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DATA: 20/05/2019 

OBJETIVOS: 

● Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 
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● Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc,. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. (EI02CG02) 

● Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

RECURSOS: Bexigas, caixinha de som. 

DESENVOLVIMENTO: Após a café, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a contação da história “Durma bem Penélope”. A história conta a 

rotina da personagem Penélope até a hora de ir para a cama, além de uma história interessante 

e divertida, os alunos podem auxiliar na contação utilizando os “puxadores mágicos”. Em cima 

do tapete da sala, a professora irá formar um círculo para que o alunos se sintam mais à vontade 

para ouvirem a história.  

Após a contação da história, a professora irá redirecionar os alunos até o pátio e irá explicar a 

dinâmica da brincadeira “passa a bexiga”. Os alunos irão ser organizados em duas filas indianas 

e irão passar a bexiga por cima da cabeça estendendo para o colega que estará atrás. Na medida 

que o aluno da frente passar a bexiga, ele vai para o final da fila. Quando a bexiga parar na mão 

do primeiro aluno de novo, os alunos terão que passar a bexiga por baixo das pernas e alcançar 

para o colega de trás e indo para o final da fila. A brincadeira poderá ser repetida conforme a 

preferência dos alunos. O objetivo da brincadeira é conseguir passar a bexiga sem deixá-la cair.  

Após a brincadeira “passa a bexiga”, a professora irá explicar a dinâmica da brincadeira musical 

“estátua”. Após organizar os alunos lado a lado, a professora irá ligar a caixinha de som e tocar 

a música “estátua”, dançando com os alunos. Os objetivos da brincadeira são:  trabalhar o 

movimento com o corpo e a atividade em conjunto. 

 

<https://www.tempojunto.com/2016/02/18/passa-bexiga-para-estimular-a-coordenacao/> 

 
Texto Reflexivo 

 
A hora da leitura foi bem tranquila, os alunos gostaram muito da história e principalmente dos 

“puxadores mágicos” e pediram para que a história fosse contada mais de uma vez. Após a leitura da 
professora, os alunos um por vez exploraram o livro de forma natural, representando a leitura que a 
professora havia feito e utilizando os puxadores. Nessa primeira parte da aula, consegui relacionar 
com o que Craidy e Kaercher falam em seu livro “Educação Infantil pra que te quero?”, que “quanto 
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mais acentuarmos a leitura no dia a dia da Educação Infantil, mais estaremos contribuindo para formar 
crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na literatura uma fonte de prazer e 
divertimento”. Foi exatamente o que aconteceu na aula quando os alunos pediram para que a história 
fosse contada mais de uma vez e também quando eles manusearam o livro, eles estavam se divertindo 
com a leitura. 

Devido ao mau tempo e a chuva, o planejamento foi realizado na sala de aula. Os alunos 
demoraram a compreender a sequência da atividade/brincadeira “passa a bexiga”. Interagiram muito 
bem com ela, mas tiveram dificuldade de concentração na sua própria fileira, o que levou a professora 
a formar uma única fila. 
Na atividade/brincadeira da música “estátua”, os alunos gostaram muito da coreografia e de dançar. 
Criaram novos passos com relação a música e interagiram muito com os colegas, movimentando e se 
expressando bem através do corpo. Segundo Craidy e Kaercher, “expressar é procurar dentro de si 
mesmo formas de expressar com o corpo os sentimentos, as impressões ou os conceitos.(...) Além 
disso, reduzir a expressão corporal a uma só possibilidade de expressão, implica considerar tal forma 
como a única e verdadeira, o que acarreta em perda da expressividade”. As autoras explicam que é por 
meio das atividades de expressão que as crianças aprendem a se expressar de sua própria maneira e 
não apenas a imitar os gestos dos adultos ou daqueles com quem convivem. 
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PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA  
DISCENTE: DARA DENISE MACHADO CARDOSO 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 27/05/2019 

OBJETIVOS: 

● Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

● Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc). 

(EI02ET05)  

● Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

RECURSOS: EVA, caixa de papelão, copos plásticos descartáveis, cola de eva, revistas, papel 

pardo. 

DESENVOLVIMENTO: Após a café, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a contação da história “Comboio das formas”. A história conta a forma 

de cada figura e como cada um tem a sua importância, frisando que uma depende da outra para 

formar diversas formas e objetos. A história será contada com os personagens confeccionados 

em EVA. Será levada uma caixa com todos os personagens e na medida que a professora for 

contando a história, será tirado o personagem da “caixa mágica da leitura. Em cima do tapete 

da sala, a professora irá formar um círculo para que o alunos se sintam mais à vontade para 

ouvirem a história.  

Após a contação da história, a professora irá organizar as mesas formando uma só, e irá colocar 

sobre ela as revistas para que, junto com os alunos, possa ser identificado figuras relacionadas 

com as formas geométricas estudadas. Na medida que forem sendo identificadas a professora 

irá auxiliar os alunos a recortarem e colarem no cartaz. Após a identificação das figuras, a 

professora irá dispor sobre a mesa as figuras geométricas e eva já recortadas de diversos 
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tamanhos, onde os alunos irão montar seu próprio boneco marionete. Cada aluno irá colar seu 

boneco no cartaz correspondente à forma geométrica utilizada.  

Após a segunda atividade, a professora irá pendurar na parede da sala o jogo das cores. Os 

alunos, um por vez irão para frente do jogo e terão que colocar nos copos a cor correta. Ao lado 

do jogo terá a “cola” que guiará os alunos a encontrarem a cor certa. 

<https://pedagogiapmlll.blogspot.com/2017/05/o-comboio-das-formas.html> 

 

 

Texto Reflexivo 27/05 

 A contação de história foi tranquila, devido a ausência do tapete da sala, foi organizada uma 

roda com as próprias cadeiras da sala. Percebi que os alunos conheciam todas as formas abordadas como 

também todas as cores utilizadas para confeccionar os palitoches. Me senti bem confiante ao realizar a 

contação da história. Gosto bastante dessa citação da autora Brandão (2011) que fala sobre despertar 

nos alunos o interesse pela leitura: Segundo Brandão “ao ouvirem histórias, as crianças são mobilizadas 

em vários aspectos, envolvendo seu corpo, suas ideias, sua linguagem, seus sentimentos, seus sentido, 

sua memória, sua imaginação”. 

 Optei por começar com a atividade de confecção dos bonecos com as formas geométricas. Os 

alunos realizaram calmamente a atividade ajudando os colegas a identificarem as formas que iriam 

utilizar. Um fato me chamou a atenção durante a aula, uma das alunas começou a medir as formas 

retangulares que ela iria usar para fazer as pernas do seu boneco, percebi que a aluna tem alguma noção 

de tamanho e medida. De acordo com Craidy e Kaercher (2001), “A manipulação livre de instrumentos 

e materiais é o primeiro passo da criança na familiarização com os recursos disponíveis para sua 

expressão”. 
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 Devido ao curto prazo de concentração dos alunos, foi optado por dar continuidade nas 

atividades propostas no planejamento na próxima aula que será realizada no dia 03/06.
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Texto Reflexivo 03/06 

 Na segunda parte da aplicação do plano de aula, começamos com a identificação das formas 

geométricas nos jornais. Os alunos identificaram e recortaram a figura parecida com as formas 

estudadas. Após o recorte, foram coladas no cartaz que havia sido confeccionado na primeira parte da 

aplicação do plano. 

 No último momento da aula, foi apresentado aos alunos, o “jogo das cores” onde os alunos 

tinham que colocar as bolinhas dentro dos copos de acordo com o “painel de cola”. A maioria dos alunos 

encontrou todas as cores. Para este último momento utilizo a citação de Craidy e Kaercher (2001) que, 

segundo elas: “É através do jogo e pela brincadeira que a criança vai constituindo-se como sujeito e 

organizando-se (...)”. 
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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: DARA DENISE MACHADO CARDOSO 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 10/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). 

● Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

RECURSOS: EVA, caixa de papelão, cartolina, papel pardo, tintas, rolos de papel higiênico, 

fitilho. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a confecção do cartaz do nosso planeta. E uma cartolina ou papel 

pardo, os alunos irão carimbar as mãos pintadas de tinta, realizando o nosso planeta terra. Nesse 

momento a professora irá conversar com os alunos sobre como nosso planeta é constituído, será 

utilizado o notebook para mostrar algumas imagens. 

Após a confecção do cartaz, a professora irá confeccionar com os alunos as lixeiras recicláveis 

de rolo de papel higiênico. Após secarem, serão coladas no cartaz da preservação do meio 

ambiente.  

Será levada para a sala, objetos referentes aos lixos. Os alunos terão que identificar em que 

lixeira os objetos devem ser colocados. Ao final da aula, a professora irá dar aos alunos a 

medalha de “protetor do meio ambiente”. 

<https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=NY_6XN7tMMGz5OUPz-

eeyAU&q=medalha+de+protetor+do+meio+ambiente+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&oq=medalha

+de+protetor+do+meio+ambiente+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&gs_l=img.3...34686.47105..47838.

..1.0..3.996.11463.0j2j12j8j5j2j2......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i7i30.CL-YPC4yE_0> 
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Texto Reflexivo 

 Os alunos amaram a atividade com tintas onde a professora tinha que pintar suas mãos para carimbar na 

cartolina, formando o planeta terra. 

 Depois de formarem o planeta com o carimbo das mãos, os alunos em duplas pintaram os rolos de papel 

higiênico com as cores da reciclagem: marrom(orgânico), amarelo(metal), verde(vidro), vermelho(plástico) e 

azul(papel). Após pintarem os rolos, a professora dispôs sobre a mesa alguns exemplos de lixos para mostrar aos 

alunos como reciclar. Os alunos foram acompanhando a atividade, falando o lugar de cada lixo e a que cor de 

lixeira pertenciam. 

 Feita a atividade, a professora fez a entrega das medalhas aos alunos, nomeando-os como “protetores do 

meio ambiente”. Segundo Craidy e Kaercher (2001) “através do contato com seu próprio corpo, com as coisas do 

seu ambiente, bem como através da interação com a sensibilidade e a auto-estima, o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem.”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 24/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). 

● Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

RECURSOS: Frutas diversas, tocas. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos, quatro por 

vez até o escovódromo para lavar as mãos. Após serão levados para a sala onde colocarão a 

toca para mexer com os alimentos. A professora irá colocar sobre a mesa as frutas variadas e 

irá conversar com os alunos sobre a importância da alimentação saudável e como será feita a 

salada de frutas. A professora irá lavar bem as frutas e colocar em um recipiente, e os alunos 

irão identificar as frutas que já haviam comido. As frutas serão cortadas pela professora e os 

alunos com auxílio irão se servir da salada. 

 

Texto Reflexivo 

 Os alunos interagiram bastante na hora de fazer a salada de frutas e souberam identificá-

las, como também suas cores. 

 Apesar de haver uma festa junina no dia da aplicação do plano, os alunos comeram toda 

salada que tinha sido feita, o que me deixou admirada. Se serviram da salada identificando o 

que gostavam ou não de comer. Apenas três alunos gostavam de todas frutas utilizadas: maçã, 

banana, mamão, laranja. 
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 Segundo Craidy e Kaercher (2001): “Considerando que a criança permanecerá grande 

parte do seu dia neste local, devemos proporcionar um ambiente saudável, conforme as 

condições existentes, para que esta criança também seja saudável”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 25/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03) 

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET05) 

RECURSOS: Cartolinas, imagens impressas e recortadas. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá mostrar as imagens impressos e o 

cartaz, onde estará os emojis com a cara verde, amarela e vermelha. O objetivo dessas carinhas, 

será ajudar os alunos a identificar os alimentos que podem comer, muito, pouco e os que não 

da pra comer porque faz mal a saúde. Os alunos terão que colar no cartaz as imagens 

correspondentes ao que eles acham que faz bem e o que faz mal para saúde.  

 

Texto Reflexivo 

 Fiquei bastante espantada com a forma que os alunos realizaram a atividade. Muitos não 

comem alguns alimentos considerados não saudáveis. E quando foi perguntado porque não 

comiam, diziam que “não faz bem para a nossa saúde”. 

 Realizaram muito bem a atividade, considerando a maioria dos “alimentos não 

saudáveis” como aqueles que deveriam ser ingeridos “muito pouco ou, quase nada”. Em um 

momento da aula, um aluno destacou que nunca comeu a famosa massinha miojo, dizendo que 

não faz bem para a saúde. 
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 Quando a professora mostrava as imagens de salgadinhos, bolachinhas e chocolates, os 

alunos diziam que gostavam, e quando eram questionados se os alimentos fazem bem, eles 

diziam que não. Isso me fez perceber que mesmo consumindo esses alimentos, os alunos têm 

noção de que fazem mal e do porque fazem mal para a saúde. 

Segundo Craidy e Kaercher (2001): “Falar sobre saúde nas Instituições de Educação 

Infantil implica promover ações de higiene, prevenção de doenças e de acidentes e a realização 

de atividades que busquem o crescimento e o desenvolvimento da criança em sua totalidade”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 01/07/2019 

OBJETIVOS: 

● Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, 

a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02EF03) 

● Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02ET07) 

● Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda 

e textos poéticos. (EI02EF02) 

RECURSOS: Varal, folhas impressas. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá arrumar os prendedores no varal e 

irá ler para os alunos a história “Os animais e seus números” que será contada em varal. Ao 

contar a história, a professora irá chamando os alunos um por vez para prenderem a folha no 

varal. Já que a história conta com dez páginas e na sala constam quatorze alunos, a história será 

contada duas vezes, para que assim todos participem e também seja mais fixada aos alunos. 

 

Texto Reflexivo 

Os alunos conseguiram compreender bem a atividade proposta. Na medida que em a 

história ia passando, os alunos iam contando os personagens, seguindo a sequência numérica. 

Percebi que os alunos sabem contar, mas não conseguem associar o números à 

quantidade. 
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Segundo Craidy e Kaercher (2001): “ para formar crianças que gostem de ler e vejam 

na leitura e na literatura uma possibilidade de divertimento e aprendizagens precisamos ter, nós 

adultos, uma relação especial com a literatura e a leitura: precisamos gostar de ler, ler com 

alegria, por diversão; brigando com o texto, discordando, desejando mudar o final da história 

[...]. Ao longo da história contada aos alunos, a professora foi brincando e conversando com os 

alunos sobre os personagens e ao mesmo tempo trabalhando os números e quantidades através 

da literatura, tornando os alunos assim também, participativos. 
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PIBID 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 08/07/2019 

OBJETIVOS: 

● Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões. (EI02EF01) 

● Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02EO05) 

● Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. (EI02EO06) 

● Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02ET07) 

RECURSOS: Eva, papelão, folha de ofício, peças de montagem. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá encaminhar os alunos até o pátio da 

escola e irá dispor no chão do jogo dos números. Os alunos terão de girar a seta e onde ela parar, 

eles terão de identificar o número e contar a quantidade de pecinhas para colocar ao lado desse 

número. Essa atividade será realizada em duplas, então se um dos alunos tiver alguma dúvida, 

o outro irá ajudar na identificação e na contagem de peças. 

 Após esta atividade, a professora colocará o tapete no chão do pátio e irá sentar em 

círculo com os alunos, explicando a segunda atividade proposta. Os alunos terão que jogar o 

dado um por vez e terão de identificar o número em que parou. Feito isso, os alunos terão de 

contar quantas bolinhas tem no dado e darem esta mesma quantidade de passos que consta neste 

dado, o primeiro a chegar na linha de chegada recebe um abraço da professora e volta pro tapete 

até que todos tenham terminado. 
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Texto Reflexivo 

 Os alunos realizaram muito bem as duas atividades. Na primeira conseguiram identificar 

bem o número em que a seta parou como também, associar a quantidade ao número. 

 Na segunda atividade, os alunos entenderam bem a proposta, mas resolveram trocar os 

“passos dados” pelos “pulos”. Decidi dar uma modificada na atividade, na medida em que os 

alunos iam chegando na professora para o abraço, iam sentando ao seu lado para abraçar o 

próximo colega que chegasse. 

 Os alunos conseguiram identificar os números no dado e contarem os “pulos” que 

deviam dar. Todos receberam e deram abraços uns nos outros, como também nas professoras. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001): “Através do contato com seu próprio corpo, com as 

coisas do seu ambiente, bem como através da interação com outras crianças e adultos, as 

crianças vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a auto-estima, o raciocínio, 

o pensamento e a linguagem”. Ou seja, a criança aprende através da brincadeira, foi pensando 

nisso que foi proposto esse dois jogos para trabalhar os números. 
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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: DARA DENISE MACHADO CARDOSO 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 29/05/2019 

OBJETIVOS: 

● Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para 

sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação 

pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). (EI03EF08) 

● Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. (EI03CG02) 

● Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05) 

RECURSOS: Bexigas, lençol. 

DESENVOLVIMENTO: Após a café, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a contação da história “Durma bem Penélope”. A história conta a 

rotina da personagem Penélope até a hora de ir para a cama, além de uma história interessante 

e divertida, os alunos podem auxiliar na contação utilizando os “puxadores mágicos”. Em cima 

do tapete da sala, a professora irá formar um círculo para que o alunos se sintam mais à vontade 

para ouvirem a história.  

Após a contação da história, a professora irá redirecionar os alunos até o pátio e irá explicar a 

dinâmica da brincadeira “passa a bexiga”. Os alunos irão ser organizados em duas filas indianas 

e irão passar a bexiga por cima da cabeça estendendo para o colega que estará atrás. Na medida 

que o aluno da frente passar a bexiga, ele vai para o final da fila. Quando a bexiga parar na mão 

do primeiro aluno de novo, os alunos terão que passar a bexiga por baixo das pernas e alcançar 

para o colega de trás e indo para o final da fila. A brincadeira poderá ser repetida conforme a 

preferência dos alunos. O objetivo da brincadeira é conseguir passar a bexiga sem deixá-la cair.  
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Após a brincadeira “passa a bexiga”, a professora irá explicar a dinâmica da brincadeira 

“bexigas pelo ar”. Em um lençol, a professora colocará algumas bexigas cheias. Cada aluno irá 

segurar por uma parte do lençol e sacudir. O objetivo da brincadeira é não deixar que nenhuma 

das bexigas caiam. 

<https://www.tempojunto.com/2016/03/04/10-maneiras-de-brincar-com-bexiga/> 

<https://www.tempojunto.com/2016/02/18/passa-bexiga-para-estimular-a-coordenacao/> 

 
Texto Reflexivo 

 A leitura do livro foi realizada no pátio da escola. Os alunos foram organizados sentados lado a 
lado. Foi um momento de calmaria para os alunos já os mesmos estavam muito agitados. Eles 
conseguiram relacionar a rotina da personagem com seu dia a dia e fizeram muitas perguntas. 
 A atividade “passa a bexiga” foi realizada dificilmente pelos alunos. Os mesmos não 
compreenderam o objetivo da brincadeira e passaram a fazer disputa dificultando a passagem da bexiga 
pelos outros colegas. Devido a dificuldade de concentração dos alunos, a bexiga só foi passada por cima 
da cabeça. 
 Percebi que os alunos não estavam acostumados com este tipo de brincadeira que foi proposta. 
Mas ainda assim, ressalto que os alunos estavam sem a concentração necessária para a realização da 
atividade/ brincadeira. Já que: “o brincar proporciona a troca de pontos de vista diferentes, ajuda a 
perceber como os outros o vêem, auxilia a criação de interesses comuns, uma razão para que se possa 
interagir com o outro”. (Craidy e Kaercher, 2001) 
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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: DARA DENISE MACHADO CARDOSO 
      

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

      

DATA: 05/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. (EI03EF07) 

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

RECURSOS: Cartolina, tintas, eva, folha impressa. 

DESENVOLVIMENTO: Após a café, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a leitura do poema “Alegrias de São João”. O poema fala sobre a festa 

de junina em geral, sobre a comida típica, a dança, a música e a decoração. No chão da sala, a 

professora irá sentar com os alunos em círculo para a leitura do poema. 

Após a leitura, a professora irá permanecer em círculo com os alunos, e irá explicar a atividade 

a ser desenvolvida. Na cartolina que será disposta no chão da sala, a professora irá mostrar 

como será feita a fogueira com as mão dos alunos pintadas. A professora irá auxiliar os alunos 

a colarem os evas formando as lenhas da fogueira, feito isso, a professora irá pintar as mãos dos 

aluno um por vez formando a fogueira na cartolina.  

      

<http://bruxinhaalegre.blogspot.com/2014/06/a-lenda-da-fogueira-de-sao-joao.html> 
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Texto Reflexivo 

 A professora leu o poema para os alunos que fizeram relação com o cartaz que haviam 

confeccionado com a professora titular da turma. Fizemos uma grande conversação relacionada 

ao poema e também à festa junina. 

A professora optou por realizar a confecção da fogueira com o carimbo das mãos em 

uma mesa, chamando um por vez, para melhor atendê-los. 

Os alunos escolheram entre as cores laranja, vermelho e amarelo, para confeccionar a 

fogueira, e todos interagiram na hora de pintar as mãos. 

As lenhas que seriam feitas com colagem de eva, passaram a serem com cartão enrolado. 

Um dos alunos chamou a atenção da turma para as cores primárias e secundárias que 

haviam sido utilizadas. 

Segundo Craidy e Kaercher (2001), “a criança tem necessidade de colocar seu corpo na 

atividade expressiva, não apenas carimbando sua mão, como também riscando-se (...)”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 12/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. (EI03EF07) 

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 
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RECURSOS: Papel pardo, imagens impressas. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será realizada a releitura do poema “Alegrias de São João”. Este poema será lido no 

papel pardo confeccionado com letras e imagens.  Após a leitura a professora irá auxiliar os 

alunos a relacionar o versos, palavras, desenhos e suas cores com o que já está sendo realizado 

na sala de aula. Também será feita uma observação das imagens e letras relacionando com o 

nome dos alunos. 

Após a conversação com os alunos, eles terão que desenhar e colorir em uma folha de ofício o 

que foi contado no poema, sem olhar as imagens, utilizando sua imaginação e autonomia sobre 

o que consideram ser a fogueira, os balões, as bandeiras, entre outras figuras apresentadas no 

poema. 

Texto Reflexivo 

 A professora leu o poema para os alunos, lembrando que já havia sido lido, destacando 

o título do poema, como também suas rimas. Os alunos auxiliaram, utilizando a leitura de 

imagem. 

Os alunos relacionaram as letras do poema com as letras compostas em seus nomes. Um 

dos alunos relacionou a rima do primeiro verso com a rima do segundo verso. 

Após o momento da leitura e explicação do poema, os alunos desenharam diversas 

coisas em suas folhas. Alguns desenharam o que tinha no poema, outros desenharam bolas de 

futebol, flores, casas, gatos e um dos alunos desenhou um helicóptero, caminhão e “casa” do 

quartel. Após desenharem, os alunos escreveram seus nomes no desenho, utilizando como 

“cola” o nome escrito na mesa. Segundo Brandão (2011), “desde muito cedo, as crianças, 

estimuladas por seus pais ou por outras pessoas com as quais convivem, começam a ser 

despertadas para a existência de letras relacionadas aos nomes das pessoas da família.”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

      

DATA: 19/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 

definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. (EI03EF04)  

● Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como 

escriba. (EI03EF05) 

RECURSOS: Papel pardo, canetinha, lápis de cor, folha impressa. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será explicado aos alunos o que será feito na aula. A professora irá colocar todos os 

alunos em volta da mesa redonda da sala e irá dispor sobre a mesa o papel pardo, a folha 

impressa e a canetinha para a produção de texto coletivo. Para estimular os alunos a falarem 

sobre a festa junina para assim poder produzir o texto, a professora irá conversar sobre as 

atividades desenvolvidas pelos alunos referentes ao tema. Na medida que os alunos forem 

falando sobre o assunto, a professora irá escrever no papel pardo. Por fim, a professora irá 

conversar com os alunos sobre o título do texto feito por eles. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos sentaram todos em círculo e volta da mesa redonda da sala e ouviram 

atentamente a proposta da atividade. 

 Encontraram dificuldade para falar sobre o tema proposto apesar de todas as atividades 

expostas na sala. Decidiram começar com, o que tem na festa junina, utilizando a rima no final 

do texto. 
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Segundo o livro “Ler e escrever na Educação Infantil, discutindo práticas pedagógicas” de Ana 

Carolina Perrusi Brandão e Ester Calland de Sousa Rosa (Orgs.), onde traz o Referencial, que 

diz: “Ditar um texto para o professor, para outra criança ou para ser gravado em fita cassete é 

uma forma de viabilizar a produção de textos antes de as crianças saberem grafá-los. É em 

atividades desse tipo que elas começam a participar de um processo de produção de texto 

escrito, construindo conhecimento sobre essa linguagem, antes mesmo que saibam escrever 

autonomamente (BRASIL, 1998, p. 146). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

      

DATA: 19/06/2019 

OBJETIVOS: 

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

● Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03ET01) 

RECURSOS: Caixa de papelão, tintas, folha impressa. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos até a sala de 

sala, onde, será explicada a atividade proposta. A professora irá distribuir uma tinta a cada dupla 

ou trio de alunos e eles terão que pintar os seus peixes para montar a pescaria. Após pintar os 

peixes, a professora irá montar com os alunos a vara para pescar.  

      

Texto reflexivo 

 A proposta era de montar uma pescaria completa com os alunos, porém, devido a 

enorme agitação da turma, só foi possível dar início. Os alunos pintaram os peixes de tinta 

guache nas respectivas cores escolhidas.  

Segundo Craidy e Kaercher (2001): “O trabalho artístico é importante para que as 

crianças aprendam a explorar o mundo à sua volta”. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 03/07/2019 

OBJETIVOS: 

● Observar e descrever mudança em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 

em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. (EI03ET02) 

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET05) 

RECURSOS: Frutas diversas, tocas. 
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DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos, quatro por 

vez até o escovódromo para lavar as mãos. Após serão levados para a sala onde colocarão a 

toca para mexer com os alimentos. A professora irá colocar sobre a mesa as frutas variadas e 

irá conversar com os alunos sobre a importância da alimentação saudável e como será feita a 

salada de frutas. A professora irá lavar bem as frutas e colocar em um recipiente, e os alunos 

irão identificar as frutas que já haviam comido. As frutas serão cortadas pela professora e os 

alunos com auxílio irão se servir da salada. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos conseguiram identificar a maioria das frutas, menos a manga. Conheceram 

seu interior e as diferentes texturas e sementes. Sentiram os aromas nas cascas das frutas e 

alguns alunos até degustaram a manga na própria casca. 

Apesar da agitação, foi possível fazer a atividade com a turma. Ao final, os alunos se 

serviram e comeram praticamente toda a salada da bacia. 

Segundo Craidy e Kaercher (2001): “Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental 

e social, bem como a relação do indivíduo com o seu ambiente. Saúde é moviemnto, ação. Por 

isso, falar sobre saúde nas instituições de Educação Infantil implica promover ações[...]”. 

Trabalhar a alimentação saudável com as crianças desde a educação infantil é um passo 

importante para incentivar a saúde e bem estar. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 10/07/2019 

OBJETIVOS: 

● Observar e descrever mudança em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 

em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. (EI03ET02) 

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET05) 

RECURSOS: Frutas diversas, tocas, leite. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche, a professora irá redirecionar os alunos, quatro por 

vez até o escovódromo para lavar as mãos. Após serão levados para a sala onde colocarão a 

toca para mexer com os alimentos. A professora irá colocar sobre a mesa as frutas variadas e 

irá conversar com os alunos sobre a importância da alimentação saudável e como serão feitas 

as vitaminas. A professora irá lavar bem as frutas e colocar em um recipiente, e os alunos irão 

identificar as frutas que já haviam comido. As frutas serão cortadas pela professora e os alunos 

colocarão no liquidificador junto com o leite. Na medida que as vitaminas forem ficando 

prontas, os alunos irão degustar e falar sobre como foi fazer as vitaminas, se já tinham feito e 

se gostaram do sabor.  

 

Texto Reflexivo 

 Os alunos conseguiram entender bem a proposta da atividade. Participaram da receita 

da vitamina de morango, contando as quantidades de frutas colocadas no “copo” do 

liquidificador. Relacionaram a atividade com a história contada no início da aula (pela 

professora titular da turma), intitulada “A cesta da dona Maricota”. 
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 Na hora da degustação da vitamina, alguns não gostaram muito. No final da atividade, 

os alunos comeram os morangos restantes. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001): “Considerando que a criança permanecerá grande 

parte do seu dia neste local, devemos proporcionar um ambiente saudável, conforme as 

condições existentes para que esta criança também seja saudável”. Partindo deste pensamento 

das autoras, realizei esta atividade com o objetivo de levar para as crianças uma alimentação 

saudável e prática. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/04/ 2019 

OBJETIVOS 
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Identificar as formas geométricas (triangulo, quadrado, retângulo e circulo), mostrando as 

características de cada forma, e desenvolver a percepção através das cores. Explicando aos 

alunos que elas fazem arte do nosso cotidiano.  

Trabalhar a coordenação motora fina. 

RECURSOS:  

Historia ‘’o comboio das formas’’ 

Figuras geométricas  

Folha de oficio com desenho das figuras  

Retalhos de EVA 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Com os alunos sentados nas mesas postas em forma de U, será contada a historia ‘’o comboio 

das cores’’ juntamente será apresentado a eles quatro formas geométricas, o circulo, o 

quadrado, o retângulo e  triangulo. 

Logo depois, serão disponibilizadas aos alunos as figuras, para que brincando montem figuras 

(casa, carro, boneco, etc.). Para terminar a atividade, eles colarão EVA em uma folha de 

oficio contendo as figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

História ‘’O comboio das formas. ’’ 

Era uma vez um homenzinho verde e redondo que saiu de casa para ver o mundo, 

Enquanto caminhava, olhando à sua volta descobriu muitas coisas redondas: uma bola no 

chão e um sinal de transito, 

Olhou para cima, e viu o sol e disse-lhe: ‘’Ah! Tu és como eu! 

Agarrou pelo fio do balão azul que voava. Como era bonito! Também ele era redondo. O 

homem redondo estava mesmo contente. 

Mas eis que aparece uma figura amarela: quem será?  Sou o homem quadrado. 

Eu sou um homem importante; as coisas mais importantes são quadradas. 

Os quadros que as pessoas têm em casa são quadrados; 

Os cubos com que as crianças brincam também têm a mesma forma. 



61 
 

Enquanto conversavam, aproximou-se outro homem diferente que logo se apresentou: olá 

amigos, eu sou o retângulo. 

Eu sou mais importante. As casas onde as pessoas moram são retangulares; 

O chocolate que as crianças gostam tanto tem a minha forma. 

Por isso eu sou o mais importante de todos. 

Olá amigos! Mas porque é que vocês discutem? Somos todos importantes: tu homem 

redondo, tu homem quadrado e tu homem retângulo. 

Eu sou o triangulo, e se nos pusermos de acordo podemos fazer magníficos jogos. 

Eu, por exemplo, salto para cima do homem quadrado! 

Que lind casa! 

E eu, tento saltar para cima do homem retângulo, disse o homem redondo. 

Oh! Uma arvore! 

Os quatro amigos tinham apreendido a jogar juntos. O homem retângulo e o redondo formam 

uma lagarta. 

O homem triângulo e o homem retângulo formam tornaram-se um lindo baloiço. 

Desde aquele dia os quatro amigos não deixaram de andar juntos. 

http://pt.slideshare.net>mobile>celianjos 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
 

Turno da manhã: 

 A turma da manhã é um PRE II tem 11 alunos, foi proposta uma história e uma atividade sobre 

as formas geométricas. As crianças ouviram e gostaram da história; ficaram muito ansiosos para 

poderem manipular as figuras geométricas, sendo assim foram colocadas às figuras das formas 

geométricas em cima de uma mesa grande e redonda onde eles (alunos) puderam mexer e 

formar objetos com as formas geométricas (exe.: casa, boneco, carro, trem entre outros). Foi 

muito gratificante, pois era perguntado a eles o nome das formas e eles sabiam identificar, e 

dizer o que existia com essas formas. 
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Logo após foi distribuído às folhas com as figuras geométricas e assim foi realizado colagem 

com pedacinhos de EVA, com as cores verde e vermelha. Os alunos gostaram. 

 

Turno da tarde: 

 

A turma da tarde é PRÉ II e tem 17 alunos e foi proposta a mesma atividade da manhã por se 

tratar de turmas com alunos diferentes dos da manhã, Na parte da tarde foi diferente, quase não 

consegui aplicar a atividade de colagem, pois é uma turma muito agitada, conversei muito com 

eles e ajudei–os a colar os pedacinhos de EVA, acredito que gostaram, mas preferiam ter ido 

brincar na rua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/04/ 2019 

OBJETIVOS: 

Proporcionar aos alunos o interesse por leitura. 

Estimular aos alunos a vontade de contar historia através do avental pedagógico. 

 

RECURSOS: 

Livro de historia ‘’os três porquinhos 

Personagens em feltro  
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Avental pedagógico  

DESENVOLVIMENTO:  

A contação de historia sobre ‘’os três porquinhos’’ será realizada com a turma toda, ao contar 

a historia será colado no avental os personagens em feltro com velcro na parte de trás de cada 

personagem. 

Ao final da contação da história será oferecido aos alunos o avental pra que eles mesmos contem 

a história atrás do avental, ou que façam outras conforme sua imaginação. 

 

 

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. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Turno da manhã: 

Fiz a contação da história dos ‘’três porquinhos ‘’, alguns disseram que já conheciam a história, 

então comecei a fazer a contação da historia, conforme eu relatava ela ia colando os personagens 

no avental, assim ficaram atentos ao que era falado e me respondiam conforme ia perguntando 

algo sobre a história.  Após a contação disponibilizei o avental sobre uma mesa, assim falei a 

eles que cada um poderia contar a história ou que inventassem outras no avental, foi muito 

proveitoso, eles gostaram e todos participaram. 

 

Turno da tarde: 

Foi feito do mesmo modo que na parte da manhã, e igualmente foi produtiva a contação de 

história, embora nem todos tenham participado, alguns foram para o pátio com a professora 

titular, pois ela perguntou quem queria ouvir a história e os que não quisessem iriam com ela 

para o pátio. 
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Dia 08/05 /2019 Campus Jaguarão. 

Oficina sobre Comunicação Oral: ministrada por Pet Letras 

 

 

 

 

 

 

 

De 13 à 18 de Maio de 2019 : IV Semana Acadêmica do curso de Pedagogia. 
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Participação e apresentação de trabalho na VI semana acadêmica de Pedagogia, Campus 
Jaguarão. 
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Semana acadêmica  



70 
 

 

 

Oficinas realizadas na VI semana acadêmica  
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Exposição de arte na VI semana acadêmica.  
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21/05/2019 Reunião de estudos com a coordenadora e supervisores na Unipampa Jaguarão 

 

 

 

 

 

 

22/23 de Maio INTRAPIBID  campus Bagé 
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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: Dóris Maria Araújo de Barros 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/05/2019 

OBJETIVOS: 

Identificar partes do corpo humano 

Trabalhar a atenção e a coordenação motora. 

 

RECURSOS: 

Cartaz com o desenho de uma criança e o nome das partes do corpo. 

Brinquedos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Mostrar a gravura e perguntar se eles sabem o nome de cada parte do seu corpo, se não 

explicarei. Após convidarei que os alunos a sentarem no chão em duas filas paralelas e um de 

frente para o outro sendo colocado no meio, em frente deles um brinquedo. 

Explicarei a eles como será a atividade: 

Será dito o nome de uma parte do corpo e eles deverão tocar nela, (exemplo: cabeça e eles terão 

de tocar na cabeça), fazendo assim até que seja dito brinquedo e eles deverão tocar no 

brinquedo. 

Assim será trabalhada a atenção deles. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
DATA: 03/06/2019 

 

OBJETIVOS: 

Trabalhar a higiene do corpo 

Coordenação motora 

 

RECURSOS:  

Historinha 1000 bolinhas de sabão,  

Gravuras mostrando como cuidar da nossa higiene. 

Tapete com figuras geométricas 

Dado com formas geométricas  

Shampoo  

Sabonete 

Escova de dente e creme dental  

Toalha 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1º momento: 

Convidar os alunos a sentarem em tapete no chão da sala de aula. 

Contar a historinha das 1000 bolinhas de sabão, mostrar as gravuras que mostram como 

devemos cuidar de nossa higiene, explicando que devemos fazer a higiene todos os dias e várias 

vezes por dia. 

Após será colocado o tapete que contém as formas geométricas no chão para fazermos um jogo. 

O jogo será da seguinte forma:  o  tapete será disposto no chão, numa ponta do tapete serão colocados 

os materiais de higiene, do outro lado serão 4 alunos um em cima de cada figura geométrica, então será 

jogado o dado e conforme for caindo e mostrando  a figura de uma  das forma geométrica o aluno que 

corresponder a figura  deverá  se mudar de posição. 

O jogo consiste em quem chegar primeiro na outra ponta será o primeiro que poderá mostrar como usar 

cada objeto que esta disposta na outra ponta. (exe.: como usar o sabonete pra fazer higiene do corpo).  

 

História: 1000 bolinhas de sabão. 
 
Diga não para a sujeirinha 
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- Não! 
Diga não para o chulezinho 
- Hummm! 
Diga não pro cascão   
E pra melequinha  
- Eca que meleca! 
 
Diga sim pro sabonete.  
-Yes! 
Diga sim pro chuveirinho.  
-Aha! 
Sim para o creme dental 
É tão bom andar limpinho 
 
Sai pra lá inhaquinha 
Sai pra lá inhacão 
Eu tomo banho todo dia 
Fazendo um espumão 
 
Sai pra lá inhaquinha 
Sai pra lá inhacão 
Eu me livro de vocês  
Com 1000 bolinhas de sabão. 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/06/2019 

 

OBJETIVOS: 

Conscientizar a importância do meio ambiente, 

Preservação da natureza 

 

RECURSOS: 

Papel pardo 

A s mãos  

Tempera  

Papel colorido 

Rolos papel higiênico  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Mostrar um vídeo com os personagens da turma da Monica para os alunos sentados em tapete 
na sala de aula. 

Conversar sobre o meio ambiente e os cuidados com a natureza. Logo após propor uma 
atividade de pintura de um globo simbolizando a terra e a fazer animais com tempera nas mãos 
dos alunos entorno de uma arvore feita com colagem e rolos de papel higiênico. 
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Trabalhando ludicamente a preservação do meio ambiente e a natureza.  
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25/06/2019 

Foi realizada na escola turno da manhã e da tarde, festa de São João. 

Onde realizamos atividades de pescaria, quadrilha entre outras, assim como houve comidas 

típicas da festa, como pipoca, arroz doce, bolo de fubá. 

 

 



89 
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 INTERVENÇÃO CRECHE I B 

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Descobrindo sons 

DATA: 26/04/2019 

OBJETIVOS: Descobrir e produzir sons diferentes 

RECURSOS: Chocalhos, sinos, matracas.   
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DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã. Vou espalhar diversos brinquedos na sala por perto das crianças e estimular a 

descobrir cada som movimentando o objeto: apertando, chocando-o com o outro. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi realizada com muita diversão e atenção entre os alunos, em que cada 

som que foi produzido, buscavam ficar atentos. A proposta de intervenção de certo e a dinâmica 

desenvolveu-se como o esperado. Acredito que foi significante para mim ao observar os alunos 

atentos e alegres com cada som que os objetos faziam, e para eles, foi mais significativo, pois 

foram descobrindo cada som e solidarizando com eles.  

                                   

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Circuito 

DATA: 02/05/2019 

OBJETIVOS: Desenvolver a coordenação motora, noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, 

deslocamento, esquema corporal, ritmo e atenção. 
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RECURSOS: Colchonetes, tapetes de EVA e obstáculos, como cordas, túneis, etc. 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã. Vou organizar a sala forrando o chão com os colchonetes. Espalhar pelo ambiente 

alguns obstáculos. Propor às crianças diferentes movimentos: ajuda-las a rolar com braços e 

pernas esticados, para frente e para trás; sugerir que engatinhem por baixo da mesa ou de uma 

corda amarrada a uma altura baixa e ir para dentro de um túnel. Incentivá-las a trabalhar o 

impulso com pulos livres ou sobre obstáculos.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi realizada de forma dinâmica e coletiva. Os alunos desenvolveram 

interesse pela organização dos objetos e com isso, a atividade ocorreu de maneira tranquila. 

Acredito que foi significativo para as crianças, pois trabalharam a coordenação motora, noções 

de espaço, lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema corporal, ritmo e atenção. 

              

 

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 
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DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Garrafa sensorial 

DATA: 06/06/2019 

OBJETIVOS: Explorar a coordenação motora, a concentração e a percepção visual, sonora e 

tátil das crianças. 

RECURSOS: Garrafas pequenas, pedaços de EVA, papéis coloridos e purpurina.  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã. Sentarei com eles no tapete, pegarei as garrafas e proporcionarei a eles colocarem os 

pedaços de EVA e papéis coloridos dentro da garrafa. Após colocarei água e fecharei as garrafas 

e darei cada garrafa para um brincar. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade se desenvolveu de forma bem tranquila e as crianças adoraram. Fiz o 

trabalho com um aluno de cada vez e elaboramos a garrafa sensorial de forma bem rápida. As 

crianças foram colocando os EVAs um de cada vez dentro da garrafa e se divertiram bastante. 

Não houve nenhuma dificuldade durante o desenvolvimento da atividade. A atividade foi bem 

significativa para mim pois deu certo e os alunos foram bem tranquilos e colaborativos também, 

e para as crianças foi mais significativos porque se interessaram o tempo todo para a construção 

do trabalho, e ainda exploraram a coordenação motora, a concentração e a percepção visual, 

sonora e tátil.  

  

 



94 
 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Árvore com as mãos  

DATA: 13/06/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a coordenação motora e cores do meio ambiente. 

RECURSOS: Tinta guache verde e talos de árvore.  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei pintar a mão de cada criança, uma de cada 

vez, e montar no cartaz. Logo depois iremos colar os talinhos para representar o tronco. 

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade desenvolveu-se apenas com uma aluna que compareceu no dia, realizando 

o que foi proposto de maneira divertida. A intervenção deu certo e acredito que foi fundamental 

para a aluna trabalhar a coordenação motora e observar a finalidade da atividade com as cores.  

                                

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA PIBID 

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

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Ensinando as cores  

DATA: 27/06/2018 

OBJETIVOS: Trabalhar a autonomia das crianças, aprender e observar as cores primárias.  

RECURSOS: Peças das cores do tapete de encaixe e objetos das respectivas cores 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã. Sentarei com eles no tapete, parei as peças de encaixe das respectivas cores e os 

brinquedos, falarei as cores e logo em seguida pedirei para colocar os objetos no tapete da 

respectiva cor do brinquedo.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi realizada com muita diversão e as crianças demonstraram interesse 

durante toda a intervenção. A atividade deu certo e com isso, foi significante para as crianças e 

para mim, pois pude trabalhar a autonomia das crianças, aprender e observar as cores primárias.  

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Vitamina de laranja 

DATA: 04/07/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a alimentação saudável e seus benefícios  

RECURSOS: Laranja, água e açúcar  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei mostrar as laranjas para as crianças e dizer o 

quanto ela é importante, Logo depois vou leva-los para fazer a vitamina e bebermos juntos.   

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade desenvolveu-se conforme planejado. As crianças interagiram do começo ao 

fim com a intervenção, demonstrando entretenimento. A intervenção deu certo e foi 

fundamental para estabelecer informações e conhecimentos sobre a alimentação saudável. A 

atividade foi significante para os alunos, pois aprenderam observando o desenvolvimento da 

intervenção.  

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Peixe de tinta com a mão 

DATA: 11/07/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar o desenvolvimento cognitivo  

RECURSOS: Folhas brancas e tintas coloridas. 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Creche 1B, após o café 

da manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Chamarei um aluno de cada vez sentar-se à mesa 
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e pintarei uma de suas mãos. Logo após vamos posicionar suas mãos na folha e criar um peixe 

no fundo do mar. 

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi realizada de forma bem tranquila e alegre. Os alunos se divertiram com 

as tintas pintadas em suas mãos e foi trabalhado o desenvolvimento cognitivo com elas. A 

intervenção deu certo e vivenciou-se diversas formas de expressão pelas crianças. Acredito que 

foi significativo para mim e para os alunos, pois trabalhamos com artes visuais, fazendo com 

que a criança observe a pintura como uma forma de linguagem.  

                 

INTERVENÇÃO PRÉ I 

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Caravela de mão 

DATA: 25/04/2019 
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OBJETIVOS: Trabalhar o desenvolvimento físico-motor. 

RECURSOS: Tesoura, palito de picolé, lápis de cor, fita 

DESENVOLVIMENTO: Contar uma história para a turma do Pré l, logo após o café da manhã 

e depois da história distribuir uma folha com um barco para colorir e após montar a “Caravela 

de Mão”.  

 “Faz muito tempo” de Ruth Rocha – Um menino chamado “Pedrinho” que mora em 

Portugal em 1500 tem vontade de conhecer o outro lado do mar. Seu pai, matando o seu desejo, 

foi leva-lo para conhecer o mar e descobriram uma ilha que futuramente chamara o Brasil.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi desenvolvida de forma bem criativa e divertida. Os alunos não 

demonstraram muito interesse na história, mas no desenvolvimento da caravela de mão, 

contribuíram do começo ao fim da intervenção que foi proposta. Acredito que a atividade foi 

significativa para mim, pois pude interagir com os alunos durante a construção da caravela e 

para os alunos, deu para perceber que gostaram de fazer e brincar com a caravela de mão.  

          

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA PIBID 

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

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Bolas sem cair 

DATA: 03/05/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a coordenação motora, concentração e velocidade. 

RECURSOS: Bolas 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Irei posicionar os alunos em duas colunas, em fila 

indiana. Ao primeiro sinal, o primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por cima da 

cabeça (com as duas mãos), até chegar ao último colega da fileira. Quando este pegar a bola, 

deverá correr até a frente da fileira e passar a bola por cima da cabeça, dando sequência a 

atividade. Assim que todas as crianças completarem e o que iniciou a atividade voltar a ser o 

primeiro, pedirei que todas as crianças afastem as pernas e deem sequência a atividade, sendo 

que desta vez devem passar a bola por baixo, até que todos completem a tarefa. Quando terminar 

esta sequência, a primeira criança deve passar a bola por cima da cabeça, e a segunda deve 

pegar a bola e passar por baixo das pernas, a terceira criança deve pegar a bola embaixo e passar 

por cima da cabeça, até que todos completem a tarefa. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

  A atividade foi bem divertida, mas os alunos não ficaram o tempo todo entretidos 

na realização da intervenção. O trabalho foi bem significativo para a turma, pois pude perceber 

que sabem trabalhar no coletivo. Para mim, a atividade foi significativa porque pude trabalhar 

a coordenação motora, concentração e velocidade com elas.  
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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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Cartaz do numeral de cores 

DATA: 07/06/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar as cores, número, quantidade e o respeito com todos. 

RECURSOS: Uma cartolina, EVA  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Em uma roda, mostrei um vídeo “A historia do 

numero 1 ate o 5” e logo depois montamos na cartolina os números do 1 até o 5. Levei corações 

coloridos nas respectivas quantidades e cores, conversaremos sobre o que o símbolo 

representava e depois pedirei para cada um colar os corações e colarem as respectivas 

quantidades em cada número. Assim, trabalharemos número, cores e o respeito mútuo.  
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    AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi bem tranquila, mas os alunos não ficaram o tempo todo entretidos na 

construção do trabalho. Fui chamando cada um para colar os símbolos no cartaz e gostaram 

muito. O trabalho foi bem significativo para a turma, pois pude perceber que sabem bem os 

números até o 5 e as cores. Para mim, a atividade foi significativa porque observei que as 

crianças se interessaram no vídeo assistido e interagiam contando os números. A dificuldade 

que eu tive foi em unir todas as crianças juntas na construção do cartaz e desenvolvê-lo.   

 

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Plantação de feijão 

DATA: 12/06/2019 

OBJETIVOS: Ensinar sobre a origem das plantas e sementes e também como plantar e cuidar 

de uma plantinha. 

RECURSOS: Água, copo plástico, algodão, feijão, cartolina e o desenho “Aprendendo com 

Luna: Planeta Terra” (https://www.youtube.com/watch?v=Gi4CMGogRNs). 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Vamos assistir o desenho “Aprendendo com 

Luna: Planeta Terra” e logo após irei explicar de onde vem os alimentos, a importância para a 

saúde e o meio ambiente e convidar as crianças para plantar sua própria mudinha. Após iremos 

fazer um gráfico em uma cartolina para acompanhar o crescimento dos feijões e cuidar dele. 

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos assistiram atentamente o desenho e ficaram interessados na atividade 

proposta. Cooperaram na elaboração na intervenção e ficaram curiosos para o crescimento dos 



102 
 

feijões. A atividade deu certo e rendeu, pois os alunos buscaram interesse na plantação, do 

cuidado e do crescimento dos feijões. 

    

 

 

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: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Construção de objetos com material reciclável 

DATA: 14/06/2019 

OBJETIVOS: Sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, 

identificando as situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, 

queimadas e etc, estimulando assim o interesse pela natureza, e também enfatizar a 

problemática do lixo e a solução oferecida pela reciclagem.  

RECURSOS: Material reciclagem como: rolo papel higiênico, garrafa pet, caixa de leite, 

tampinhas e o vídeo “Um Plano para Salvar o Planeta (Especial de férias 2011) | Turma da 

Mônica” (https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ)  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Primeiro assistiremos o vídeo “Um Plano para 
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Salvar o Planeta” da Turma da Monica e logo após conversaremos sobre ele. Em seguida, cada 

aluno irá montar de vontade própria, um objeto com material reciclável.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade saiu como o esperado e os alunos interagiram do começo ao fim e adoraram 

montar os brinquedos com material reciclável. Foram cooperativos e criativos. O trabalho deu 

certo, pois os alunos mostraram interesse pela atividade, como assim, sensibilizaram sobre a 

importância do cuidado com o meio ambiente.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Trilha das formas geométricas 

DATA: 19/06/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a coordenação viso-motora, desenvolver orientação espacial e 

atenção. 

RECURSOS: Desenhos de figuras geométricas (grandes e pequenas) e um dado. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Irei colocar no chão em filas, figuras geométricas 
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iguais, posicionando cada aluno em uma fila e me colocarei em frente a eles. Uma vez de cada, 

os alunos vão jogar o dado e quem tiver na fileira da figura apresentada, pula uma casa e assim 

vai, até acabar atividade.   

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos realizaram a atividade atentamente, buscando desenvolver a atividade 

proposta. A intervenção não deu certo até o final, pois a atividade durou maior tempo previsto, 

e assim, acredito que não se interessaram em fazer até o final. A elaboração da intervenção foi 

significativa para mim, pois pude apresentar as formas e as cores, buscando trabalhar a 

coordenação viso-motora. Para os alunos, acredito que foi significante, pois aprenderam as 

formas, jogando.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Mão na bolinha 



105 
 

DATA: 26/06/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a concentração, as partes do corpo, reflexo, atenção, agilidade, ajuda 

a trabalhar o ganhar e perder. 

RECURSOS: Bolinhas coloridas 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã. Os alunos vão formar duplas e sentar no chão, um de frente ao outro e no meio irão 

colocar a bolinha. Eu vou dizer onde eles vão colocar a mão e devem prestar atenção, quando 

eu disser mão na bolinha, as crianças tem que pegar a bolinha, vence o primeiro que pegar.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi desenvolvida de forma bem dinâmica e coletiva, em que as crianças 

buscaram ficar atentos nas minhas orientações. O mais difícil foi trabalhar o ganhar e perder, 

onde algumas crianças não aceitavam perder e busquei conversar para que aprendessem a 

perder nos jogos. No fim, todos aproveitaram e brincaram, e refletiram sobre a importância do 

jogo, que era trabalhar a atenção, a agilidade e as partes do corpo, e não só vencer ou perder.  
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Confecção de milhos da festa junina 

DATA: 28/06/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a coordenação motora e artes visuais 

RECURSOS: EVA, papel crepom amarelo  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Irei desenhar o milho no EVA e recortar, depois 

pedirei para as crianças fazerem as bolinhas com papel crepom e colá-las no milho.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

  A elaboração da atividade foi realizada de maneira bem divertida e tranquila 

pelos alunos. A intervenção deu certo e foi significativo para os alunos, pois trabalharam a 

coordenação motora e artes visuais, como a modelagem dos milhos e a colagem dos papeis 

crepons.  
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 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Vitamina de banana 

DATA: 03/07/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar a alimentação saudável e seus benefícios. 

RECURSOS: Bananas, leite e aveia.  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula da Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei conversar com eles sobre a importância da 

banana e seus benefícios. Depois vamos ao refeitório preparar a vitamina de banana e beber 

juntos.  

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

  A atividade desenvolveu-se conforme planejado. As crianças interagiram do começo ao 

fim com a intervenção, demonstrando entretenimento. A intervenção deu certo e foi 

fundamental para estabelecer informações e conhecimentos sobre a alimentação saudável. A 

atividade foi significante para os alunos, pois aprenderam observando o desenvolvimento da 

intervenção.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Atividade musical 

DATA: 05/07/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar o corpo e a concentração 

RECURSOS: Música Agora eu vou andar - Xuxa  

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Vamos dançar e brincar escutando a música da 

Xuxa (Agora eu vou andar), buscando se concentrar nos comandos da música e praticá-los.  

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A intervenção pedagógica desenvolveu-se conforme planejado. Os alunos divertiram-

se com a música e a dança durante a atividade, trabalhando a concentração e os movimentos do 

corpo conforme a música. Foi significativo para mim e para os alunos, pois interagimos do 

começo ao fim da atividade, buscando integralizar-se com todos.   
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Descobrindo a letra inicial do seu nome 

DATA: 10/07/2019 

OBJETIVOS: Identificar as letras do seu nome e trabalhar a coordenação motora 

RECURSOS: Papel, letras do alfabeto e papel crepom.  
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DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Mostrarei as letras do alfabeto e junto com os alunos, 

tentaremos identificar cada letra inicial do nome de cada um. Desenharei a letra inicial de cada 

um e depois cada aluno vai colar papel crepom em sua letra, trabalhando a coordenação.  

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi realizada com atenção entre os alunos, na qual fui mostrando a eles, as 

letras iniciais de cada um. A intervenção deu certo, pois eles demostraram interesse em 

identificar as letras e na colagem do papel crepom, buscaram relacionar as letras iniciais com 

objetos.  
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 DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira Santos 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Flores com as mãos  
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DATA: 12/07/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar o desenvolvimento cognitivo e artes visuais 

RECURSOS: Folhas A4, palitos de picolé, folhas de árvores, tinta colorida.   

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na sala de aula do Pré I, após o café da 

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei pintar cada mão dos alunos e os mesmos vão 

carimbar o papel. Em seguida, vamos colar as folhas das árvores no palito de picolé, 

finalizando, com o recorte das mãos na folha e colando no palito, para identificar como flores.  

   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada teve como objetivo, trabalhar o desenvolvimento cognitivo e artes 

visuais, como a pintura e modelagem. Busquei trazer a importância que as flores e próprias 

folhas das árvores fazem para a natureza. Os \alunos realizaram a atividade com atenção e 

mostraram interesse pela atividade.  
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(1) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/04/2019 

OBJETIVOS:  

Estimular a percepção das cores através da estória; 

Propiciar as crianças o contato com a leitura. 

RECURSOS:  

Livro infantil 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade será realizada após o café da manhã, irei propor as crianças que façamos uma roda 

para ouvir a estória das cores. 

Nome do livro: Bachyardigans: as cores 

As cores é um livro infantil no qual trás alguns trechos falando sobre as atividades que os 

personagens em forma de bichos, os Backyardigans estão realizando, reforçando as cores que 

pretendem destacar que são, azul, vermelho, amarelo, verde, marron, rosa, roxo, laranja, branco 

 REFERÊNCIA: 

ARIELLO, Fabiane. Bachyardigans: as cores. Editora Fundamento Educacional, São Paulo, 

2008. 

 

 

(2) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/04/2019 

OBJETIVOS: 
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Estimular a exploração de texturas variadas na elaboração da atividade. 

Estimular a corporeidade. 

RECURSOS:  

Papel pardo, folhas de árvores e tinta. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã será proposta a atividade de carimbar folhas de árvores no papel pardo. 

No chão será colocado o papel pardo no qual as crianças irão pintar folhas com tinta e carimbar 

no papel pardo. A atividade é referente ao outono, estação a qual as folhagens são muito 

presentes. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada com a utilização das folhas de árvores e tintas foi bem significativo, pois 

tanto eu como as crianças pudemos perceber a diversidade de materiais a serem utilizados 

incluindo o que a própria natureza nos proporciona. Gomes (2001) afirma que: 

- Desde cedo as crianças podem ser incentivadas na preservação do patrimônio e na 

racionalização dos recursos. O respeito pelas fontes naturais da matéria-prima, que 

transformamos nos materiais de trabalho de nosso cotidiano, inicia-se pelo respeito por esses 

próprios materiais, evitando desperdícios e reutilizando ou reciclando despojos. 

O uso das mãos das crianças como ferramenta de trabalho me fez perceber como podemos 

trabalhar com as crianças de uma forma mais natural e que propicie um contato maior pelas 

crianças com o que esta sendo proposto. Segundo o autor: 

- O dedo, seguido das mãos, é nosso instrumento natural. As crianças pintam e colam com seus 

dedos, desenham na areia e em pastas e modelam com as mãos. Nenhum instrumento fará o seu 

serviço se não for operado pelas mãos. (GOMES, 2001, p.113) 

A atividade foi bem legal, pois trabalhou-se as texturas no caso as folhas de árvore e as tintas, 

o papel pardo que também possui uma textura particular e a estação presente do ano, o outono. 

 

ANEXO 



113 
 

  

 



114 
 

 

 



115 
 

 

(3) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/04/2019 Creche II 

OBJETIVOS: 

Estimular a percepção do próprio corpo. 

Estimular a musicalidade e a corporeidade 

RECURSOS:  

Música ´´cabeça, ombro, joelho e pé`` e uma amarelinha no formato do corpo humano, papel e 

lápis de cor. 

DESENVOLVIMENTO:  

Inicialmente pedirei que todos juntos fiquem de pé em cima do tapete para fazermos a 

coreografia da música ´´ cabeça, ombro, joelho e pé`` eu irei fazendo para demonstração e 

depois faremos juntos a coreografia. Posteriormente á coreografia irei propor que fossemos para 

o pátio brincar com a amarelinha humana. A amarelinha humana vai funcionar da seguinte 

maneira eu irei dizendo as partes do corpo, por exemplo, cabeça e cada criança individualmente 

ira pular na parte da cabeça da amarelinha e assim sucessivamente nas outras partes do corpo. 

Após as duas atividades pedirei que desenhem o corpo humano no papel comigo e a professora 

titular auxiliando. 

 

REFERÊNCIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=wSUcV4bgrss 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade com a música e amarelinha humana foram muito legais, deu pra perceber que eles 

já sabiam a música ́ ´cabeça, ombro, joelho e pé`` e que eles gostaram muito. Na hora de brincar 

com a amarelinha eles já sabiam direitinho onde precisava pular. E foi interessante ver como as 

crianças representam o corpo humano através do desenho e associam a pessoas como o papai e 

a mamãe Gomes afirma que: 

Com a orientação de um adulto, a criança pode conduzir a ação para um espaço mais apropriado, 

como uma folha de papel. (GOMES, 2001, p.109) 

 A atividade foi bem significativa para mim porque me desafiei a levar algo novo e que nem eu 

nunca tinha pensado numa amarelinha humana, o trabalho com as crianças exige que se desfrute 

de todos os detalhes, assim como afirma Bujes: 

 Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque  

ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é capaz através 

do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas seu. (BUJES, 2001, 

p.21)  

Para as crianças foi significativo porque eles foram descobrindo e reconhecendo o corpo. 

ANEXO 
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(4) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/04/2019 Creche II 

OBJETIVOS: 

Estimular a percepção sensorial. 

RECURSOS:  

Caixa de papelão, lixa, algodão, tampa de garrafa, tecido, prendedor, Bombril. 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o café da manhã realizarei uma atividade junto com as crianças, utilizarei uma caixa 

sensorial com variados objetos. Eu levarei a caixa pronta utilizando de materiais que possuo em 

casa. Individualmente cada criança irá tirar um objeto de dentro da caixa sendo convidada a 

sentir e adivinhar o que seria o objeto. 

 

REFERÊNCIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=QNdDKYkZ9- 

 

AVALIÇÃO REFLEXIVA 

A atividade com a caixa sensorial foi muito boa, as crianças estavam muito curiosas para saber 

o que tinha dentro dela. Ao tirarem os objetos ficaram fascinados, eu perguntava o que era, que 

cor tinha e passava na mão de todos para que sentissem, estimulando o tato. Quando o Samuel 

tirou o Bombril passei de mão em mão o José ficou com medo e não quis pegar. Quando a 

Kamilly tirou o algodão adorou porque era bem fofinho. Sobre os variados objetos utilizados 

na atividade Gomes afirma: 

Os instrumentos são as ferramentas, como, por exemplo, o pincel, a tesoura, e as substâncias 

são os materiais que os instrumentos conduzem, possíveis de serem acrescidas em um trabalho, 

desde fitas adesivas, pedaços de sucatas, cascas de lápis, sementes, pelos, botões, alfinetes, 

pregos e o que mais a nossa imaginação sugerir. (GOMES, 2001, p.112) 
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 Foi bem significativo para mim porque é algo diferente de se trabalhar e que ajuda a estimular 

os sentidos das crianças não só o tato, mas também a audição e visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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(5) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/05/2019 Creche II 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e a musicalidade. 

RECURSOS:  

Livro, Fantoche e folhas de oficio com desenho. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã convidarei as crianças a sentarem no tapete para ouvir a história musical. 

Usarei um fantoche que possui a dona aranha, a chuva e o sol. Posteriormente darei uma folha 

com o desenho da dona aranha para que as crianças pintem. A história é uma canção na qual 

fala sobre a persistência de uma aranha que sobe sua teia nos dias de sol e cai nos dias de chuva, 

mas que nunca desiste de subir.  

REFERÊNCIA: 

www.todolivro.com.br 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A contação de história com a utilização de fantoche foi muito legal as crianças adoraram até 

porque já conheciam a dona aranha, mas conheceram a dona aranha da história e a do fantoche 

uma diferente da outra.  A história era musical e as crianças cantaram junto comigo. De acordo 

com Maffioletti: 

- O canto é uma atividade eminentemente social, é uma abertura para o outro e um 
enorme enriquecimento pessoal. (MAFFIOLETTI, 2001, p.130) 

 Na hora do desenho mais uma aranha bem diferente pra eles colorirem, eles gostaram tanto 

que até queriam dar um nome para a aranha.  A atividade foi bem significativa para mim 

confesso que acreditei que as crianças não ficariam tão empolgadas como ficaram, pois já 

conheciam a cantiga. Também foi significativa, pois percebi que da para explorar tanto o 

contato com a leitura e a musicalidade em uma mesma atividade e que o fantoche aproxima 

mais a criança da realidade da história contada. Acredito que para as crianças também foi 

significativo, pois aprendem brincando. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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(6) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/05/2019 Creche II 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e a imaginação 

RECURSOS:  

Livro, fantoche, desenho para colorir e lápis de cor 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã realizarei a contação de história com a utilização de um fantoche de 

porquinho, a história utilizada será a dos três porquinhos na qual, três porquinhos construíram 

três casas, uma de papel, uma de papelão e outra de concreto. Existia um lobo muito mal que 

queria devorar os três porquinhos então ele soprava suas casas para pega-los. Porém, a casa de 

concreto que ficava na cidade não foi derrubada com o sopro do lobo, mas a cidade inteira foi 

destruída e o lobo mal se deu mal foi preso pela polícia. Após a contação da história, entregarei 

a eles um desenho dos porquinhos e do lobo mau para colorir com lápis de cor.  

REFERÊNCIA: 

HAHN, Cyril. Os três porquinhos. Companhia das Letrinhas. São Paulo, 2006 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade de contação de história dos três porquinhos foi bem bacana, percebi que a turma 

adora as historinhas levadas pra eles. O fantoche auxilia e os aproxima da realidade da história. 

Outro fator que também contribuiu para essa aproximação foram as ilustrações no livro que em 

vez de só desenhadas tinham formas, por exemplo, a casinha de papel de um dos porquinhos, a 

cidade, a prisão enfim. No final a Maria Rosa ficou com pena do lobo mau que foi para na 
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cadeia já que havia destruído a cidade, expliquei isso a ela que se o lobo fez maldade tinha que 

pagar. As histórias infantis muitas vezes tem um fundo moral e também afirmam regras 

existentes na sociedade já como uma forma de preparar as crianças para o convívio social desde 

muito cedo. 

ANEXO 
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(7) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/05/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o paladar. 

RECURSOS:  

Sal, açúcar, chocolate, limão e uma venda. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã realizarei a atividade de degustação de sabores presentes no nosso dia a 

dia, como o sal salgado, açúcar doce, o chocolate doce e o limão azedo. Com uma venda nos 

olhos cada criança individualmente irá degustar estes quatro sabores e deverá identifica-los. Eu 

irei dando pra eles com o auxilio de uma colher. A intenção é estimular o paladar das crianças 

a partir da degustação. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de degustação com as crianças foi algo diferente pra elas já que algumas não 

conhecem os sabores do sal, limão, açúcar individualmente. Antes da atividade começar, as 

crianças estavam super empolgados pra saber qual seria atividade daquele dia. A maioria da 

turma não rejeitou a degustação, apesar de incomodas com a venda nos olhos. A Elisa e a 

Maria Rosa rejeitaram a degustação, especialmente a Maria que vomitou após a degustação. 

Para mim foi algo que me deixou bastante assustada, pois não pensei na possibilidade de que 

poderia ocorrer um fato como esse. Porém, fica a reflexão que de uma próxima vez procurar 

me informar a respeito das crianças, se são alérgicas ou tem algum tipo de intolerância a 

algum alimento. 

Apesar de tudo foi bem interessante ver a reação deles ao degustarem os sabores porque para 

as crianças é algo novo, mas que está presente no seu dia á dia. Eles adoraram degustar o 

chocolate.  
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(8) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/06/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e texturas. 
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RECURSOS:  

Livro, submarino de papelão, bichinhos de e.v.a, folha de ofício e tintas. 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o café da manhã eu e as crianças sentaremos no tapete para a contação de história. A 

história e do submarino de Sofia, uma menina que pega seu submarino e vai para o fundo do 

mar conhecer os animais que lá vivem. Utilizarei um submarino e os bichinhos para que as 

crianças entrem na história e conheçam um pouco dos seres que vivem no mar. Posteriormente 

farei um peixinho com a mão de cada criança pintada com tinta. 

REFERÊNCIA: 

www.todolivro.com.br 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de contação de história, O submarino de Sofia, foi um sucesso as crianças ficaram 

fascinadas com o submarino que levei feito de caixa e os animais do fundo do mar feitos de 

e.v.a. Adoraram o tubarão, adoraram também entrar dentro do submarino. Depois fizemos os 

peixinhos com as mãos deles. A atividade foi bem significativa para as crianças, pois vendo os 

objetos que continham na história eles entendem melhor. Para mim foi significativo, pois 

percebi isso que é interessante levar a história em forma de objetos concretos para que entendam 

melhor e desfrutem plenamente da história. 
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(9) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/06/2019 

OBJETIVOS: 

Propiciar o contato com as texturas e a identificação das cores. 

RECURSOS:  

Pratinho descartável, rolinhos de papel higiênico, tintas e folhas de ofício. 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o café da manhã cortarei os rolinhos de papel higiênico em tiras, deixando igual um polvo, 

nos pratinhos colocarei tintas. Auxiliando cada criança molharemos o rolinho e fixaremos na 

folha de oficio deixando um efeito de fogos de artifício. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade com a utilização de tintas e com rolinhos de papel higiênico foi bem legal, ajudou 

a reforçar as cores com as crianças, tem algumas que ainda estão com dificuldades na 

identificação das mesmas. As crianças adoraram o efeito que a mistura das cores ocasionou na 

folha de ofício.  Para mim foi significativo porque percebi que coisas simples que agente tem 

em casa, pode virar material didático, e que um material pode ser utilizado de inúmeras formas, 

além de ser algo muito bom para o meio ambiente. 
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(10) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/06/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e com o meio ambiente. 

RECURSOS:  

Livro, copinhos descartáveis, terra e semente de milho. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã realizarei a contação de história. Pedirei para as crianças sentarem no 

tapete para ouvir a história. O nome da história é ´´A galinha ruiva´´ essa é a história de uma de 

uma galinha que plantava milho, ela plantou, cuidou da terra, regou até que o pé de milho 

crescesse bonito e carregado de espigas. No final a galinha ruiva fez um delicioso bolo de milho 

que todos queriam comer, porém ninguém a ajudou no cultivo do milho. Posteriormente 

auxiliarei as crianças a plantar o seu próprio milho em copinhos. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de contação de história e a plantação do milho foi bem legal. Já percebi que a turma 

gosta muito da contação de história ficam curiosos pra saber qual será a história e as imagens 

que terá no livro. Depois da história foi a hora de plantar o milho eles adoraram colocar a terra 

depois o milho, eles tocaram na terra pra sentir a textura. A intenção da atividade proposta era 

que eles fizessem o mesmo processo da galinha ruiva de plantar e cultivar o milho e que é 

preciso a ajuda de todos no cultivo do milho, estimulando também o contato com o meio 

ambiente. A atividade foi bem significativa para mim porque percebi que é possível realizar 

variadas atividades que possibilitem o contato maior com a história contada, tornando a mesma 

mais significativa para as crianças.  

 

ANEXO 
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(11) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/06/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a prática e consumo de alimentos saudáveis. 

RECURSOS:  



150 
 

Ovos, leite, farinha de milho, mel, mateiga, um pote e uma colher. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã darei continuidade a atividade do dia anterior, a intenção é que as crianças 

compreendam que depois de plantar o milho, cuidar e colher eles poderão fazer um delicioso 

bolo de milho. Iremos todos para o refeitório e juntos iremos realizar a receita do bolo, cada 

criança fará uma parte até que o bolo fique pronto. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de fazer um bolo com as crianças foi maravilhosa, elas adoraram. Eu e a professora 

titular fomos explicando cada ingrediente e cada criança colocava um ingrediente na vasilha. O 

Pedro ficou muito curioso, observava e tocava nos ingredientes. Depois do bolo pronto foi hora 

de experimentar, todos adoraram e comeram bastante, na hora que estava cortando o bolo o 

Pedro estava olhando e dei um pedaço pra ele e ele aceitou e comeu, nossa eu fiquei tão feliz 

porque ele nunca come na escola, não sei se é pelo autismo ou hábito de comer só em casa. 

Fiquei feliz por todos, o Pedro em especial porque pra quem acompanha um autista cada 

obstáculo vencido por menor que seja se torna uma grande conquista. A atividade foi bem 

significativa porque ela era continuação do dia da historinha e do plantio do milho, pra eles 

compreenderem na prática o que a historia dizia. 
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(12) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 17/06/2019 

OBJETIVOS: 

Propiciar o conhecimento das emoções 

RECURSOS:  

Vídeo, emojis e desenhos para colorir. 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o café da manhã, convidarei as crianças a sentarem no tapete para assistirmos um vídeo. 

O vídeo é um trecho inicial do filme ´´divertida mente´´, o filme trata de uma forma lúdica as 

emoções. Nesse trecho inicial são apresentados a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho e a raiva, 

porém os emojis que irei levar não contém o medo e o nojinho, mas o amor, o ódio, a raiva, a 

tristeza e a alegria. Posteriormente ao vídeo com os emojis irei explicar como funcionam os 

sentimentos, quem eles são. Depois perguntarei como estão se sentindo e entregarei uma 

folhinha com o emoji correspondente para colorir.  

 

REFERÊNCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=4UKZaNiYka0 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade sobre as emoções foi boa, porém senti pouca interação das crianças. Creio que a 

abordagem deveria ter sido mais lúdica, penso que o tema tenha sido muito complexo pra 

crianças com 2 anos, pois as mesmas sentem e expressam as emoções, porém ainda não as 

sabem definir. Fiquei feliz que o Pedro coloriu o emoji junto aos colegas, é uma sensação muito 

boa saber que as minhas atividades tem despertado o interesse dele e ele ser incluído nas 

mesmas. 
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(13) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 18/06/2019 

OBJETIVOS: 

Conhecer elementos da festa junina e o contato com texturas. 

RECURSOS:  

Papel pardo, tintas e e.v.a. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã iremos fazer uma grande fogueira de são João. No papel pardo 

individualmente cada criança terá sua mão pintada de laranja e marcará no papel pardo, sendo 

uma mão sobre posta das outras formando a fogueira. Levarei a lenha feita de e.v.a pronta para 

acrescentar no papel pardo. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de fazer a fogueira foi muito bacana, as crianças adoram atividades que envolvam 

tintas. Percebi que além de propiciar o conhecimento dos elementos da festa junina, foi 

estimulado o tato, as crianças sentiam cosquinha na mão no momento eu que eu as pintava. 

Apesar de ser uma atividade simples foi bem significativa, pois alcancei os objetivos propostos, 

e mais ainda novamente o Pedro realizou a atividade isso me deixa muito feliz quando todos 

realizam a atividade. 

 

 

ANEXO 
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 (14) INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 24/06/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o tato, o equilíbrio e a brincadeira. 

RECURSOS:  

Um burro de e.v.a, uma venda e músicas. 

DESENVOLVIMENTO:  

Toda a manhã na escola será destinada para a festa juninas nas turmas, então lá pela metade da 

manhã irei propor uma atividade lúdica que é colocar o rabo do burro. Levarei pronto um burro 
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de e. v. a com o rabo separado, vendada cada criança tem que tentar colar o rabo do burro no 

lugar certo, porém antes eu irei rodar cada criança para que não fique tão fácil a atividade.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

O que dizer da festa junina na sala, maravilhosa, meu burro fez sucesso, mas como vaca ou 

cavalo nesse quesito não alcancei meu objetivo. As crianças adoraram o cavalo ou a vaca ou o 

burro e brincar tentando colar o rabo do burro. Percebi que algumas crianças tem receio de 

colocar a venda nos olhos, não gostam do fato de não poder enxergar. A manhã foi muito legal 

levei música, dançamos, brincamos, depois fomos fazer a pescaria na turma do pré II, adoraram 

ganharam até brinde. 

 

ANEXO 

 



172 
 

 

 



173 
 

 

 



174 
 

 

 



175 
 

 

 



176 
 

 



177 
 

 

 

 

 

 


