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DATA: 05/08/2019 

OBJETIVOS: 
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● 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) 

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

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

RECURSOS: Livro. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá sentar em círculo com os alunos no 

tapete e irá ler o livro intitulado “A baleia amiga”. A história conta a vida da baleia e suas 

amizades diárias. Ao contar a história, a professora irá incentivar a amizade na turma.  

Texto Reflexivo 

 Os alunos ficaram muito atentos na história. Ela foi contada duas vezes devido a falta 

de atenção de um dos alunos. 

 Por ser o primeiro dia de volta as aulas, os alunos estavam bastante inquietos, porém foi 

possível ler o livro e perguntar sobre os personagens da história. 

 Após a leitura feita pela professora em cima do tapete, os alunos utilizaram o livro para 

contar a história através da leitura de imagens. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001), as crianças ensaiam serem contadoras de história, 

quando presenciam estes momentos de leitura na Educação Infantil. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 12/08/2019 

OBJETIVOS: 

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

e textos poéticos.. (EI02EF02) 
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● Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.). (EI02EF08) 

RECURSOS: Eva, papel pardo, canetinha. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá colar um cartaz na sala de aula com 

a cantiga “se eu fosse um peixinho”. No cartaz terá a cantiga escrita e abaixo os peixinhos com 

o nome de cada aluno da sala. A professora irá começar a cantar a cantiga batendo palmas e 

incentivando os alunos a cantarem juntos, quando chegar na parte “se não fosse a … que não 

soube remar”, um dos alunos irá se levantar e procurar seu nome em um dos peixes e colocar 

no espaço em branco. E a cantiga irá se repetir até que todos tenham colocado seu nome no 

cartaz. 

 Os alunos serão organizados um do lado do outro em uma única fila em forma de linha 

para que assim um de cada vez consiga participar da atividade. Na medida que a cantiga for 

reiniciada, o peixe com o nome do aluno anterior será retirado para que o próximo possa colar 

o seu. 

 

Texto Reflexivo 

 Os alunos interagiram bastante com a cantiga, cantando e batendo palmas. Ao terem que 

identificar seu nome, alguns conseguiram de primeira, outros olharam para suas mesas, onde 

tinha o seus nomes e outros que não sabiam tiverem auxílio dos colegas e da professora. Os 

alunos participaram totalmente da atividade e se encantaram com os peixinhos confeccionados. 

A maioria dos alunos sabia a cantiga cantada. 

As autoras Craidy e Kaercher (2001), defende a expressão de arte como uma das formas 

de ajudar no desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil. Ao cantar a música que teria 

como foco ajudar os alunos a identificarem seus nomes nos peixinhos, eles estavam 

desenvolvendo uma forma de se expressar através da arte, já que alguns batiam palmas 

(imitando a professora), outros pulavam e outra ainda dançava. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 19/08/2019 

 

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) 
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● Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

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

dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET01) 

RECURSOS: 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 ler para os alunos sobre a história do 

folclore, explicando sobre seus principais personagens. Após a explicação sobre o folclore, a 

professora irá falar sobre as cantigas de roda que fazem parte do folclore brasileiro e que são 

trazidas de geração a geração. Os alunos serão encaminhados para o pátio da escola, onde irão 

aprender as cantigas “Escravos de Jó” e a “Barata diz que tem”, e por último, para imitar, a 

cantiga “Marcha soldado”. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos entenderam bem a proposta da atividade, e conseguiram relacionar com a 

história lida pela professora titular da turma sobre a lenda do saci pererê. Após a conversação 

sobre as cantigas de roda do folclore brasileiro, os alunos se mostraram bastante interessados. 

A brincadeira no pátio foi bem desenvolvida, sendo acrescentado ao planejamento a brincadeira 

“corrida do saci”, onde o objetivo era os alunos pularem em um pé só até a professora. Os 

alunos gostaram muito dessa brincadeira em particular.   

 Segundo Craidy e Kaercher (2001), o jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois 

aspectos bastante interessantes e simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a 

atitude de seriedade com que a criança se dedica à brincadeira. Segundo as autoras, podemos 

observar que as crianças ao mesmo tempo em que sente prazer em brincar, levam também 

algumas brincadeiras muito a sério. como por exemplo, na corrida do saci que mesmo sem ter 

sido falado, eles sabiam que quem chegasse primeiro ganhava, e levaram ao pé da letra a 

brincadeira. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 27/08/2019 

OBJETIVOS: 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

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

(EI02ET06) 

RECURSOS: Copos descartáveis, caixa de papelão, novelo de lã, imagem impressa, rádio, 

telefone fixo, celular, jornal, televisão. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá juntar todas as mesas e irá contar aos 

alunos sobre como surgiram os meios de comunicação, utilizando os próprios meios para que 

eles visualizem bem. Ao contar sobre os meios, a professora irá dispor para que os alunos 

possam manusear os objetos. Após a conversação, a professora irá ajudar os alunos a fazerem 

uma utilizarem o aparelho celular para fazer uma ligação. Feito isso, será confeccionada uma 

televisão com caixa de papelão e cada aluno irá confeccionar seu próprio telefone sem fio.  

Texto Reflexivo 

 Devido a falta de concentração dos alunos, foi decidido passar um vídeo sobre o que são 

meios de comunicação. Após o vídeo, os alunos realizaram uma ligação para a professora 

titular, onde os alunos fizeram uma comunicação. 
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 Por falta dos objetos para o apoio do planejamento, foi trocada a atividade pela 

brincadeira, “telefone sem fio”. Essa atividade, foi super bem desenvolvido, foi percebido que 

alguns alunos encontram dificuldades em pronunciar algumas palavras, o que dificultou a 

brincadeira, mas nada exagerado. 

 Segundo o livro Educação Infantil pra que te quero? das autoras Craidy e Kaercher; 

Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender se 

constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. Percebi isso, quando através 

do vídeo e da brincadeira, os alunos fizeram uma troca de aprendizagem uns com os outros. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 02/09/2019 

OBJETIVOS: 

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

(EI02EO01) 

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04) 

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

e opiniões. (EI02EF01) 

RECURSOS: Livro. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá montar uma roda com as cadeiras e 

ler o livro “Quem tem medo de monstro?” da autora Ruth Rocha. A história mostra que cada 

um tem medo de alguma coisa por mais valentão que pareça ser. Após a leitura, a professora 

irá iniciar uma roda de conversa para que cada um conte sobre seus medos e o que fazem pra 

se sentirem melhores e protegidos. Após a roda de conversa, será realizada a atividade “o 

monstro do nome”, que tem por objetivo os alunos identificarem o seu nome e recortarem na 

volta dele. Feito isso, os alunos montarão seu monstro desenhando o rosto e colorindo como 

gostarem. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos ouviram a história atentamente e pediram para que fosse repetida a leitura. 

Após, foi realizada a roda de conversa onde os alunos conversaram e contaram sobre seus 

medos. Em seguida realizaram a atividade “o monstro do nome”, neste momento, os alunos 

conseguiram identificar seus nomes, com excessão de alguns.  

 Segundo Craidy e Kaercher: as histórias permitiram que a humanidade passasse de 

geração a geração, sua história - seus feitos, suas decepções, seus amores, seus sonhos, seus 

temores, suas esperanças… Pensando neste sentido, a história fez os alunos exporem seus 

sentimentos e contarem como fazem para se livrar do medo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 09/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 
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● Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (EI02EO04) 

● Responder perguntas utilizando a memória. 

RECURSOS: Balões, livros. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá encher alguns balões, uma pouco a 

mais que o número de alunos que estiverem em sala e irá colocar uma adivinhação dentro do 

balão e colar em uma parte da parede. As adivinhações estarão relacionadas a alguns livros e 

outras sobre coisas rotineiras. Os alunos um por vez terão que escolher um balão para estourar 

e responder a adivinhação, com a ajuda dos colegas. 

Texto Reflexivo 

 Neste dia teve muita chuva e apenas um dos alunos compareceu na aula, então 

decidimos a juntar a turma do pré I com a turma do pré II já que na segunda turma tinha apenas 

três alunos. A brincadeira correu super bem, os alunos acharam super legal estourarem os 

balões.  

 Algumas das perguntas foram respondidas bem rápido, outras os colegas tiveram que 

ajudar, porém percebi que alguns dos alunos utilizaram a memória para responder a maioria das 

perguntas que eram sobre atividades anteriores. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001), educadoras/res de crianças pequenas, precisamos 

reaprender a brincar com as crianças que conosco. Quando propomos uma brincadeira, elas 

dificilmente se negam a brincar. Pensando dessa forma, a atividade que foi proposta, era uma 

brincadeira sobre perguntas e respostas, onde os alunos aprenderam e relembraram diversas 

coisas do cotidiano, como de atividades um dia realizadas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 23/09/2019 

OBJETIVOS: 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

● Classificar objetos e figuras, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.). (EI02ET05) 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. (EI01ET03) 

RECURSOS: Rolos de papel higiênico, EVA. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá conversar com os alunos sobre o 

trânsito e a importância de respeitar o semáforo. Após a conversa, a professora irá entregar para 

cada aluno dois rolos de papel higiênico, onde os alunos terão que moldar para que um fique 

dentro do outro. Será explicado para os alunos as cores do semáforo e quais as suas funções. 

Os alunos irão montar o semáforo individualmente como os rolos de papel higiênico e com os 

evas cortados em círculos. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos responderam muito bem à proposta da atividade. Cada aluno após moldar seu 

semáforo, pintou na cor branca ou preta, e colou as bolinhas nas cores do semáforo, respeitando 

sua ordem. Os alunos entenderam bem cada função da cor do semáforo e associaram a 
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aprendizagem com suas vivências, principalmente na hora da conversação, quando foram dados 

alguns exemplos sobre a educação no trânsito. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ I 

 

DATA: 30/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04) 

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

(EI02ET05) 

RECURSOS: Boliche plástico, folhas de ofício. 

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

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

organizará o boliche das vogais no chão. A professora irá escolher uma determinada vogal em 

que os alunos deverão jogar a bola. Cada aluno, um por vez irá jogar a bola no pino de boliche 

que contém a vogal escolhida pela professora. Esta atividade se dará consequentemente até que 

todos tenham jogado a bola em todas as vogais. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos compreenderam bem a atividade proposta, alguns associaram as vogais com 

os nomes dos colegas, animais ou de alguma coisa que conheciam. Alguns alunos tiveram 

dificuldades com as vogais “E” e “I” trocando as duas (uma com a outra) quando lhe eram 

apresentadas.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS: 

● Escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 

identificar palavras conhecidas. (EI03EF03) 

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

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

● 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) 

RECURSOS: Livro. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá sentar em círculo com os alunos no 

tapete e irá ler o livro intitulado “A baleia amiga”. A história conta a vida da baleia e suas 

amizades diárias. Ao contar a história, a professora irá incentivar a amizade na turma.  

Texto Reflexivo 

Os alunos ouviram a história tranquilamente, que foi contada nas próprias classes 

organizadas em forma de U. Na medida em que ia sendo contada, os alunos começaram a criar 

histórias utilizando sua imaginação. 

 Após a história, foram feitas perguntas para os alunos que responderam de acordo com 

o texto.  Depois das perguntas, os alunos, um por vez, contaram suas histórias criadas para toda 

a turma. 
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 Segundo Craidy e Kaercher (2001), os livros abrem portas para a imaginação das 

crianças, desde a Educação Infantil e é por meio destas portas que os alunos enxergam o mundo 

a sua volta. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 14/08/2019 

OBJETIVOS: 
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● Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 

identificar palavras conhecidas. (EI03EF03) 

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

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

RECURSOS: Folhas de ofício, macarrão, algodão, eva, areia, cola em glitter, esmalte, estojo, 

desodorante, celular, pote, carregador, caneta, caixa. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá entregar para cada um dos alunos 

uma folha com a letra E escrita. Os alunos terão que escolher uma das texturas oferecidas para 

colar na linha da letra. Após essa atividade, a professora irá mostrar alguns objetos, e os alunos 

terão que identificar quais objetos começam com a letra E.  

 

Texto Reflexivo 

 Os alunos se expressaram livremente através da arte de colagem, pintura e desenho 

confeccionados na folha em que estava escrita a letra E. Alguns preferiram cola glitter, papel 

crepom (que foi adicionado como um dos recursos para colagem, substituindo a areia) e eva. 

Os recursos para colagem que mais chamaram a atenção dos alunos foram o macarrão e o 

algodão, devido a suas texturas. Após a colagem, alguns alunos realizaram desenhos e fizeram 

alguns “corações apaixonados” na folha, seguido de seus nomes. 

 Na hora da identificação dos objetos que começam com a letra E, alguns alunos se 

confundiram devido ao fonema das palavras, como por exemplo a palavra “Estojo”, onde 

muitos pronunciam com a letra “i”. Foi explicado a diferença entre a forma que se pronunciam 

e como a palavra é corretamente escrita. Os alunos compreenderam bem as propostas das 

atividades e após a identificação de objetos, eles identificaram em seus nomes quantos Es 

tinham. 

Segundo Brandão (2011), o ensino não precisa ser proibido na Educação Infantil. Dessa 

forma, percebe-se que ao realizarem a colagem de diversas texturas e ao identificarem os 

objetos que comecem com a letra E, os alunos estão aprendendo, não só a letra E em questão, 

mas estão aprendendo diversas coisas, como a quantidade de cola que se coloca para colar 

determinado objeto de colagem, texturas em geral, cores e formas, como muitas coisas que às 

vezes nos passam despercebidos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 21/08/2019 

OBJETIVOS: 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF01) 

● Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

(EI03EF02) 

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

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

RECURSOS: 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 ler para os alunos  sobre a história 

do folclore, explicando sobre seus principais personagens. Após a explicação sobre o folclore, 

a professora irá falar sobre as cantigas de roda que fazem parte do folclore brasileiro e que são 

trazidas de geração a geração. Os alunos serão encaminhados para o pátio da escola, onde irão 

aprender as cantigas “Escravos de Jó” e a “Barata diz que tem”, e por último, para imitar, a 

cantiga “Marcha soldado”. 

 

 

 

 

Texto Reflexivo 

 A atividade foi muito bem desenvolvida, na hora da conversação sobre o folclore, os 

alunos conseguiram associar com as atividades realizadas com algumas professoras. foi 

possível utilizar os trabalhos dispostos em sala para dar alguns exemplos, aproveitando da 

relação que os alunos fizeram. 
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 Os alunos perceberam as diferentes formas de cantar as músicas folclóricas 

apresentadas. Alguns ensinaram para o resto da turma como aprenderam a cantar determinadas 

cantigas. Já no pátio da escola, foi utilizado para a brincadeira de roda várias cantigas, tanto as 

apresentadas como também algumas sugeridas pelos alunos. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001), podemos definir o espaço do jogo como um espaço 

de experiência e liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, sensações e 

pensamentos sobre o mundo e também um espaço de interação consigo mesmo e com os outros. 

Podemos perceber isso, na atividade desenvolvida pelos alunos, onde os mesmos trouxeram 

suas experiências e partilharam com a turma, expressando seus pensamentos e entendimentos 

sobre o tema proposto. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 28/08/2019 

OBJETIVOS: 

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

(EI03ET01) 

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET06) 

RECURSOS: Copos descartáveis, caixa de papelão, novelo de lã, imagem impressa, rádio, 

telefone fixo, celular, jornal, televisão. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá juntar todas as mesas e irá contar aos 

alunos sobre como surgiram os meios de comunicação, utilizando os próprios meios para que 

eles visualizem bem. Ao contar sobre os meios, a professora irá dispor para que os alunos 

possam manusear os objetos. Após a conversação, a professora irá ajudar os alunos a fazerem 

uma utilizarem o aparelho celular para fazer uma ligação. Feito isso, será confeccionada uma 

televisão com caixa de papelão e cada aluno irá confeccionar seu próprio telefone sem fio.  

Texto Reflexivo 

 No dia da aplicação do plano, estava chovendo muito e apenas três alunos estiveram 

presentes. No início da aula fizemos uma sessão cinema, onde foi colocado filme e os colchões 

no tapete para os alunos ficarem mais confortáveis. 

 Depois do cinema, fizemos diversas brincadeiras, como a do telefone sem fio. Nesta 

atividade pude perceber que a fala de alguns desses três alunos, implicava mais na brincadeira 

do que a falta de compreensão.  
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 Segundo o livro “Educação Infantil pra que te quero?” das autoras Craidy e Kaercher; 

para Vygotsky a relação dos indivíduos com o mundo não é direta, mas mediada por sistemas 

simbólicos, em que a linguagem ocupa um papel central, pois além de possibilitar o intercâmbio 

entre os indivíduos, é através dela que o sujeito consegue abstrair e generalizar o pensamento. 

Partindo dessa perspectiva de Vygotsky, vi que foi o que os alunos fizeram na aula, tendo a 

linguagem como papel central, no momento em que ela é mal expressada, dificulta o 

intercâmbio entre as pessoas, sendo a linguagem o maior meio de comunicação. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 03/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01) 

● Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO04) 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF01) 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá montar uma roda com as cadeiras e 

ler o livro “Quem tem medo de monstro?” da autora Ruth Rocha. A história mostra que cada 

um tem medo de alguma coisa por mais valentão que pareça ser. Após a leitura, a professora 

irá iniciar uma roda de conversa para que cada um conte sobre seus medos e o que fazem pra 

se sentirem melhores e protegidos. Após a roda de conversa, será realizada a atividade “o 

monstro do nome”, que tem por objetivo os alunos identificarem o seu nome e recortarem na 

volta dele. Feito isso, os alunos montarão seu monstro desenhando o rosto e colorindo como 

gostarem. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos compreenderam bem o sentido da atividade proposta. Na hora da leitura, 

alguns ficaram super à vontade no tapete da sala. Depois da contação, os alunos pediram para 

lerem o livro, que foi passado um a um. Neste momento de leitura dos alunos, alguns se 

inquietaram ao esperarem sua vez. 

 No momento da atividade “o monstro do nome”, todos confeccionaram seu monstro da 

sua forma e de diversas cores. Apenas um ou dois dos alunos não conseguiram identificar seu 

nome de primeira. 

 Segundo Craidy e Kaercher (2001), o trabalho com contos de fadas no dia a dia da 

Escola Infantil pode ser desencadeador de outras temáticas e discussões. Que foi o que 

aconteceu na hora da leitura, apesar de ser uma história sobre os medos, os alunos iniciaram 

discussões diversas relacionadas a essa temática. 

 



24 
 

 

 

 

 

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: 17/09/2019 

OBJETIVOS: 

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

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET05) 
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● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. (EI01ET03) 

RECURSOS: Rolos de papel higiênico, EVA. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá mostrar aos alunos uma forma 

diferente de confeccionar carrinhos de rolos de papel higiênico. Entregando um rolo para cada 

criança, a professora irá dispor para todos tintas e pincéis para que eles pintem seu carro da cor 

que preferirem. Após, os alunos com a ajuda da professora irão colar as rodas dos carros 

confeccionadas de EVA. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos entenderam bem a proposta da atividade. Após pintarem os rolos com a cor 

que queriam deixar seus “carros”, eles esperaram secar, para conseguirem colar as rodas de eva. 

Os alunos identificaram as cores com cautela e pintaram com bastante cuidado. Enquanto os 

alunos iam confeccionando seus carros, a professora ia perguntando sobre as regras básicas para 

o pedestre no trânsito, como: “em que momento se pode atravessar a rua, e como fazemos isso?, 

entre outros”. Os alunos responderam a todas perguntas corretamente, esclarecendo que sabiam 

como se deveria ou não andar no centro e nas ruas da cidade. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PRÉ II 

 

DATA: 24/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO04) 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF01) 

RECURSOS: Rolos de papel higiênico, cartolina, livro. 

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

aula, onde explicará a atividade proposta. A professora irá ler o livro “O que cabe no meu 

mundo AMIZADE”. Essa leitura será feita com os alunos sentados em círculo na volta da mesa. 

Após a contação da história que trata sobre a  amizade e os sentimentos, a professora irá montar 

uma árvore com os alunos onde as folhas serão rolos de papel higiênicos cortados. Após a 

montagem da árvore, os alunos terão que doar bons sentimentos para ela, que serão escritos 

dentro das folhagens. 

Texto Reflexivo 

 Os alunos gostaram muito do livro e de suas ilustrações, relacionando as mesmas com 

seu cotidiano. A leitura foi calma e tranquila. No momento de construção da árvore com a 

doação de sentimentos, alguns alunos não conseguiram expressar seus sentimentos falando 

diretamente, então começaram a falar sobre momentos da vida deles em que expressava-se 
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algum tipo de sentimento, onde a professora foi automaticamente interpretando. Mas a atividade 

foi ótima, e depois de pronta, alguns alunos surgiram com mais dois sentimentos que, segundo 

eles estava faltando na árvore. Acredito que a atividade foi muito bem trabalhada com eles, 

trazendo para cada aluno, sentimentos bons e atitudes de boa convivência. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Cartões das formas e cores  

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas. 

RECURSOS: Cartões com formas e cores.  

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Em grupos, explicarei a atividade e apresentarei um 

cartão modelo com as formas para as crianças, permitindo que elas observem atentamente. 

Depois irei pedir para cada criança montar seu cartão como o modelo, reconhecendo as figuras 

conforme o cartão apresenta. A finalidade é a criança reconhecer e visualizar os cartões e traçar 

o que foi observado.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo ajudar os alunos a identificar e 

reconhecer as cores e as formas. O trabalho foi bem significativo para a turma, pois pude 

perceber que conhecem as formas geométricas e as cores. Para mim, a atividade foi significativa 

porque observei que as crianças se interessaram na intervenção proposta.  

  Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Medalha de super pai.  

DATA: 09/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

RECURSOS: EVA azul, amarelo e vermelho, fita de cetim, cola quente.   

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Vou fazer os moldes, recortar, e depois colar o 

circulo menor no maior. Colocarei os alunos em uma mesa para confeccionarmos a medalha. 

Com a ajuda deles, vou colar o logo do super herói no centro e escrever a mensagem super pai. 

Por fim, passarei a fita de cetim para fazer o colar da medalha e levarem de presente aos pais.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo construir e sensibilizar o carinho 

e respeito com a família. A atividade desenvolveu-se conforme planejado e as crianças 

contribuíram do começo ao fim com a intervenção. No momento em que a atividade foi 

realizada, tinha três alunos presentes mostrando que estavam interessados e focados no que foi 

oferecido.  
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 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 

artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar as 

crianças se expressa por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou 

culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 

mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais 

(BRASIL, 2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Descobrindo os sentidos  

DATA: 14/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-

as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons; 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões; 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho); 
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(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 

eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

RECURSOS: Imagens com diferenças entre as cores (claro e escuro) e tamanhos (grande e 

pequeno); tipos de som (chuva, animais, falas); fragrâncias para identificar os cheiros; texturas 

para descrever sensação; alimentos para descobrir os sabores.  

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Mostrarei os cinco sentidos em forma de imagens e 

conversar o que os identifica. Levarei objetos que os alunos possam identificar os sentidos que 

propus e em grupo, auxiliar uns aos outros. Vou convidá-los para fazer uma brincadeira, que 

permite identificar e diferenciar os sentidos. A finalidade é que cada aluno possa reconhecer 

objetos que presenciam em seu dia a dia.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo explorar e reconhecer os cinco 

sentidos que existem. A atividade saiu como o esperado e os alunos interagiram do começo ao 

fim e adoraram identificar os objetos, alimentos e sons. Foram cooperativos e criativos, 

demonstrando interesse pela atividade.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo, as crianças, desde cedo, 

exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, 

brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, 

tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade (BRASIL, 2017).  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Coordenando as linhas 

DATA: 16/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

RECURSOS: Papel com linhas, tinta ou EVA.  

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei dar uma folha para cada aluno, com linhas 

diversas (horizontal, diagonal, verticais) e eles terão que trabalhar a coordenação, seguindo a 

direção das linhas. Dividírei-los em grupos e distribuirei as folhas com linhas diversas e darei 

uma tinta colorida para cada aluno contornar as linhas. O objetivo da atividade é estimular os 

alunos a desenvolver a coordenação motora fina e sua concentração.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo desenvolver e coordenar suas 

habilidades manuais. A intervenção deu certa e foi significativo para os alunos, pois 

trabalharam a coordenação motora e artes visuais, mostrando-se interessados e focados com o 

que foi oferecido.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 
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vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais. Elas se expressam 

por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a 

autoria (coletiva e individual) com traços, desenhos e modelagens (BRASIL, 2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Boitatá de Tiras de Papel 

DATA: 23/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações; 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas; 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias; 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos; 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

RECURSOS: A história do Boitatá, papel crepom verde e laranja, tesoura, cola bastão, cola 

líquida e papel A4 preta e verde.  

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 contar a história do Boitatá á eles e conversar 

sobre ela. Juntarei duas mesas e colorei-os em volta. Cortarei tiras de papel crepom verde e 

laranja, distribuirei as tiras e auxiliarei como cada um vai montar o Boitatá com as tiras de papel 

crepom, finalizando com a folha A4 como a cara do Boitatá. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo promover e utilizar materiais 

variados, proporcionando explorar formas e volumes criados com os recursos usados. A 

intervenção foi desenvolvida de forma bem dinâmica e coletiva, em que as crianças buscaram 

ficar atentos nas minhas orientações. Ao finalizar o trabalho que foi proposto, os alunos 

brincaram com o Boitatá e se divertiram entre si.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais. Elas se expressam 

por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a 

autoria (coletiva e individual) com traços, desenhos e modelagens (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Circuito psicomotor 

DATA: 28/08/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas; 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações; 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas. 
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RECURSOS: Bambolês, cordas e bolas pequenas.  

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 direcionar os alunos para o pátio da escola e 

explicar como será desenvolvida a atividade. Pedirei para posicionar nos lugares, em conjunto 

executaremos a atividade e eu irei auxiliando. A finalidade é para que os alunos trabalhem em 

conjunto e se concentrem na atividade que foi proposta.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo explorar e vivenciar movimentos 

com o corpo, descobrindo variados modos de ocupação com seu corpo no espaço. A intervenção 

ocorreu de forma dinâmica e coletiva em que alunos desenvolveram interesse pela organização 

dos objetos.  Acredito que foi significativo para as crianças, pois trabalharam a coordenação 

motora, noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema corporal, ritmo e 

atenção. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo (por meio dos movimentos 

impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 

mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, expressam-se, brincam e produzem 

conhecimentos sobre si, sobre o outro. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 

funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser 

um risco à sua integridade física (BRASIL, 2017).  
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Confecção de borboleta 

DATA: 04/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Rolo de papel higiênico, EVA, tintas coloridas e vídeo: Borboleta Pequenina - 

https://www.youtube.com/watch?v=TNAQjmE5yNk&t=5s 

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Convidarei os alunos para sentar no tapete para 

assistir o vídeo Borboleta Pequenina, logo após peço para sentar nas mesas e confeccionar suas 

borboletas. Primeiro vamos pintar os rolos de papel higiênico da cor que cada um escolher, após 

vamos fazer as asas e as antenas com EVA e por último cada um vai enfeitar a borboleta do 

jeito que quiser, usando a criatividade.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de expressar-se e criar livremente 

por meio de pinturas em objetos recicláveis. Os alunos interagiram do começo ao fim e 

adoraram trabalhar com rolos de papel higiênico. Foram cooperativos e criativos. O trabalho 
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deu certo, pois os alunos mostraram interesse pela atividade, como assim, sensibilizaram sobre 

a importância do cuidado com o meio ambiente.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 

                

                

 

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: Conhecimentos da Independência do Brasil 

DATA: 06/09/2019 



39 
 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI02EF03) 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); 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

RECURSOS: EVA, tinta, papel pardo e vídeo: Independência do Brasil -  

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw. 

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e da estagiária. No primeiro momento irei 

conversar sobre a história do Brasil e convidarei os alunos sentarem no tapete para assistir um 

pequeno vídeo sobre a Independência do Brasil. Logo após pedirei para sentarem na mesa em 

conjunto para confeccionar a bandeira do Brasil com a pintura de tintas na mão com as cores 

do Brasil. Pintarei a mão dos alunos de verde, um de cada vez no papel pardo, e com picados 

de EVA de cor azul e amarelo, finalizaremos a bandeira.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de desenvolver conhecimentos 

de histórias e datas comemorativas do Brasil. Os alunos não demonstraram muito interesse na 

no vídeo e na história sobre a independência do Brasil, mas no desenvolvimento da cartaz com 

a bandeira, 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 

bandeira. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conforme as crianças vivem suas 

primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem 

percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros e ao mesmo tempo que participam de 
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relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de 

autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio (BRASIL, 2017). 

 

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: Na teia da dona aranha 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeira; 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas; 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

RECURSOS: Bolas coloridas e bambolês.  

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei colar um bambolê em uma parede da sala de 

aula e em no meio do bambolê colar fita adesiva transparente. Convidarei os alunos fazer uma 

fila na frente do bambolê e explicarei a atividade. A finalidade é os alunos centrar o alvo e jogar 

as bolinhas para que elas grudem na fita adesiva. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo desenvolver gestos e movimentos 

com o corpo durante a brincadeira. Os alunos realizaram a intervenção atentamente, buscando 
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desenvolver o que foi proposto. 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.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, Segundo a Base Nacional Comum 

Curricular, com o corpo (por meio dos movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados 

ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu 

entorno, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro. As crianças 

conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, 

identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência 

sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física (BRASIL, 2017).  

   

 

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: Cuia de Chimarrão 

DATA: 13/08/2019 

OBJETIVOS:  
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

RECURSOS: Folha A4 com desenho de cuia, tinta e glitter verde.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Proporcionarei os alunos a sentar em roda no 

tapete e sentarei com eles. Conversarei sobre o dia do gaúcho, comemorado no dia 20 de 

setembro e falarei brevemente sobre este dia, mencionando objetos da cultura gaúcha, entre ele, 

a cuia de chimarrão. Dividírei-los em grupo e distribuir as cuias para pintarem. A cuia será 

pintada com tinta marrom e a erva será demonstrada com glitter verde.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de apropriar-se de diferentes 

culturas com a possibilidade de conhecer objetos de si própria. A intervenção foi trabalhar o 

desenvolvimento cognitivo e artes visuais, como a pintura e modelagem. Os alunos realizaram 

a atividade com atenção e mostraram interesse pela atividade.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, as crianças vivem inseridas em espaços e 

tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 

socioculturais. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico e o mundo sociocultural 

(quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.) (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Dia da árvore  

DATA: 25/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

RECURSOS: Papel pardo, tinta verde, EVA laranja e canetinha marrom.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Juntarei duas mesas e colocárei-los em volta dela. 

Conversarei sobre o dia da árvore, sua importância na natureza e as frutas que podem nascer 

delas. Irei chamando um aluno de cada vez para pintar a mão de verde. Após o carimbo de cada 

um, pedirei que colem a laranja feita de EVA para representar uma árvore de laranjeira.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo conscientizar e sensibilizar a 

importância do meio ambiente. A intervenção deu certo e acredito que foi fundamental para os 

alunos trabalharem a coordenação motora e observar a finalidade da atividade com as cores.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 
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 E também é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo 

um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida 

(BRASIL, 2017). 

          

            

 

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: Bem-vinda á primavera  

DATA: 26/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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RECURSOS: Papel pardo, papel crepom colorido, EVA colorido, forma de docinhos, folhas 

coloridas e tinta líquida colorida.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Juntarei duas mesas e colocarei os alunos em 

volta dela. Conversarei sobre a importância da natureza e das flores, mencionando a entrada da 

primavera no nosso dia a dia. Distribuirei as forminhas de doce para cada um e as tintas líquidas 

coloridas, representando as flores e cada usando sua criatividade. Após, distribuirei borboletas 

confeccionadas por mim de EVA para colorirem com tinta líquida. Logo ajudarei a enrolar o 

papel crepom, representando as folhas das flores e as borboletas. Por fim, confeccionarei um 

jardim no papel pardo para representar a chegada da primavera.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista 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. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais e a pintura. Elas se 

expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 

exercitando a autoria (coletiva e individual) com traços, desenhos e modelagens (BRASIL, 

2017).   
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Cuidado com o trânsito  

DATA: 27/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Folha A4, pincel e tinta vermelhar, amarela e verde.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Conversarei com os alunos sobre o 

cuidado com o trânsito e lhe explicarei cada cor representada no semáforo. Chamarei um aluno 

de cada vez e representarei o semáforo com as suas mãos. Logo após pintaram as mãos 

confeccionada na folha, retratando o significado de cada cor do semáforo.   

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  



47 
 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo conscientizar os alunos com o 

cuidado no trânsito e reconhecer os sinais representados no semáfaro. Os alunos realizaram a 

intervenção atentamente, buscando desenvolver a atividade proposta. A elaboração da 

intervenção foi significativa para mim, pois pude apresentar as cores, buscando trabalhar a 

coordenação viso-motora. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conforme as crianças vivem suas 

primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem 

percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros e ao mesmo tempo que participam de 

relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de 

autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. (BRASIL, 2017).   
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Vaso de flor 

DATA: 02/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Tinta, pincel, EVA, tinta colorida líquida e folha A4.  

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Juntarei os alunos na mesa e distribuirei a folha A4 

para cada um. Pintarei suas mãos e carimbarei na folha, formando nas pontas dos dedos, flores 

no papel. A finalidade é cada um usar sua criatividade. Após a pintura, moldarei um vaso no 

EVA para assim recortar a folha em formato de flores e montar o vaso de flor.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo, trabalhar o desenvolvimento 

cognitivo e as 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.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 

 E também é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo 

um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida. 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Joaninhas 

DATA: 03/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: EVA, tinta colorida líquida.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e da estagiária. Organizarei os alunos na mesa em 

grupos, irei de aluno em aluno de cada vez e moldarei suas mãos no EVA. Enquanto isso, a 

estagiária recorta os moldes e a professora me auxilia. Após moldar todas as mãos, os alunos 

irão pintar de cola liquida preta, os recortes das asas da joaninha em formato de bolinhas. Por 

fim, montarei os recortes da joaninha e colarei em seu formato. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de refletir sobre o cuidado com a 

fauna e a flora. Os alunos demonstraram interesse com o desenvolvimento da intervenção, mas 

não ficaram o tempo todo entretidos na construção do trabalho. A intervenção 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.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 

artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar as 

crianças se expressa por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou 

culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 

mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais 

(BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Pintinho 

DATA: 04/10/2019 

OBJETIVOS:  
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(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

RECURSOS: Cartolina colorida e cola.  

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

café da manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Em um grupo, explicarei 

como funcionará a atividade e com ajuda da estagiária, moldarei os formatos do desenho em 

que os alunos irão confeccionar. Após colar todas as partes do pintinho, os alunos irão desenhar 

o rosto, usando sua criatividade.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo expressar-se por várias 

linguagens, criando suas próprias produções artísticas A intervenção deu certo e foi 

significativo para os alunos, pois trabalharam a coordenação motora e artes visuais, como a 

modelagem dos pintinhos. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Meu bicho de estimação 

DATA: 09/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 

(EI02EF03) 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). 

RECURSOS: Livro “Meu bicho de estimação” e massinha de modelar.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Com todos os alunos sentados nos  grupos na sala 

de aula, explicarei a atividade e convidarei á irmos para o pátio e desenvolver a atividade na 

rua. Embaixo de uma árvore, sentaremos no tapete e proporcionarei a escuta do livro. Após a 

lida do livro, perguntarei se gostam de animais e se tinham algum em casa. Ao fim da conversa, 

distribuirei massa de modelar para cada um representar o animal que quisesse com a finalidade 

de cada um usar sua criatividade.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo promover experiências de fala e 

escuta com as crianças. A intervenção foi desenvolvida de forma bem criativa e divertida. Os 

alunos não demonstraram muito interesse na história, mas 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 dos animais, e gostaram de fazer e brincar com a 

massa de modelar.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações artísticas, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 
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experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 

visuais e a modelagem (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Teatro musical dia das crianças 

DATA: 10/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias; 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 
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RECURSOS: Fantasias feitas de EVA, cartolina e a música “Borboleta pequenina” da Galinha 

Pintadinha. 

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada no pátio da escola, com todas as turmas 

da escola, após o café da manhã, as 9h30 da manhã. Eu, e os pibidianos Dóris e Lucas iremos 

nas salas de aula e convidaremos os alunos e as professoras para assistirem nosso teatro musical 

no pátio. Depois de todos os alunos se deslocarem no pátio e sentarem no tapete, relataremos o 

que iremos encenar para eles. A borboleta será representada por mim e as flores serão os 

pibidianos Dóris e Lucas, e se precisar, escolheremos alguns alunos para nos ajudar a 

representar as flores.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo promover a participação das 

crianças em tempos e espaços para a produção e apreciação artística. 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.   

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, se expressam por várias linguagens, 

criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e 

individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, 

modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: História do pintor e piquenique  

DATA: 11/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02EF03) 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); 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

RECURSOS: Livro “O pintor” e brinquedos.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Com todos os alunos sentados nos grupos na sala 

de aula, explicarei como seria a intervenção e convidarei á irmos para o pátio e desenvolver a 

atividade na rua. Embaixo de uma árvore, sentaremos no tapete e proporcionarei a escuta do 

livro. Após a lida do livro, proporcionarei a conversa sobre os fatos da história narrada e por 

fim, realizaremos um piquenique coletivo e brincaremos com os brinquedos.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de proporcionar dinâmicas em 

espaços diversificados. A intervenção ocorreu de forma bem criativa e divertida. Os alunos não 

demonstraram muito interesse na história, mas 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 dos animais, e gostaram de fazer e brincar com a massa de 

modelar.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações artísticas, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 

visuais e a modelagem (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Participação do PIBID no desfile alusivo do dia das 

crianças.  

DATA: 12/10/2019 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Chapéu da bruxa 

DATA: 23/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Cartolina colorida, pincel e tinta.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Farei um grupo grande entre as mesas e juntarei 

os alunos sobre ela. Conversaremos sobre a data comemorativa do halloween e observarei o 

que sabem. Após a conversa, convido-os para fazer o chapéu da bruxa, mostrando o molde feito 

por mim e pela professora, reconhecendo sua forma geométrica. Distribuirei os chapéus e cada 

um escolherá uma cor para representar, com a finalidade de usarem sua criatividade.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de trabalhar o desenvolvimento 

cognitivo e artes visuais. A intervenção ocorreu com muita diversão e as crianças demonstraram 

interesse durante toda a intervenção. 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.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Corpo em movimento 

DATA: 24/10/2019 

OBJETIVOS: 

 (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas; 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

RECURSOS: Bolas e caixa de plástico.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Explicarei aos alunos na sala de aula, como seria 

desenvolvida a atividade e os recursos que usaremos, e direcioná-los-ei ao pátio. No pátio, 

pedirei que ficassem em fila e por uma distância favorável, colocarei a caixa para que possam 

jogar a bola dentro dela. A finalidade é explorar as noções de espaço e envolver movimentos 

com o corpo.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo explorar e vivenciar movimentos 

com o corpo, descobrindo variados modos de ocupação com seu corpo no espaço. A intervenção 

ocorreu de forma dinâmica e coletiva em que alunos desenvolveram interesse pela organização 

dos objetos.  Acredito que foi significativo para as crianças, pois trabalharam a coordenação 

motora, noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema corporal, ritmo e 

atenção. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo (por meio dos movimentos 

impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 

mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, expressam-se, brincam e produzem 

conhecimentos sobre si, sobre o outro. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 

funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser 

um risco à sua integridade física (BRASIL, 2017).  
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Pintura nos balões  

DATA: 25/10/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Balões, fita adesiva, folha A4, tinta colorida líquida e glitter. 

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

café da manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Em um grupo grande, 

distribuirei para cada aluno uma folha A4 e juntamente, bexigas cheias. Colarei com fita adesiva 

os balões na folha e explicarei á eles como funcionaria a atividade. Eles serão os pintores, com 

a finalidade é cada um usar sua criatividade, expressando-se livremente e observar as noções 

de espaço.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de expressar-se e criar livremente 

por meio de pinturas em objetos diferenciados Os alunos se divertiram pintando os balões 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.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, os alunos se expressam por várias 

linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria 
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(coletiva e individual) com traços, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais. 

Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso 

estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca 

(BRASIL, 2017).  
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Festa halloween  

DATA: 01/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras. 

RECURSOS: Tintas, objetos decorativos de halloween e comidas.  

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

da manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Deslocarei os alunos no tapete para brincar, 

enquanto eu e a professora organizamos a sala com decoração de halloween. Após, irei 

organizar as crianças nas cadeiras e pintarei seus rostos conforme desenhos que gostariam. Por 

fim, a festa de halloween começa, irei servir os lanches enquanto esperam sentados e colocarei 

músicas para dançarem.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de participar e interagir com 

diferentes culturas e modos de vida. A intervenção pedagógica desenvolveu-se conforme 

planejado. Os alunos divertiram-se com a música e a dança durante a atividade, trabalhando a 
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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.   

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, se expressam por várias linguagens, 

criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e 

individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, 

modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos (BRASIL, 2017). 

 

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: O carteiro chegou 

DATA: 06/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 

(EI02EF03) 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); 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

RECURSOS: Livro “O carteiro chegou”, folha A4, giz e cola.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Juntarei duas mesas e colocarei os alunos em sua 

volta, sentados junto a mim. Começarei a leitura do livro e conforme os fatos serem narrados, 

vamos identificando cada ilustração que o livro apresenta. Após o conto do livro, proporcionarei 

aos alunos a criar uma carta, representando nela, presentes que gostariam de atribuir á sua 

escola. A atividade foi elaborada em comemoração aos 45 anos da EMEI Casa da Criança.   

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo promover experiências de fala e 

escuta com as crianças. A intervenção foi desenvolvida de forma bem criativa e divertida. Os 

alunos não demonstraram muito interesse na história, mas 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 carta e a representação dos objetos escolhidos 

para desenhar.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações artísticas, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 

visuais e a modelagem (BRASIL, 2017). 

 

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: Borboletas coloridas 

DATA: 08/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Tinta colorida, pincel, folha A4 e glitter.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Organizarei duas mesas e colocarei 

os alunos em um grupo só, explicando a atividade. Com cada aluno, uma de cada vez, pintarei 

suas mãos conforme a cor que escolhessem e carimbava na folha, formando duas asas. Após, 
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eles irão fazer o corpo das borboletas com pincel e com o meu auxilio, finalizando com glitter 

por cima da pintura, conforme como cada um gostaria.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de expressar-se e criar livremente 

por meio de pinturas com as mãos. Os alunos interagiram do começo ao fim e adoraram fazer 

as borboletas. Foram cooperativos e criativos e trabalho deu certo, pois os alunos mostraram 

interesse pela atividade.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 

 

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: Coordenação entre linhas 

DATA: 11/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas; 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

RECURSOS: Barbante, cadeiras, bola e fita adesiva. 

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Explicarei aos alunos na sala de 

aula, como seria desenvolvida a atividade e direcioná-los-ei ao pátio. Sentados no chão, colei 

barbantes no chão, representando linhas diferentes e organizei cadeiras distantes. Com um aluno 
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de cada, auxiliarei na atividade, coordenando-se nas linhas e depois passar com a bola nas 

cadeiras, buscando envolver sua concentração e coordenação.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo explorar e vivenciar movimentos 

com o corpo, descobrindo variados modos de ocupação com seu corpo no espaço. A intervenção 

ocorreu de forma dinâmica e coletiva em que alunos desenvolveram interesse pela organização 

dos objetos.  Acredito que foi significativo para as crianças, pois trabalharam a coordenação 

motora, noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema corporal, ritmo e 

atenção. 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo (por meio dos movimentos 

impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 

mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, expressam-se, brincam e produzem 

conhecimentos sobre si, sobre o outro. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 

funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser 

um risco à sua integridade física (BRASIL, 2017).  
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Visita á brinquedoteca 

DATA: 12/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações 

e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes; 

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social; 
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(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos. 

RECURSOS: Brinquedoteca da Unipampa de Jaguarão e livro “Penélope na escola”.  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na brinquedoteca da Unipampa de 

Jaguarão, com a turma Creche IB. Iremos com o ônibus da faculdade por volta das 8h45. 

Chegando lá, como o auxilio da professora e da recreacionista, direcionamos á Brinquedoteca 

e organizamos os alunos no tapete. Proporcionarei uma contação de história, com o livro 

“Penélope na escola”, que possibilitou a visualização das imagens e animação do livro. Após o 

conto, convidei os alunos a brincarem com os diversos brinquedos que ali havia. A finalidade 

é que os alunos possam brincar e expressar-se livremente, com o contato de um novo espaço e 

objetos. Após uma hora na sala, 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Tartarugas  

DATA: 14/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

RECURSOS: Caixa de ovo, EVA, pincel, cola quente e tinta.  

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

café da manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Enquanto brincam, chamarei 
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de três em três para pintar o casco da tartaruga, representada pela caixa de ovo. Moldarei o 

corpo da tartaruga com EVA e após secar todos os cascos, os alunos irão pincelar com uma cor 

mais clara, representando as manchas do casco. Por fim, colarei o molde do corpo no casco 

feito por caixa de ovo.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo promover e sensibilizar os alunos 

obre a importância do cuidado com o meio ambiente. A intervenção saiu como o esperado e os 

alunos interagiram do começo ao fim e adoraram trabalhar com material reciclável. Foram 

cooperativos e criativos.   

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 

 

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: Bruna e a galinha d’angola 

DATA: 20/11/2019 

OBJETIVOS: 

 (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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(EI02EF03) 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). 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

RECURSOS: Livro: “Bruna e a galinha d’angola”, tinta, folha A4 e pincel.  

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora e a estagiária. Juntarei os alunos na mesa e contarei 

a história, conversando e apresentando as ilustrações. Após a leitura, explicarei a atividade e 

distribuirei a folha A4 para cada um. Pintarei suas mãos e carimbarei na folha, representando a 

galinha. Com o auxilio dos adultos, ajudaremos a pincelar as pintinhas da galinha e finalizando 

com seu rosto e pernas.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de trabalhar o desenvolvimento 

cognitivo e as artes visuais, como a pintura e modelagem. A intervenção deu certo e acredito 

que foi fundamental para os alunos trabalharem a coordenação motora e observar a finalidade 

da atividade com as cores.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual e pintura (BRASIL, 

2017). 

 E também é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo 

um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida 

(BRASIL, 2017). 
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PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

DISCENTE: Isadora Aléxia de Oliveira 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Visita á brinquedoteca  

DATA: 22/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos; 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender; 

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

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações; 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

RECURSOS: Brinquedoteca da Unipampa de Jaguarão.  

DESENVOLVIMENTO: A  atividade será realizada na brinquedoteca da Unipampa de 

Jaguarão, com a turma Pré I. Iremos com o ônibus da faculdade por volta das 8h45. Chegando 

lá, como o auxilio da professora e da recreacionista, direcionamos á Brinquedoteca e 

organizamos os alunos no tapete, conversarei como funcionaria o momento. Convidei os alunos 

a brincarem com os diversos brinquedos que ali havia. A finalidade é que os alunos possam 

brincar e expressar-se livremente, com o contato de um novo espaço e objetos. Após uma hora 

na sala, vamos ao restaurante universitário da faculdade e lanchar. Por fim, iremos brincar nos 

brinquedos que há no pátio da universidade, exclusivo para as crianças que visitam o lugar.  
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Objetos com argila 

DATA: 27/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas; 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

tridimensionais; 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Argila 

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

manhã, as 9h30, com o auxilio da professora. Juntarei duas mesas e posicionarei os alunos em 

sua volta, sentados junto a mim. Mostrarei a argila e perguntarei se já conheciam o material e 

distribuirei uma parte para cada um. A finalidade é cada um usar sua criatividade e desenvolver 

suas habilidades manuais. Por fim, os convidam para fazer um objeto coletivo e que possam 

usar na sala de aula.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo de utilizar e manusear materiais 

diferentes. A atividade foi bem significativa para mim pois deu certo e os alunos se interessaram 

foram 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 e tátil.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações artísticas, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 



70 
 

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 

visuais e a modelagem (BRASIL, 2017). 
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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 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: História dos objetos  

DATA: 29/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música; 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

RECURSOS: Caixa de papelão decorada com EVA, desenhos, tintas. Objetos 

variados como carrinhos, bonecos, legos, animais de brinquedo, etc. 

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

manhã, as 9h30 com auxilio da professora. Irei convidar os alunos para fazer uma roda e 

sentarmos no chão. Explicarei a atividade e irei chamar um de cada vez para pegar um objeto 

da caixa. A caixa terá um furo em cima na forma de círculo, onde as crianças 

colocarão a mão, a fim de que as crianças, com a mão possam identificar o material. 

O primeiro aluno que pegar um objeto vai ter desenvolver uma história com este 

objeto. Os outros alunos terão que continuar a história com os objetos que tirarem, 

usando a sua imaginação. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo explorar e apropriar-se das 

semelhanças com os objetos. A intervenção ocorreu com muita diversão e atenção entre os 

alunos, em que cada objeto que foi escolhido, buscava ficar atentos. A proposta de intervenção 

de certo e a dinâmica desenvolveu-se como o esperado. No fim, todos aproveitaram e 

brincaram, e refletiram sobre a importância do jogo em que trabalhamos a atenção e as 

sensações.  

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo, as crianças, desde cedo, 

exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, 

brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, 

tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade (BRASIL, 2017).  
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20 -INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/08/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a coordenação motora fina, compreensão das datas simbólicas. 

RECURSOS: 

Desenho, bolinhas de papel crepom e cola. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor uma atividade de colagem. Darei para cada criança um 

desenho de uma gravata e entregarei bolinhas coloridas de papel crepom para que colem no 

desenho. A atividade é relacionada ao dia dos pais irei propor que cada uma entregue para o 

seu pai ou familiar que represente tal papel. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No momento da atividade as crianças ficam muito felizes batem palma e perguntam o que 

agente vai fazer. Isso me deixa muito feliz é sinal de que eles estão gostando das atividades que 

tenho proposto. Em função da data que se comemora o dia dos pais decide que eles fariam uma 

gravata de bolinhas para o papai. Bem além da intenção de trabalhar a data também queria 

estimular a coordenação motora fina, trabalhando com as bolinhas que são bem pequenas. Eu 

fiz as bolinhas e deu bastante trabalho, fiz porque achei que pra idade deles ia ser algo difícil e 

cansativo. As crianças adoraram as bolinhas e chamou atenção deles por ser coloridas. Todos 

fizeram a atividade praticamente sozinhos, só auxiliei com a cola. Percebi que eles ficaram bem 

concentrados na atividade.   

ANEXO 
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21 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/08/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e a compreensão e identificação das formas geométricas. 

RECURSOS:  

Livro e palitos de picolé com as formas geométricas pintadas. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã convidarei as crianças para sentarem no tapete para ouvir a ´´história do 

quadradinho`` é uma história que fala sobre uma família de quadrados na qual era composta 

pelo pai a mãe e o filho e viviam numa cidade de quadrados. Certo dia  a família viajou para 

outra cidade, o quadradinho, o filho foi para um parque e lá encontrou outras famílias que não 

eram quadradas. Então sua mãe Dona quadrada explicou ao filho que as outras famílias como 

a do triângulo, retângulo, círculo e as estrelas eram formas muito importantes para o mundo. 

Posteriormente a contação de história irei propor uma atividade, um quebra-cabeça  com palitos 

de picolé, neles estão pintadas as formas geométricas do livro, individualmente auxiliarei cada 

criança para que monte pelo menos uma das formas geométricas. 

 

REFERÊNCIA: 

BERNAL, Alexandra Parasinos. A História do Quadradinho. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de contação de história foi muito legal, quando estava planejando a atividade não 

tinha passado pela cabeça que poderia ter historinha sobre as formas geométricas, encontrei por 

acaso e fiquei muito feliz porque me possibilita trabalhar um mesmo tema com metodologias 

diferentes. As crianças ficaram muito atentas a contação, mas penso que falta uma atração no 

momento da história que chame a atenção deles e que eles compreendam melhor o tema. 

Posteriormente fiz o quebra-cabeça com os palitos de picolé, eles adoraram. Alguns já sabem 
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identificar as formas outros ainda estão com dificuldades. O Samuel é o menor da turma, ele 

faz a atividade com empolgação, mas não compreende bem a explicação, o objetivo do jogo, 

ele monta porque observa os outros montarem, mas sei também que o objetivo não é só 

reconhecer as formas geométricas, mas também estimular a coordenação motora e o brincar. 

 

ANEXO 
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22 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/08/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o contato com a leitura e identificação de frutas e legumes. 

RECURSOS:  

Livro e frutas e legumes de e.v.a. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã convidarei as crianças a sentarem-se no tapete para a contação de história. 

A história é a ´´A cesta da dona Maricota`` a mesma relata a história de uma senhora que vai a 

feira e retorna com sua cesta cheia de frutas e legumes, os mesmos quando guardados começam 

a conversar. Irei utilizar as frutas e legumes feitos de e.v.a para que as crianças interajam com 

os mesmos. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de contação da história da dona Maricota foi bem legal, as crianças interagiram 

bastante com as frutas e legumes que levei de e.v.a. As crianças iam dizendo se gostavam ou 

não gostavam da fruta ou legume, fui estimulando também as cores das frutas e legumes já que 

a maioria da turma ainda tem dificuldades na identificação das mesmas. 

 

 

ANEXO 
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23 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/08/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a concentração e a memória. 

RECURSOS:  

Jogo da memória. 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor um jogo da memória para as crianças. Individualmente cada 

criança irá desvirar uma das peças da mesa e em seguida procurar a que for igual, o jogo irá se 

repetindo até a última criança. Eu irei auxiliando-os com o jogo. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de jogo da memória foi muito significativa pra mim, confesso que quando pensei 

no jogo subestimei um pouco as crianças pensei que eles teriam dificuldades de encontrar a 

figura igual á outra e me surpreendi eles se saíram muito bem. O Samuel que é o menor da 

turma se saiu muito bem, pois geralmente ele tem dificuldade de entender o objetivo das 

atividades. O que eu faria diferente é não subestimar as crianças elas sabem mais do que agente 

imagina. 

 

ANEXO 
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24 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/08/2019 

OBJETIVOS: 

● Promover o conhecimento das lendas folclóricas 

● Estimular o contato com a leitura 

● Estimular a brincadeira 

RECURSOS:  

● Uma roleta feita de caixa 

● As lendas escritas 

● Um pula saci feito de e.v.a, rolo de papel higiênico e palitos 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã, irei propor a atividade de contação das lendas folclóricas. Irei utilizar 

uma roleta com as fotos dos personagens do folclore brasileiro. Individualmente cada criança 

ira girar a roleta conforme o numero que sair será a lenda que irei contar. Posteriormente darei 

a eles um pula saci um brinquedo que ao ser puxado o elástico o saci feito de rolinho de papel 

higiênico salta longe. 
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ATIVIDADE REFLEXIVA 

A atividade da roleta folclórica foi muito legal as crianças gostaram bastante e eu também. Eu 

gosto quando consigo fazer uma atividade diferente que de mais sentido a leitura das lendas 

como foi o caso. As lendas que utilizei estavam escritas em uma linguagem mais formal, 

destinado a crianças maiores, então adaptei ao ler de uma forma mais apropriada para eles. Só 

achei ruim o fato de somente quatro crianças estarem em sala, pois queria que todos tivessem 

tido a oportunidade de conhecer o folclore brasileiro de uma forma lúdica. Levei também o pula 

saci um brinquedo simples, mas que eles adoraram, meu erro nessa parte foi ter levado só três 

brinquedos, pois minha intenção era que eles brincassem em aula que compartilhassem o 

brinquedo com os colegas. A professora titular pediu o modelo para fazer para o que não foram 

o brinquedo, para ela é importante que todos tivessem já que os que estavam em aula gostaram 

tanto que queriam levar pra casa, então nada pode ser pra alguns sempre pra todos. 

 

ANEXO 
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25 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular a coordenação motora grossa 

● Promover a identificação das formas geométricas 

● Estimular a brincadeira 

RECURSOS:  

● Um tapete de TNT com formas geométricas de E.v.a 

● Um dado com as formas geométricas 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor um jogo com as formas geométricas. Se o tempo estiver bom 

será no pátio, do contrário será em sala de aula. Duas a três crianças por vez iram se posicionar 
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no tapete uma outra criança irá girar o dado, a forma geométrica que sair a criança irá pular e 

assim sucessivamente até o fim do jogo. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade do jogo das formas geométricas foi uma das atividades que mais gostei de fazer, 

pois trabalhar as formas geométricas tem me desafiado a procurar várias formas diferentes para 

trabalhar o mesmo tema. As crianças gostaram muito de brincar jogando o dado e pulando nas 

formas geométricas. Percebi que elas tem dificuldade em diferenciar o retângulo do quadrado. 

Nesse dia também tinham poucas crianças, cinco, gostariam que estivessem todas presentes. 

Tem um aluno novo que está em período de adaptação e não está querendo realizar as atividades 

espero que com o tempo ele participe. A atividade foi muito significativa porque percebi que 

dá pras crianças aprenderem brincando e se divertindo. 

 

ANEXO 
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26 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/08/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular o contato com a leitura e o letramento 

RECURSOS:  

● Livro 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã convidarei as crianças a sentarem-se no tapete para ouvir a história da 

gotinha Plim Plim. Essa é a história de uma gotinha de chuva que vivia em uma nuvem no céu, 

certo dia o tempo mudou e com o vento a gotinha caiu em uma linda rosa vermelha e adorou 

ficar escorregando em suas pétalas.  Rosa explicou que todas as plantas estavam esperando pela 

chegada das gotinhas de chuva. Plim Plim escorregou até a raíz da rosa e então entendeu o 

quanto sua presença era importante para a sobrevivência das plantas na terra. Com a chegada 

do sol as gotinhas evaporaram e subiram novamente para as nuvens. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de contação de história não teve sucesso, quase não consegui contar a história 

porque tinha um menino novo em período de adaptação, o Joaquim, que chorou o tempo todo 

e o Samuel também chorou durante a atividade. O autor afirma que: 

 Adaptação: ao entrar na creche ou pré-escola a criança se depara com um novo 
ambiente, composto de adultos e crianças com as quais ela nunca interagiu. O 
distanciamento da família por longas horas do dia e a inserção em um novo ambiente, 
com rotinas específicas, exigirão da criança uma grande capacidade de adaptação. 
(FELIPE, 2001, p.32) 

 

 O autor discorre sobre o período de adaptação ressaltando que ´´é importante salientar que as 

dificuldades de adaptação não se manifestam apenas através do choro, mas podem aparecer em 

forma de apatia, falta de apetite ou mesmo através de algumas doenças.`` (FELIPE, 2001, p.33) 

 Me senti frustrada nesse dia por não ter conseguido proporcionar um momento bacana com 

eles, mas sei também que na vida profissional nem sempre teremos sucesso estamos em 

constante aprendizado e que conforme os obstáculos surgem mais devemos estudar para 

compreendê-los e se possível tentar solucionar. 

 

ANEXO 
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27 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 02/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular a coordenação motora grossa  

● Identificação das cores 

RECURSOS:  

● Jogo de argolas 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei convidar as crianças para jogar o jogo das argolas. Individualmente 

cada criança irá pegar as argolas e terá que identificar a cor da argola e posteriormente tentar 

acertar o suporte das argolas e assim sucessivamente. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade das argolas foi muito boa as crianças gostaram bastante. Na hora de jogar as argolas 

muitos colocavam diretamente no suporte, só o João compreendeu que era pra jogar de longe 

até acertar.  A autora afirma que para ́ ´promover a construção de diferentes aprendizagens, sem 

a mediação direta do adulto, através do desafio por meio de jogos, materiais e livros, onde em 

pequenos grupos ou individualmente as crianças possam progredir intelectualmente.`` 

(BARBOSA, HORN, 2001, p.77) 

´ 

Conforme alcançava as argolas questionava sobre a cor da argola percebi que muitos que 

estavam com dificuldades pra identificar as cores já estão bem melhor e alguns já sabem todas 

as cores. 

 

ANEXO
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28 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular a brincadeira 

● Promover o conhecimento das cores 

RECURSOS:  

● Jogo corrida das cores 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o café da manhã convidarei as crianças para atividade de corrida das cores, cinco crianças 

por vez pode jogar. O jogo procede da seguinte forma, com um dado de cores a criança joga a 

cor que sair o cavalinho do jogo anda uma casa e assim sucessivamente. 

  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade de corrida das cores foi uma nova forma de trabalhar as cores. O jogo era um cartão 

de ovo com cores e cavalinhos coloridos. Eu achei que o José iria gostar já que ele ama cavalos, 

mas teve uma hora do jogo que ele simplesmente jogou a cartela e deslocou os cavalinhos das 

posições. Os demais gostaram de jogar. 

 

ANEXO 
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29 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular a brincadeira  

● Promover a identificação das cores 

RECURSOS:  

● Jogo dos ursos 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor que agente alimente os ursos. O jogo dos ursos é um jogo no 

qual a criança joga um dado e a cor que sair a criança irá colocar na boca do urso. 

Individualmente cada criança irá jogar com o meu auxílio. 

REFERÊNCIA: 

https://youtu.be/ZKWc9-4EWdQ 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade do jogo dos ursos foi muito legal as crianças adoraram. A proposta era que as 

crianças alimentassem o urso com a fruta com a cor correspondente a do urso. As crianças 

ficaram muito empolgadas ansiosas pra chegar a sua vez de jogar. A autora ressalta que:  

A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega 
consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo 
formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de 
se renovar a cada geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia 
a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar. 
(DORNELLES, 2001, p.103) 

 

 

 Foi bem significativo para mim a atividade, pois percebi que da para inovar trabalhando um 

mesmo tema e que as crianças aprendem de diferentes formas, brincando e que elas gostam de 

jogos. 

 

ANEXO 
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30 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular a brincadeira 

● Identificação das cores 

RECURSOS:  

● Garrafas com água e tinta e frutas estampadas nas garrafas 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã convidarei as crianças para realizar uma brincadeira mágica. A 

brincadeira de descobrir a cor das frutas. Irei perguntar qual é a cor da fruta e irei pedir que 

sacudam a garrafa e a mesma ficará da cor correspondente á fruta. 

 

REFERÊNCIA: 

https://youtu.be/alUtWyTYRUI 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade das garrafas mágicas foi muito legal eu particularmente adorei. As crianças ficaram 

surpresas com as cores que apareciam ao sacudir as garrafas. Foi uma nova metodologia para 

ensinar uma mesma temática, as cores. Sobre as substâncias utilizadas a autora afirma que ´´A 

terra ou a água são as substâncias que envolvem toda a atividade artística. Da terra tiramos os 

pigmentos, que dão cor às nossas tintas, e o barro massa básica para a atividade de modelar.`` 

(GOMES, 2001, p.115) 

 

ANEXO 
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31 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/09/2019 

OBJETIVOS: 
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● Promover a sensorialidade. 

● Promover o conhecimento de um elemento cultural. 

RECURSOS:  

● Desenho de um chimarrão 

● Erva mate 

● Cola 

● Lápis de cor 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor para as crianças uma atividade de pintura e colagem. Irei 

explicar que o chimarrão é uma bebida muito consumida na nossa região. Pedirei para que 

pintem a parte da cuia e posteriormente colem erva mate onde corresponde a erva. 

Individualmente eles irão realizar a atividade e irei auxiliando. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de elaborar um chimarrão foi muito significativa. As crianças reconheceram como 

mate como é chamado, muitos disseram que o pai ou a mãe tomam. As crianças já 

reconhecem o chimarrão como um elemento cultural da nossa região 

 

ANEXO 
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32 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 16/09/2019 

OBJETIVOS: 

● Estimular o conhecimento dos sinais de trânsito 
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● (EIO2OO6) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

RECURSOS:  

● Um filme sobre regras de trânsito e um semáfaro de t.n.t e e.v.a 

DESENVOLVIMENTO:  

Após o café da manhã irei propor que a turma assista um filme curtinho sobre regras de trânsito. 

Posteriormente irei me vestir de semáfaro e irei explicar mais detalhadamente como funcionam 

os sinais, que não pode atravessar a rua sem um adulto que devemos ter cuidado no trânsito. 

REFERÊNCIA: 

https://youtu.be/1ntk268YKKs 

  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Neste dia estava chovendo muito somente três alunos foram, então decide fazer a atividade 

mesmo assim. O João já sabe certinho os sinais de trânsito e as suas orientações. Expliquei que 

mesmo sabendo os sinais as crianças não podem estar desacompanhadas dos pais e que sempre 

devemos olhar pros dois lados antes de atravessar a rua. Quando tem poucas crianças na sala 

desestimula um pouco ainda mais que era continuidade da atividade seguinte, então a professora 

titular me recomendou que antes da próxima atividade eu repassasse o filme e explicasse os 

sinais de trânsito novamente. 

 

ANEXO 
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