cartaz expondo as cores. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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Nesta atividade participam 9 alunos. Eles foram organizados em uma grande roda como 

de costume. Quase todos alunos prestaram atenção na contação da história, apenas (Samuel, 

Martín) estavam agitados, não paravam na hora da história. 

O cartaz foi organizado de forma simples, cada aluno pintou um círculo que 

correspondia a uma cor, os alunos pegavam o lápis e procuravam a palavra correspondente a 

cor indicada. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 4 

Data: 13/11/2018. 

Recursos: livro infantil A formigadinha de autoria de Rossana Ramos. 

Objetivos: Incentivar a obediência; 

Motivar a imaginação; 

Incentivar a leitura de jornais e revistas. 

Desenvolvimento: Para a realização da leitura, faremos uma roda com todos os alunos 

presentes. Com a leitura do livro A formigadinha, pretendo expor a importância da obediência 

aos professores e incentivá-los a leitura de todos os tipos (jornais, revistas, livros) para que 

deste modo eles possam realizar uma melhor imaginação e reflexão destas leituras. 

Após leitura realizarei uma roda de conversa com os alunos para que eu possa verificar se todos 

acompanharam a leitura com atenção. 

AVAIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta atividade participaram 8 alunos. Eu organizei todos em roda sentados em suas 

cadeiras pois não consegui fazer com que eles ficassem quietos em círculo no tapete. 

Neste dia vários alunos estavam bem agitados, apenas 4 alunos prestaram atenção do 

começo ao fim da história.  

Pude perceber isso na hora da conversação, pois os alunos que estavam atentos relataram 

todos os detalhes da história, os demais não intenderam absolutamente nada, so queriam brincar 

com a “slime” experiência feita com a professora titular da turma. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 5 

Data: 20/11/2018. 
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Recursos: livro infantil o laço cor de rosa da editora Rocco Ltda e folhas de oficio. 

Objetivos: Despertar a imaginação; 

Incentivar a valorização das profissões; 

Despertar a curiosidade. 

Desenvolvimento: Para a realização da leitura, farei uma roda com todos os alunos presentes. 

Com a leitura deste livro O laço cor de rosa, pretendo expor aos alunos a valorização de todas 

as profissões de forma igualitária e, despertar a sua imaginação dentro das histórias infantis, 

pois nesta história a cachorrinha mila ne verdade era uma linda menina. Após a leitura darei a 

cada aluno uma folha de ofício para que os mesmos façam um desenho sobre a parte que mais 

gostaram da história. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta atividade participaram 9 alunos. Os alunos foram organizados em uma roda no 

tapete. Neste dia o aluno Martín e Guilherme estavam muito agitados. O aluno Martín não quis 

fazer a atividade do desenho e o aluno Guilherme fez somente riscos soltos na folha. Os demais 

alunos prestaram atenção na história e fizeram a atividade. 

No desenho, muitos descreveram a cena do avô observando sua neta deitada dormindo 

que, segundo eles, foi a parte que eles mais gostaram. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 6 

Data: 22/11/2018. 

Recursos: livro infantil Quero colo, da coleção Itaú social de Stela Barbieri e Fernando Vilela. 

Objetivos: Incentivar o afeto; 

Mostrar a diversidade das leituras; 

Desenvolvimento: Para a realização da leitura, farei uma roda com todos os alunos. Com a 

leitura deste livro Quero colo, mostrarei aos alunos as diversas formas de afeto existentes, 

apresentarei uma leitura diversificada onde as imagens falam por si.  

Após a leitura, realizarei uma roda de conversa com os alunos para verificar o acompanhamento 

da leitura e emprestarei o livro para manuseio dos alunos. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta atividade participaram 9 alunos. Eles foram organizados em uma roda no tapete. 

Eu organizei os alunos em roda sentados em suas cadeiras, pois eles estavam muito agitados, 

em alguns momentos da história o aluno Samuel levantava de sua cadeira e corria pela sala, não 

adiantava pedir para ele sentar porque ele não ouvia. 

Na hora da conversação, os alunos explicaram do seu jeito qual a parte que mais 

gostaram da história e em quais momentos eles mais gostam de colo. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 7 

Data: 27/11/2018. 

Recursos: livro infantil Cãozinho, da editora brasileitura e folhas de ofício. 

Objetivos: Incentivar a obediência; 

Mostrar a valorização dos animais de estimação; 

 Incentivar a amizade. 

Desenvolvimento: Para a realização da leitura, farei uma roda com todos os alunos. Com a 

leitura do livro Cãozinho, incentivarei a obediência, reforçarei a amizade e vou incentivar os 

alunos a valorizar e cuidar dos animais de estimação. 

Após a leitura, darei uma folha de ofício aos alunos e cada um irá desenhar o seu animal de 

estimação ou desenhar o animal que sonha em ter. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta atividade participaram 8 alunos. Hoje os alunos estavam bem mais tranquilos, a 

leitura fluiu melhor. Após a leitura do livro, foi proposto aos alunos que eles fizessem um 

desenho sobre um animal de estimação.  

O aluno Martín desenhou os animais que ele viu no seu passeio ao zoológico, pois ele 

não queria desenhar seu animal de estimação nem os personagens da história. 

O aluno Guilherme também fugiu do tema proposto, ele desenhou uma vaca com a ajuda 

da estagiária, os demais alunos desenharam os animais de estimação que tem em casa. 
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INTERVENÇÃO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana S. Peres de oliveira 

DISCENTE: Taís F. David de oliveira 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 01/11/18 

            OBJETIVOS:  

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Mostrar que existem varias outras historias divertidas sem ser a padrão; 

 Surpreende-los com uma historia já conhecida, porém diferente; 

 

RECURSOS:  

 Serão utilizados livros; 

 Desenhos para uma compreensão da historia; 

 Confecção de capas de TNT coloridos; 

 Desenhos para colorir; 

DESENVOLVIMENTO:  
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Atividade será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida 

retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo 

sentados no tapetinho da sala, para iniciar a narração da historia, utilizarei capas coloridas 

confeccionadas por mim, para estimula-los a entrar na dinâmica da historia, visto que, a historia 

trata-se dos chapeuzinhos coloridos, ao longo da narração da historia irei mostrando as imagens 

referentes aos personagens e irei incentivando-os a interagir durante a historia, após aplicarei 

uma atividade, cuja ideia e de estimular os alunos a gostar e respeitar o diferente, a atividade e 

distribuir desenhos dos personagens chapeuzinhos coloridos e deixa-los pintarem e escolherem 

as cores que desejarem utilizar.  

Chapeuzinhos Coloridos dos autores José Roberto Toreto e Marcus Aurélio Pimenta.  

Chapeuzinho lilás  

Chapeuzinho lilás, para manter sua fama de obediente e trabalhadora, ela leva revistas 

de fofocas para a sua vovozinha. No meio do caminho encontra o lobo, que sugere que ela vá 

pelo caminho mais longo, para colheres lilases para a sua avó e com isso ele chega primeiro à 

casa da velhinha fofoqueira. Lá ele bate à porta, mas se esconde quando a vovó vai atender. 

Assim que a menina chega à casa da avó, faz perguntas clássicas, que recebem novas respostas 

da sua vovozinha. Elas passam a ler revistas e acabam dormindo. O logo feliz por não ter 

devorado, fica observando. Mas acaba caindo no sono e dormindo entre as duas. Como ele esta 

com fome, a barriga dele começa a roncar tanto que o caçador chegou e conhecendo a fama, 

resolveu matá-lo com a espingarda. A historia finaliza com todos famosos para sempre, menos 

o coitado do lobo que morreu pela fama. Os autores nos trazem a lição que a chapeuzinho lilás 

aprendeu, mas questionam o leitor sobre essa verdade.   

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos se já conheciam a historia da chapeuzinho 

vermelho, e se achavam que poderia haver outras chapeuzinhos, pedi para que cada um viesse 

até mim para que pudesse colocar as capinhas coloridas neles, ficaram curiosos e surpresos 

pelas capinhas, em seguida comecei a narração da historia sempre mostrando para eles as 

imagens, e estimulando-os a interagir perguntei se eles perceberam que a floresta tinha arvores 
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diferentes, qual era a cor da capa da chapeuzinho, se eles achavam que o lobo era mau ou bom, 

e assim fui influenciando-os para que compreendessem a historia.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que desenhos para colorir já são utilizados pelas professoras titulares, em relação à atenção dos 

alunos fui erronia na previsão do tempo, pois a atividade da leitura foi um pouco longa para o 

tempo de atenção deles, porém, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se encantaram 

pela historia por descobrirem que o lobo mau era bom, que a chapeuzinho era diferente.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da historia fez com que as crianças percebessem que, existem varias 

historias diferentes e legais, que é “feio” fazer fofocas, uma vez que as fofocas são constantes 

em aula, percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que o lobo era bom, uma 

percepção das cores e de formas, pois as arvores tinham bolhinhas e quadrados como folhas.   

Fotos  
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INTERVENÇÃO II 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana S. Peres de oliveira  

DISCENTE: Taís F. David de oliveira  
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/11/18 

            OBJETIVOS:  

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Incentivar a como se expressar;  

 Surpreende-los com uma historia que mostra diversas formas de sentimentos; 

 

RECURSOS:  

 Será utilizado livro; 

 Desenhos para uma compreensão da historia 

 Confecção de mascaras 

 Desenhos para colorir  

DESENVOLVIMENTO:  

Atividade consiste em representar diversas emoções (tristeza, alegria, raiva, etc.). A 

mesma será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para 

a sala de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo sentados no tapetinho 
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da sala, para iniciar a narração da historia, utilizarei mascaras dos sentimentos para estimula-

los a entrar na dinâmica da historia, visto que, a historia trata-se de demonstrações de emoções, 

ao longo da narração da historia irei mostrando as imagens referentes às diferentes mascaras 

como “feliz”, “triste”, “surpreso” e irei incentivando-os a interagir durante a historia, após 

aplicarei uma atividade, cuja a ideia e de estimular a se expressarem , a atividade e distribuir 

mascaras de sentimentos dos personagens da historia, Utilizarão papeis pardos : amassar, 

rasgar, fazer bolinhas, cortar em tiras, e também pintarem, escolherão as cores que desejarem 

utilizar.  

Livro dos sentimentos 

Todd Parr 

Raiva, medo, ansiedade, alegria... Sentimentos tão contraditórios e confusos para as 

crianças. Às vezes não dá vontade de inventar alguma coisa diferente, Todd Parr fala sobre 

sentimentos e como devemos compartilhar todos eles com quem a gente ama. Incentiva as 

crianças a se expressar, e descobrir como estão se sentindo.   

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando a eles se sabiam o que eram sentimentos, ao longo da 

narração da historia ia mostrando as imagens e eles iam me dizendo qual sentimento era como 

eles se sentiam a respeito, ficaram curiosos e surpresos, sempre mostrando para eles as imagens, 

e estimulando-os a interagir e assim fui influenciando-os para que compreendessem a historia.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que desenhos com a utilização de papel crepom é muito demorado o que fez com que eles não 

se interessassem tanto pela atividade, em relação a atenção dos alunos compreendi que o tempo 

e menor para eles o que me fez escolher uma historia mais curta que ajudou muito na 

compreensão deles e fiquei satisfeita com o interesse dele, porém, a atividade não foi tão 

produtiva quanto o esperado. Entre tanto feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela historia por descobrirem vários outros sentimentos e comportamento ate então 

desconhecidos por eles. 
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           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que estas experiências estão sendo muito gratificantes.  

           A narração da historia fez com que as crianças percebessem que, existem varias 

outros sentimentos diferentes, que é “feio” fazer fofocas, que é errado não repeitar os 

professores e os coleguinhas uma vez que as fofocas, e discussões são constantes em aula, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem, uma melhor percepção do diferente e de 

informações novas, pois os personagens tinham cores que se referiam aos seus sentimentos e 

emoções.            

Fotos  
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INTERVENÇÃO III 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana S. Peres de oliveira  

DISCENTE: Taís F. David de oliveira  
 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 14/11/18 

            OBJETIVOS:  

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Incentivar a terem cautela a tudo que lhe forem dados; 

 Surpreende-los com uma historia que mostra diversos personagens com texturas, 

cheiros e cores diferentes; 

 

RECURSOS:  

 Será utilizado livro; 

 Desenhos para uma compreensão da historia; 

 Confecção de cartas para o jardim; 

 Desenhos para colorir e recortar; 

DESENVOLVIMENTO:  
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Atividade consiste em incentivar a criança a ter cuidado e a cuidar da natureza. A mesma 

será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de 

aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo sentados em um tapetinho, no 

pátio da escola, para iniciar a narração da historia, utilizarei uma caixa mágica (terá personagens 

e flores que terão texturas diferentes e as flores terão cheiro), nela terá varias flores, nuvens, 

regador, personagens entre outras coisas que serão confeccionadas por mim, para estimula-los 

a entrar na dinâmica da historia, visto que, a historia trata-se de como se deve ter cuidado com 

a natureza especificando as flores, ao longo da narração da historia irei mostrando as imagens 

referentes aos personagens as flores a fada e irei incentivando-os a interagir durante a historia, 

após aplicarei uma atividade, cuja a ideia e de estimular o cuidado que se deve ter com as 

plantas, estimular as cores os cheiros e texturas, a atividade e distribuir desenhos dos 

personagens da historia, Utilizarão recortes para a confecção do jardim feliz, e também pintarão 

e escolherão as cores que desejarem utilizar.  

O jardim das flores tristes 

Como incutir nas crianças o amor pela natureza? Com ações diárias, como regar todos os dias 

as flores de casa, irá transmitir-lhes o amor pelas plantas. Este pequeno conto pode ajudá-lo a 

fazer com que as crianças entendam a importância de cuidarmos de outros seres vivos. 

Ginho Kabbalah 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos se tinham flores em casa e se gostavam 

delas, ficaram curiosos para saber o que tinha dentro da caixa mágica que utilizei para incentivar 

o interesse deles na historia, em seguida comecei a narração da historia sempre mostrando para 

eles as imagens e as retirando da caixa, e estimulando-os a interagir perguntei se eles 

perceberam que a flores tinham cheiros e texturas, que eram necessários cuidados para que elas 

sempre estejam lindas e cheirosas, perguntei a eles qual era a cor das flores, confeccionei flores 

com cheiros e texturas o que ajudou muito no interesse deles pela historia e assim fui 

influenciando-os para que compreendessem a historia.  



165 
 

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que falhei na quantidade dos personagens, pois me esqueci de alguns e não fui muito criativa, 

em relação à atenção dos alunos foi muito interessante na previsão do tempo, desta vez consegui 

acertar e eles foram muito receptivos, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela historia. 

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que esta sendo uma experiência muito gratificante.  

           A narração da historia fez com que as crianças percebessem que é muito 

importante cuidar da natureza e de tudo que vem dela, notei que eles se encantaram por ter 

aprendido como se cuida das flores e o que faz com que elas tenham cheiros e cores diferentes, 

fico muito feliz em ouvir deles ideias como: “hoje quando chegar em casa vou cuidar das flores 

e deixar elas bem felizes”. Foi muito gratificante. 
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INTERVENÇÃO IV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana S. Peres de oliveira  

DISCENTE: Taís F. David de oliveira  
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 22/11/18 

            OBJETIVOS:  

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Incentivar a terem cautela; 

 Surpreende-los com uma historia que mostra diversos personagens que ensinam a 

tamanhos, formas e definições; 

 

RECURSOS:  

 Será utilizado livro; 

 Desenhos para uma compreensão da historia; 

 Tintas, cola, lápis de cores; 

DESENVOLVIMENTO:  

Atividade consiste em incentivar a criança a ter cuidado estimula a criança a 

compreender sobre tamanhos e formas, a historia e de uma corujinha perdida. A mesma será 

efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de aula, 

para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo sentados, no pátio da escola, para 

iniciar a narração da historia, utilizarei uma caixa mágica (terá personagens como as corujinhas, 

urso, raposa e etc.), para estimula-los a entrar na dinâmica da historia, visto que, a historia trata-

se de uma corujinha que se perdeu da mãe e conta sobre tamanhos, diferença de animais, cores 

entre outros, ao longo da narração da historia irei mostrando as imagens referentes aos 

personagens e irei incentivando-os a interagir durante a historia, após aplicarei uma atividade, 

cuja a ideia e de estimular as percepções de diferenciar formas, tamanhos, cores e gestos, a 
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atividade e distribuir desenhos dos personagens da historia, para que definam os tamanhos as 

diferenças entre os animais, também haverá confecção de mascaras da mamãe coruja.  

Um tanto perdida  

Chris Haughton 

Oh-oh  

A corujinha se perdeu. E agora? Como ela vai encontra a mamãe.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando se eles conheciam a historia da corujinha perdida, em 

seguida comecei a narração da historia sempre mostrando para eles as imagens, e estimulando-

os a interagir ao longo da narração fui perguntando se os animeis que apareciam eram a 

corujinha, qual o nome referente ao animal, qual era o tamanho, quais eram as cores o ambiente, 

e assim fui influenciando-os para que compreendessem a historia.  

 Confesso que, desta vez estou muito contente, pois os alunos se interessaram muito pela 

historia, consegui fazer com que eles tivessem com atenção completamente voltada para a 

historia, em relação a atividade da leitura foi  bem interessante pois eles adoraram a confecção 

das mascaras de corujinha, fico feliz pois notei alegremente que os alunos se encantaram pela 

historia. 

           Percebo que estou evoluindo em relação a interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

a escola, posso afirmar que esta sendo uma experiência muito gratificante, consegui evoluir  

muito nesses últimos meses.  

           A narração da historia fez com que as crianças percebessem as diferenças entre 

os animais, uma percepção de cores, tamanhos, “espécie”, uma percepção das cores e de formas, 

foi bem interessante.  

           Fotos  
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INTERVENÇÃO V 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana S. Peres de oliveira 

DISCENTE: Taís F. David de oliveira 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 29/11/18 

            OBJETIVOS:  

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Incentivar a terem cautela a tudo que lhe forem dados; 

 Surpreende-los com uma historia que estimula a coordenação motora, e criatividade. 

 

RECURSOS:  

 Será utilizado livro; 

 Desenhos para uma compreensão da historia; 

 Cartas para confecção do bosque; 

 Tintas e pinceis; 

DESENVOLVIMENTO:  

Atividade consiste em incentivar a criança treinar a coordenação motora, estimula a 

criatividade e imaginação. A narração da historia será efetuada, logo após a primeira refeição 

dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei 

todos em um circulo sentados em um tapetinho em sala, para iniciar a narração da historia, 

utilizarei um livro, para estimula-los a entrar na dinâmica da historia, ao longo da narração da 

historia irei mostrando as imagens referentes aos personagens como, por exemplo, os pássaros 

que são desenhados com os dedinhos, as árvores que parecem mãos se as erguermos, e irei 

incentivando-os a interagir durante a historia, após aplicarei uma atividade, cuja ideia e de 

estimular a imaginação e a criatividades das crianças, estimular também as cores e as texturas 
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já que utilizarei tintas e pinceis, a atividade e desenharem com o formato das mãos o bosque, 

as plantas e os animais. 

O bosque encantado  

Quem quiser conhecer os dedos da mão, há de encontrá-los fielmente desenhadas neste livro. 

Todos juntos parecem um bosque encantado. 

Ignacio Sanz  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos sabiam que nossos dedos tem “nomes”, 

ficaram curiosos para saber qual seria a historia da semana, o que fez com que eu percebesse o 

interesse deles na historia, em seguida comecei a narração da historia sempre mostrando para 

eles as imagens, e estimulando-os a interagir perguntei se eles perceberam que o bosque tinha  

um formato diferente, perguntei a eles qual eram as cores das folhas, das arvores, dos pássaros, 

e assim fui influenciando-os para que compreendessem a historia.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que novamente a historia foi um pouco longa, e não fui muito criativa, em relação a atenção 

dos alunos pude  perceber que na atividade eles se encantaram muito, eles foram muito 

receptivos, fico feliz pois notei alegremente que os alunos se encantaram pela historia. 

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que esta sendo uma experiência muito gratificante.  

           A narração da historia fez com que as crianças utilizassem mais sua criatividade e 

imaginação, notei que eles se encantaram por terem aprendido como qualquer coisa pode ser o 

que nos imaginarmos, que nosso dedo pode ser uma minhoca, que nossas mãos uma árvore, 

fico muito feliz por notar a curiosidade deles toda semana de que historia irei contar. Foi muito 

gratificante. 

Fotos: 
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