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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Estimular o som 

 Conhecimento dos animais através do som 
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RECURSOS:  

 Livro infantil com som 

 Tapete 

 

DESENVOLVIMENTO: No dia 29/08/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Será levado um livro: Sitio do seu Lobato, neste livro mostra diversos animais 

que tem no sítio, os mesmos fazem som e tem diversas figuras ilustrativas. O livro 

será contado a história com todos os alunos juntos, será feito uma roda com todos 

sentados ao tapete. 

Logo após de ser contada a história, será pego o livro, para somente usar o som, os 

mesmos deverão tentar reconhecer o som ali mostrado. 

  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao começar a atividade, eu apresentei o livro para as crianças, expliquei que 
era sobre o sitio do seu Lobato, perguntei quem conhecia a música e a cantei com 
eles.  

Ao ser mostrado o livro e eles verem que o mesmo fazia som, todos adoraram 
e de acordo que era mostrado, eles imitavam o som do animal ali visto. 

A atividade poderia ser feito de algum modo diferente, pois ao verem o livro, 
todos quiserem começar a manusear e apertar os sons ali mostrados, então, em 
alguns momentos houve tumulto durante a atividade, mas por fim, o objetivo foi 
alcançado e todas as crianças participaram. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Coordenação motora 

 Desenvolvimento intelectual 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 TNT 

 Lã 

 Bolas plásticas 

DESENVOLVIMENTO: No dia 05/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Será levado uma caixa com verticais e diagonais feitas com lã, lá dentro 

possui bolinhas de plástico, onde a criança deverá achar a melhor maneira possível 

para retirá-las. 

Esta atividade será feitas em grupo, composta com até 4 crianças, se possível serão 

levadas para o pátio. 

  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Neste dia chovia, então a atividade não pode ser feita na rua, a atividade foi 
realizada com grupos por até 4 crianças por vez, ao chegar na sala de aula, além das 
bolinhas, eu resolvi colocar alguns brinquedos ali presente, alguns maiores outros 
menores, a ideia era ver, como eles faria para o retirar ali de dentro. 
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 Os alunos desenvolveram muito bem a atividade, todos participaram e 
conseguiram realiza-la, deu para notar que alguns tiveram mais dificuldades com os 
objetos maiores, algumas vezes preferiam trocar por um menor e retira-lo, eles 
haviam autonomia para escolher qual iriam tirar. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Memorização 

 Reconhecimento 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 Figuras 

DESENVOLVIMENTO: No dia 12/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Será levada uma caixa pequena de papelão, pintada com cores primarias, 

nesta caixa vai ter figurinhas para memorização ou observação, as figuras ficaram 

todas viradas para cima, primeiro será tentado em que eles vejam a figura e a 

memorizem para logo a seguir pegar a próxima igual, caso alguns alunos não 

consigam realizar a atividade, a figura vai ficar na sua mão, para que eles vejam a 

figura e a procurem a igual no meio das outras. Serão colocadas poucas figuras, de 

acordo com que consigam aplicar a atividade poderia colocar algumas a mais. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de memorização foi muito bem executada, os alunos adoraram. 

 Alguns alunos tiveram mais dificuldade que os outros, parte deles conseguiram 
achar a outra parte igual somente memorizando, olhavam para a figura e depois a 
procuravam no meio de outras. 

 Alguns havia a necessidade de ter figura em mãos, outros não conseguiram 
identificar mesmo com a figura em mãos, por isso irei trabalhar está atividade 
novamente mais para a frente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Coordenação motora 

 Desenvolvimento da linguagem 

RECURSOS:  

 Brinquedo 

 Detergente 

 Copo plástico 

DESENVOLVIMENTO: No dia 19/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Os alunos serão levados para rua, onde será levado para eles um “minion” 

que solta bolas de sabões, eu primeiramente irei fazer as bolinhas para que possam 

interagir e pega-las no ar, logo após será passado individualmente para os alunos 

para que possam fazer o mesmo, eles iram soprar tentando fazer com que as bolas 

de sabão saia. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Neste dia, tinha um sol radiante, onde conversei com a professora e perguntei 
a ela se seria possível leva-los para rua para fazer a atividade.  

Foi levado o minion que fazia bolinhas de sabão, no qual os alunos adoraram, 
pois alguns ainda não o conheciam, logo ao sair da sala de aula, alguns alunos ficaram 
dispersos por estarem na rua, um ambiente onde gostam de correr e brincar. 
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Mas, logo que me sentei, e comecei a fazer as bolhas de sabão, todos vieram 
para minha volta e começaram a caça-las e queriam logo após fazer o mesmo 
soprando, alguns alunos não conseguiram realizar as bolhas, porem estes mesmos 
interagiram pegando-as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:LUCAS MONKS DOS SANTOS 
 



10 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Conhecimento da natureza 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

RECURSOS:  

 Tinta guache 

 Pincel 

 Cartolina 

DESENVOLVIMENTO: No dia 26/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. A atividade será em até 3 alunos por vez, onde pegarei cada um dos alunos, 

levarei até a mesa a pintarei as mãos deles, para que possa ser feito uma floresta com 

alguns animais, mas, antes disso será conversado sobre a natureza, alguns animais 

que habitam. 

 Será perguntado quais animais eles conhecem que vivem nas florestas e com 

a resposta, será conversado, sobre, onde que conheceu, se foi através da música, de 

história... 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi muito bem realizada com os alunos, onde grande parte deles, 
conseguiram se expressam bem sobre os animais, alguns não habitavam em 
florestas, porém pelo tamanho deles, o conhecimento dos animais já era um grande 
resultado. 
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 Houve alunos que citaram vacas, leão, borboleta, entre outros. Nesta atividade 
por colocar eles em grupos, mesmo pintando uma de cada vez, pode se notar que 
houve conversa entre eles sobre os animais, onde os mesmos conversavam entre si 
citando os animais que conheciam. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/10/2019 

OBJETIVOS:  
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 Conhecimento do corpo 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

 Reconhecendo gênero 

RECURSOS:  

 EVA 

 COLA 

 Olhos móveis 

DESENVOLVIMENTO: No dia 03/10/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Nesta atividade irei realizar com pequenos grupos de até 3 crianças por vez. 

Será construído a cara de uma boneca ou um boneco feito em EVA.  

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e nessa mesa vai ter cabelos, olhos 

móveis, cor da pele entre outros, os alunos vão poder escolher o modo de que será 

feito essa montagem, após isso, será pedido para que reconheçam a parte de cada 

um, sendo olhos, cabeça, cabelo, nariz e boca. 

  

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram poder montar de modo livre os moldes levados para a sala 
de aula, alguns meninos e meninas preferiram a construção do sexo oposto do 
mesmo. 

 O auto reconhecimento das partes foi muito significativa, pois pode ser visto 
que os mesmos estão conseguindo identificar em si mesmo e de outros modos. A 
escolha do formato em ser mais de um aluno ao mesmo tempo, foi importante, pois 
se um tinha dificuldade em reconhecer alguma parte o aluno ao lado podia ajudar com 
o mesmo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Raciocínio lógico 

 Desenvolvimento da criatividade 

RECURSOS:  

 EVA 

 COLA 

 SOM 

DESENVOLVIMENTO: No dia 11/10/2019 a escola estará em uma semana especial, 

semana da criança, durante essa semana a escola se programou para diversas 

atividades durante está semana. 

 Neste dia estaremos realizando a contação da história sobre a primavera para 

os mesmos. A história será contada, mas também será passado em todas as salas 

que não puderam estar presentes para que os alunos também possam desfrutar da 

mesma.  

  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Este trabalho foi realizado junto as pibidianas Dóris e Isadora, foi colocado a 
história sendo contada ao som onde nos iriamos interpretando o que se passava 
durante a história. 

As crianças adoraram ouvir e ver a interpretação, logo após a história ouve uma 
conversa com os alunos sobre o conto e alguns deles gostariam de participar da ida 
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até as salas para também poderem encenar, então os mesmos foram levados para 
que houvesse essa interação entre si mesmos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 25/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Conhecimento do corpo 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

RECURSOS:  

 EVA 

 COLA 

DESENVOLVIMENTO: No dia 25/10/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Nesta atividade irei realizar com pequenos grupos de até 3 crianças por vez. 

Será construído a cara de uma boneca ou um boneco feito em EVA.  

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e nessa mesa vai ter tronco, 

braços, pernas, sapatos, o trabalho vai ser a continuação do trabalho anterior, onde 

os alunos construíram a região do rosto. 

  

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram dar continuidade na atividade, puderam terminar de 
construir o boneco feito por EVA por completo.  

 Foi colado o tronco, ao lado as pernas e os braços, os alunos deveriam 
identificar onde ficavam cada parte para poder colar. 
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 Ao final houve uma conversa com todos em volta, perguntando para cada um 
o nome dos membros ali mostrados. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 01/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Explorar a imaginação 
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 Desenvolver a coordenação motora 

RECURSOS:  

 Argila 

 Palitos 

DESENVOLVIMENTO: No dia 01/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Nesta atividade irei realizar com todos os alunos ao mesmo tempo. 

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e vai ser levado alguns palitos e 

argila, a intenção é que eles trabalhem de forma que possam conhecer o objeto ali 

levado, pois conversei com a professora e eles ainda não trabalharam ou conheciam 

a argila. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Ao serem sentados na volta da mesa, os alunos ficaram sentados em volta 
olhando para a argila, pois não sabiam do que se tratavam, quando foi colocada na 
mesa me volta das crianças, todos adoraram, viram que algo mole parecido com 
massa de modelar e que poderiam criar diversas coisas de acordo com o que 
imaginavam. 

 Eu deveria ter alguns jornais para que fossem colocadas as argilas acima, pois 
logo após os alunos acabarem deu algum trabalho para limpar as classes, pois ficou 
grudado e começou a ressecar.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Explorar a imaginação 

 Desenvolver a coordenação motora 

RECURSOS:  

 Tinta 

 Pincel 

 Folha A4 

 Aventais 

DESENVOLVIMENTO: No dia 08/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Nesta atividade irei realizar com todos os alunos ao mesmo tempo. 

 Os alunos serão colocados em uma mesa onde vou colocar algumas cores de 

tintas, onde os mesmos estarão vestidos com aventais e poderão usa-las de forma 

livre, para que possam desenhar o que a sua imaginação mandar. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram realizar a atividade das tintas, todos construíram diversos 
desenhos com suas próprias mãos utilizando o pincel 
 Durante a atividade eu ia conversando com eles, sobre o que estavam 
desenhando e o que imaginavam era muito diverso, tinha alunos que imaginou 
desenhar gato, cachorro, pai, mãe, avô... 
 Vi que é possível realizar tarefas com pincel mesmo com alunos muito 
pequenos, para ir podendo manusear o instrumento. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Memorização 

 Reconhecimento 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 Figuras 

DESENVOLVIMENTO: No dia 22/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Será levada uma caixa  pequena de papelão, pintada com cores primarias, 

nesta caixa vai ter figurinhas para memorização ou observação, as figuras ficaram 

todas viradas para cima, primeiro será tentado em que eles vejam a figura e a 

memorizem para logo a seguir pegar a próxima igual, caso alguns alunos não 

consigam realizar a atividade, a figura vai ficar na sua mão, para que eles vejam a 

figura e a procurem a igual no meio das outras. Serão colocadas poucas figuras, de 

acordo com que consigam aplicar a atividade poderia colocar algumas a mais. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de memorização foi muito bem executada, os alunos adoraram. 

 Alguns alunos tiveram mais dificuldade que os outros, parte deles conseguiram 
achar a outra parte igual somente memorizando, olhavam para a figura e depois a 
procuravam no meio de outras. 
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 Alguns havia a necessidade de ter figura em mãos, outros não conseguiram 
identificar mesmo com a figura em mãos, por isso irei trabalhar está atividade 
novamente mais para a frente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Socialização 

RECURSOS:  

 Pás plásticas 

 Baldes 

DESENVOLVIMENTO: No dia 29/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Neste último dia de intervenção irei levar os alunos para o pátio, para perto 

de uma arvore que se encontra no mesmo, nesse lugar a uma areia, que pode-se 

notar que as crianças toda vez que chegam na escola ficam olhando querendo brincar 

ali. 

 Então irei pegar todos os alunos para leva-los para o pátio para que possam 

desfrutar algo que tanto os chamam atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Assim que souberam que iriam sair da sala de aula todos os alunos ficaram 
eufóricos, então conversei com eles que iriamos ir para a areia em frente da escola 
para que pudessem brincar do jeito que quisessem. 
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 Logo que saímos para a rua todos os alunos adoraram o ambiente em que se 
encontravam, houve uma manhã repleta de brincadeira na areia, muito criavam 
casinhas, comidas, faziam buracos, foi uma diversão só! 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Curiosidade 

 Construir ou encaixar 

 Coordenação motora 

RECURSOS:  
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 Peças de encaixe 

 

DESENVOLVIMENTO: No dia 29/08/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Será levado um jogo de encaixe, irei colocar os alunos sentados e logo após eu 

irei sentar com eles no chão, será mostrado um carrinho em formato de jacaré, onde 

há alguns encaixes para os mesmos colocarem as peças, serão levados em grupos 

de 3 alunos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao apresentar a atividade as crianças adoraram, ficaram eufóricos ao ver o 
brinquedo, a ideia de separar em grupos foi ótima, pois ao separar em 3, foi possível 
que todos participassem ao mesmo tempo. 

Eu poderia ter levado os alunos para o pátio, para que houvesse um maior 
espaço, pois mesmo separado em grupos, os restantes dos alunos, ficavam curiosos 
e queriam participar juntos, então com o tempo eu fui reunindo mais alunos e pegando 
mais brinquedos para que também houvesse autonomia entre os mesmos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Coordenação motora 

 Desenvolvimento intelectual 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 TNT 

 Lã 

 Bolas plásticas 

DESENVOLVIMENTO: No dia 05/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Será levado uma caixa com verticais e diagonais feitas com lã, lá dentro possui 

bolinhas de plástico, onde a criança deverá achar a melhor maneira possível para 

retirá-las. 

Esta atividade será feita em grupo, composta com até 4 crianças, se possível serão 

levadas para o pátio. 

  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Neste dia chovia, então a atividade não pode ser feita na rua, a atividade foi 
realizada com grupos por até 4 crianças por vez, ao chegar na sala de aula, além das 
bolinhas, eu resolvi colocar alguns brinquedos ali presente, alguns maiores outros 
menores, a ideia era ver, como eles faria para o retirar ali de dentro. 
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 Os alunos desenvolveram muito bem a atividade, todos participaram e 
conseguiram realiza-la, deu para notar que alguns tiveram mais dificuldades com os 
objetos maiores, algumas vezes preferiam trocar por um menor e retira-lo, eles 
haviam autonomia para escolher qual iriam tirar. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Memorização 

 Reconhecimento 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 Figuras 

DESENVOLVIMENTO: No dia 12/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Será levada uma caixa  pequena de papelão, pintada com cores primarias, 

nesta caixa vai ter figurinhas para memorização ou observação, as figuras ficaram 

todas viradas para cima, primeiro será tentado em que eles vejam a figura e a 

memorizem para logo a seguir pegar a próxima igual, caso alguns alunos não 

consigam realizar a atividade, a figura vai ficar na sua mão, para que eles vejam a 

figura e a procurem a igual no meio das outras. Serão colocadas poucas figuras, de 

acordo com que consigam aplicar a atividade poderia colocar algumas a mais. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de memorização foi muito bem executada, os alunos adoraram. 

 Alguns alunos tiveram mais dificuldade que os outros, parte deles conseguiram 
achar a outra parte igual somente memorizando, olhavam para a figura e depois a 
procuravam no meio de outras. 

 Alguns havia a necessidade de ter figura em mãos, outros não conseguiram 
identificar mesmo com a figura em mãos, por isso irei trabalhar está atividade 
novamente mais para a frente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Melhora no equilíbrio 

 Socialização 

RECURSOS:  

 Cama elástica 

DESENVOLVIMENTO: No dia 19/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Pedirei a professora para que os levamos para a rua, pois por ser uma semana 

programada na escola, tem uma cama elástica montada no pátio e os alunos toda vez 

que passam ficam encantados. 

 Os alunos serão levados para a rua e vão subir em grupos na cama elástica, 

para que todos possam pular e se divertir juntos aos seus colegas, uns ajudando o 

outro a se equilibrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Alguns alunos demonstraram mais dificuldade para se equilibrar no brinquedo 
que outros, porem como um dos objetivos era a socialização, conversei com eles para 
que ajudassem quem tinha mais dificuldade. 

 Então, os alunos adoraram pular e alguns acabaram dando a mão para o amigo 
do lado que tinha mais facilidade, a atividade foi ótima, fazia um dia muito quente e 
fomos para a rua, onde estava a cama elástica tinha uma grande sombra. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Conhecimento da natureza 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

RECURSOS:  

 Tinta guache 

 Pincel 

 Cartolina 

DESENVOLVIMENTO: No dia 26/09/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. A atividade será individualmente, onde pegarei cada um dos alunos, levarei até 

a mesa a pintarei as mãos deles, para que possa ser feito uma floresta com alguns 

animais, mas, antes disso será conversado sobre a natureza, alguns animais que 

habitam. 

 Será perguntado quais animais eles conhecem que vivem nas florestas e com 

a resposta, será conversado, sobre, onde que conheceu, se foi através da música, de 

história... 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi muito bem realizada com os alunos, onde grande parte deles, 
conseguiram se expressam bem sobre os animais, alguns não habitavam em 
florestas, porém pelo tamanho deles, o conhecimento dos animais já era um grande 
resultado. 
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 Houve alunos que citaram vacas, leão, borboleta, entre outros. Nesta atividade 
eu poderia ter realizado com duplas, onde os alunos poderiam conversar entre si sobre 
os animais, para ver o resultado da conversa entre eles e em qual consenso iriam 
chegar. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Conhecimento do corpo 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

 Reconhecendo gênero 

RECURSOS:  

 EVA 

 COLA 

 Olhos móveis 

DESENVOLVIMENTO: No dia 03/10/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Nesta atividade irei realizar com pequenos grupos de até 3 crianças por vez. 

Será construído a cara de uma boneca ou um boneco feito em EVA.  

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e nessa mesa vai ter cabelos, olhos 

móveis, cor da pele entre outros, os alunos vão poder escolher o modo de que será 

feito essa montagem, após isso, será pedido para que reconheçam a parte de cada 

um, sendo olhos, cabeça, cabelo, nariz e boca. 

  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram poder montar de modo livre os moldes levados para a sala 
de aula, alguns meninos e meninas preferiram a construção do sexo oposto do 
mesmo. 
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 O auto reconhecimento das partes foi muito significativa, pois pode ser visto 
que os mesmos estão conseguindo identificar em si mesmo e de outros modos. A 
escolha do formato em ser mais de um aluno ao mesmo tempo, foi importante, pois 
se um tinha dificuldade em reconhecer alguma parte o aluno ao lado podia ajudar com 
o mesmo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Socialização 

 Coordenação motora 

RECURSOS:  

 Música 

 Fantasias infantis 

DESENVOLVIMENTO: No dia 11/10/2019 a escola estará em uma semana especial, 

semana da criança, durante essa semana a escola se programou para diversas 

atividades durante está semana. 

 Neste dia estaremos realizando uma festinha na turma da creche 1b, onde os 

alunos iram ir fantasiados de casa, mas também, terá fantasias na sala de aula, tais 

como: Óculos plástico, plumas, tiaras entre outras. Será colocado música para que os 

alunos possam dançar e se divertir entre seus colegas, com isso havendo uma 

socialização entre eles, também vai haver algumas brincadeiras e danças. 

  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Os alunos adoraram participar da festinha, houve muita dança e brincadeira, 
foram levadas músicas infantis para que eles pudessem festejar durante a tarde. 



39 
 

Alguns não foram caracterizados de casa, principalmente os alunos que ficam 
integralmente na escola, com isso foram caracterizados em sala de aula, para que 
também pudessem ficar prontos para a festa. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 25/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Conhecimento do corpo 

 Desenvolvimento da coordenação motora 

RECURSOS:  

 EVA 

 COLA 

DESENVOLVIMENTO: No dia 25/10/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Nesta atividade irei realizar com pequenos grupos de até 3 crianças por vez. 

Será construído a cara de uma boneca ou um boneco feito em EVA.  

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e nessa mesa vai ter tronco, 

braços, pernas, sapatos, o trabalho vai ser a continuação do trabalho anterior, onde 

os alunos construíram a região do rosto. 

  

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram dar continuidade na atividade, puderam terminar de 
construir o boneco feito por EVA por completo.  
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 Foi colado o tronco, ao lado as pernas e os braços, os alunos deveriam 
identificar onde ficavam cada parte para poder colar. 

 Ao final houve uma conversa com todos em volta, perguntando para cada um 
o nome dos membros ali mostrados. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 01/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Explorar a imaginação 

 Desenvolver a coordenação motora 

RECURSOS:  

 Argila 

 Palitos 

DESENVOLVIMENTO: No dia 01/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Nesta atividade irei realizar com todos os alunos ao mesmo tempo. 

 Os alunos irão fica sentados em uma mesa, e vai ser levado alguns palitos e 

argila, a intenção é que eles trabalhem de forma que possam conhecer o objeto ali 

levado, pois conversei com a professora e eles ainda não trabalharam ou conheciam 

a argila. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Ao serem sentados na volta da mesa, os alunos ficaram sentados em volta 
olhando para a argila, pois não sabiam do que se tratavam, quando foi colocada na 
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mesa me volta das crianças, todos adoraram, viram que algo mole parecido com 
massa de modelar e que poderiam criar diversas coisas de acordo com o que 
imaginavam. 

 Eu deveria ter alguns jornais para que fossem colocadas as argilas acima, pois 
logo após os alunos acabarem deu algum trabalho para limpar as classes, pois ficou 
grudado e começou a ressecar.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/11/2019 
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OBJETIVOS:  

 Explorar a imaginação 

 Desenvolver a coordenação motora 

RECURSOS:  

 Tinta 

 Pincel 

 Folha A4 

 Aventais 

DESENVOLVIMENTO: No dia 08/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

manhã. Nesta atividade irei realizar com todos os alunos ao mesmo tempo. 

 Os alunos serão colocados em uma mesa onde vou colocar algumas cores de 

tintas, onde os mesmos estarão vestidos com aventais e poderão usa-las de forma 

livre, para que possam desenhar o que a sua imaginação mandar. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos adoraram realizar a atividade das tintas, todos construíram diversos 
desenhos com suas próprias mãos utilizando o pincel 
 Durante a atividade eu ia conversando com eles, sobre o que estavam 
desenhando e o que imaginavam era muito diverso, tinha alunos que imaginou 
desenhar gato, cachorro, pai, mãe, avô... 
 Vi que é possível realizar tarefas com pincel mesmo com alunos muito 
pequenos, para ir podendo manusear o instrumento. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Memorização 

 Reconhecimento 

RECURSOS:  

 Caixa de papelão 

 Figuras 

DESENVOLVIMENTO: No dia 22/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Será levada uma caixa  pequena de papelão, pintada com cores primarias, 

nesta caixa vai ter figurinhas para memorização ou observação, as figuras ficaram 

todas viradas para cima, primeiro será tentado em que eles vejam a figura e a 

memorizem para logo a seguir pegar a próxima igual, caso alguns alunos não 

consigam realizar a atividade, a figura vai ficar na sua mão, para que eles vejam a 

figura e a procurem a igual no meio das outras. Serão colocadas poucas figuras, de 

acordo com que consigam aplicar a atividade poderia colocar algumas a mais. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade de memorização foi muito bem executada, os alunos adoraram. 

 Alguns alunos tiveram mais dificuldade que os outros, parte deles conseguiram 
achar a outra parte igual somente memorizando, olhavam para a figura e depois a 
procuravam no meio de outras. 

 Alguns havia a necessidade de ter figura em mãos, outros não conseguiram 
identificar mesmo com a figura em mãos, por isso irei trabalhar está atividade 
novamente mais para a frente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2019 

OBJETIVOS:  

 Socialização 

 Coordenação motora 

RECURSOS:  

 Tempera 

 Gliter 

 Giz de cera 

DESENVOLVIMENTO: No dia 29/11/2019 realizarei a atividade na sala da creche 1b 

tarde. Neste último dia de intervenção será a despedida de uma das estagiárias da 

turma, então a professora organizou uma festa surpresa para ela, e pediu para que 

eu levasse algumas bebidas e realizasse a construção de um cartaz durante a aula, 

no momento em que ela não estivesse presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Deu tudo certo durante a festa organizada pela professora, enquanto a 
estagiária estava fora, foi feito um cartaz com todos os alunos para que ela pudesse 
levar de recordação dos alunos, então enquanto a professora organizava alguns 
balões e as comidas era feito o cartaz. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/04/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: Trabalhar as cores através de material sensorial utilizando também a  

música.  

 

RECURSOS: Cupins em cartão, uma lagartixa confeccionada em cartolina e revestida de 
caixas de ovos, uma tiara de princesinha confeccionada em lã, flores de TNT e canudo, 
morcegos representados por luvas marrons, um chapéu de bruxa de tecido. Saquinhos plásticos 
transparentes com gel coloridos por corantes, purpurinas de cores variadas, botões no formato 
de bruxinhas e lagartixas. Grãos de feijões e grãos de arroz. Canção infantil: Fui morar numa 
casinha... 
Fonte: (Site www:/youtube.com. mundo das crianças). 
 
 
 
 DESENVOLVIMENTO: Começarei cantando a canção (Fui morar numa casinha) 
apresentando os movimentos e personagens da música para os bebês a princípio sentados em 
grupo no tapete. Ao término da canção disponibilizarei o material sensorial para o 
reconhecimento das cores e experimentação de texturas, que se dará de forma livre a partir do 
interesse de cada bebê por determinado material onde estarei descrevendo os materiais e as 
cores. 
 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Ainda como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência neste 
segundo semestre do programa, porém, com um pouco mais de vivências e experiências 
construídas a partir das práticas de intervenção com bebês ao decorrer do início do semestre 
passado e com bem mais subsídios adquiridos com os estudos feitos nas obras de (CRAIDY; 
KRAERCHER, 2001) Educação infantil pra que te quero e (BARBOSA; HORN, 2008) 
Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, estou tendo a oportunidade de observar que 
embora ainda esteja sendo um desafio, estou conseguindo desempenhar minhas práticas de 
intervenção com muito mais confiança e assertividade. A primeira atividade proposta deste 
semestre foi trabalhar através da canção infantil “Fui morar numa casinha” as cores, algumas 
texturas e materiais sensoriais. A atividade foi realizada em grupo e desempenhada com 
sucesso, todos os bebês reagiram com interesse, demonstraram curiosidade e atenção, podendo 
explorar os materiais ao mesmo tempo em que ouviam a canção. A atividade também promoveu 
a socialização entre as crianças. 

De acordo com a obra estudada e a prática de atividade realizada na creche da EMEI 
Casa da Criança, para mim enquanto Pedagoga em formação foi significativo no sentido de 
que, foi possível perceber a comunicação dos bebês entre si e como interagem. 

“[...] A criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela 
encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é capaz 
através do brinquedo, do sono e da fantasia de viver um mundo que é apenas seu [...]” 
Tudo isso leva-me a pensar que a experiência da educação infantil deve ser muito mais 
qualificada[...] Por tais razões as instituições de educação infantil são hoje 
indispensáveis na sociedade.” Educação Infantil  pra que te quero,(BUGES,2001) 

 

Acredito que para os bebês a atividade tenha contribuído para a socialização do grupo e 
para a descoberta de novos sentidos através da canção e dos materiais oferecidos.  

Neste segundo semestre o (PIBID) está nos oportunizando a compreensão da 
importância de se trabalhar por projetos na escola, desenvolvimento desta prática tenho 
encontrado subsídios importantes à cerca dos relatos de Barbosa e Horn. 
 

“A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes 
certa insegurança aos educadores, já que eles não podem ter, desde o 
primeiro momento, o mapeamento do projeto como um todo, pois este será 
elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 54) 

Ao considerar as dificuldades encontradas, deixo registrado que neste dia em questão não 
houve dificuldades de realização à cerca da atividade proposta. 
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Foto: Carla Torman 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/04/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: Trabalhar a musicalidade em grupo através das canções representadas 
por objetos relacionados. 

 RECURSOS: Uma caixa, um ursinho, uma luva, uma borboleta, um sapo, um pirulito, 
tampinhas de garrafas pet e madeirinhas. 

DESENVOLVIMENTO: Com as crianças em grupo no tapete, apresentarei a caixa 
musical de dentro dela aos poucos irão surgindo objetos diferentes que darão voz cada 
um a uma canção diferente. Disponibilizarei a cada criança instrumentos de som 
confeccionados em tampinhas de garrafas pet e madeira, para que produzam sons. A 
atividade ocorrerá após o horário da fruta. 

Fonte: Da educadora e compositora Débora Munhoz( Colégio Salesiano Santa Teresinha) 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade  contemplou a linguagem corporal e a percepção auditiva dos 

bebês através dos instrumentos disponibilizados que produziam sons. As canções 

infantis referenciadas nas figuras concretas dos personagens aguçaram a curiosidade do 

que havia dentro da caixa musical surpresa, a cada objeto que era tirado da caixa os 

bebês ficavam mais interessados, eles reconheceram as canções que foram cantadas, 

pois, a professora titular já faz alguns trabalhos com musica para a turma. Ao apresentar 

os chocalhos e as baquetas e mostrar como utilizar, as crianças não soltaram mais, 

ficaram encantadas com os objetos que produziam sons. Dançaram  com as canções e 

brincaram com todos os objetos oferecidos, sempre demonstrando curiosidade e 

satisfação. O estímulo musical é capaz de ativar diversas áreas do cérebro, o que resulta 
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no aumento da capacidade perceptiva do ser humano. Acredito que a atividade foi capaz de 

oferecer vivencias de grupo bem valiosas para turma. 

 A significação desta atividade para mim enquanto educadora foi muito importante no 

sentido da troca de vivências junto aos bebês. Eles aprendendo com a atividade e eu aprendendo 

com a experiência produzida e as diversas linguagens e reações ali por mim observadas. 

 Ao aplicar essa atividade senti um pouco de dificuldade, no sentido das crianças 
estarem com a curiosidade tão aguçada a ponte de querem pegar tudo de uma única vez.  

 Gomes, no livro (Educação infantil pra que te quero, 2001) nos diz que “as crianças 
aprendem desde seu primeiros momentos no mundo”. 

 

Educar crianças com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar 
os cuidados necessários. Junto com carinho e cuidados higiênicos é 
fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos que 
desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O 
trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a explorar o 
mundo a sua volta. [...] (GOMES, 2001, p. 109) 

 

Gomes, também relata que a “A manipulação livre de instrumentos é o primeiro passo 
da criança na alfabetização com os recursos disponíveis para a sua expressão”. [...] (2001, p. 
109) 
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Foto: Carla Tormam 
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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: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/05/2019         

Creche I B 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a criatividade, imaginação e coordenação motora através da pintura em tela 
com materiais diferenciados. 

 

RECURSOS: 

  Filme plástico, algodão, prendedores de roupa e tinta guache. 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

A atividade ocorrerá após o momento da fruta. Será colocado um filme plástico em volta 

das patas das cadeirinhas das crianças sugerindo uma tela coletiva os pincéis serão de chumaços 

de algodão presos por prendedores de roupas e tinta guache de cores diferentes pra o 

desenvolvimento das pinturas. As crianças poderão sentar ou ficar de pé enquanto pintam 

livremente usando a própria imaginação. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção ocorreu com cem por cento de assertividade, considerando que os bebês 

despertaram muito interesse pela atividade e mantiveram o mesmo interesse até o término da 

mesma. A proposta foi pintura em tela com materiais diferenciados não tradicionais, e em grupo 

o que deu muito certo. Os bebês exploraram as tintas, as cores e os materiais desenvolvendo 

também a capacidade de trabalho em grupo onde tiveram que respeitar o espaço de pintura do 

colega. A atividade possibilitou o despertar do gosto pela arte e trabalhou a coordenação motora 

grossa. 

 

As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar 
crianças com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. 
Junto com carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas 
recebam estímulos que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua 
intelectualidade. O trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a 
explorar o mundo a sua volta. [...] (GOMES, 2001, p. 109) 

A prática foi enriquecedora para mim no papel de mediadora das ações dos bebês neste 
processo de construção dos saberes.  O PIBID tem essa importância grande e pertinente também em 
nossa formação à docência nos possibilitando estas vivências práticas de cotidiano escolar enquanto 
graduandos.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/06/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: 

  Trabalhar noções de formas geométricas e noções de tamanho. 

 

RECURSOS:  

Uma caixa de papelão com recortes de formas e tamanhos variados e objetos de 
encaixe referentes aos tamanhos e formas. Os objetos de encaixe utilizados serão novelos de 
lãs de tamanhos variados, caixas menores, rolos de papel filme e latas de formatos 
diferenciados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A intervenção ocorrerá após o momento da fruta. A caixa será posicionada em um 
tapete junto com os objetos a serem encaixados pelos bebês nos locais correspondentes aos 
tamanhos e formas. A atividade será realizada em duplas. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A intervenção ocorreu conforme o planejamento, após o momento da fruta foi 
colocado no tapete o material pedagógico para ser explorado pelas crianças em duplas. A 
atividade atingiu o objetivo de trabalhar em forma de brincadeira noções de formas geométricas 
e os diferentes tamanhos. As crianças se interessaram bastante pelas diversas formas, em 
especial pelos círculos menores em que deveriam encaixar os canudos. 

 Acredito que a intervenção tenha sido significativa para as crianças no sentido de que 
os pequenos acabam criando conexões entre si e o ambiente através da brincadeira e do 
brinquedo (atividade proposta), ao mesmo tempo em que desenvolvem sua capacidade de 
reconhecimento, neste caso das formas, e também reforçam a capacidade motora ao encaixar 
materiais com um grau de dificuldade um pouco maior como os canudos em círculos pequenos, 
e outros com grau de dificuldade menor no caso dos materiais maiores e respectivos encaixes. 

Para mim a experiência foi enriquecedora. Nesta intervenção porque deu certo o 
planejamento e ver os rostinhos curiosos dos alunos é mágico, mas, todas as práticas na escola 
nas duas turmas em que atuo como pibidiana têm sido experiências riquíssimas inclusive 
quando as intervenções não ocorrem como o idealizado, pois é justamente nestas situações que 
tenho a possibilidade da reavaliação podendo aprender com o erro. 
 

“A noção de experiência educativa que percorre as creches e pré- escola 
tem variado bastante. Quando se trata de crianças das classes populares, muitas 
vezes a prática tem se voltado para as atividades que tem por objetivo educar para a 
submissão, o disciplinamento, o silêncio, a obediência. De outro lado, mas de forma 
igualmente perversa, também ocorrem experiências que trazem para pré-escola, 
especialmente, o modelo da escola fundamental, as atividades com lápis e papel, os 
jogos ou atividades realizadas na mesa, a alfabetização ou numeralização precoce, o 
cerceamento do corpo, a rigidez dos horários e das atividades, as rotinas repetitivas, 
pobres e empobrecedoras.” (BUGES, 2001, p.16, p17). 

 

É pensando a respeito desta ótica e, interessados no bem estar da criança e em práticas 
transformadoras capazes de despertar o gosto e o interesse do infante pelo aprender na escola, 
que nós pedagogos em formação através do (PIBID) alicerçamos nossas atividades. 
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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: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/06/2019    

Creche IB   

 OBJETIVOS:  

Propor um contato dos bebes com elementos do nosso meio ambiente despertando o 

interesse pelo cultivo das plantas. 

 

RECURSOS:  

Vasos feitos de garrafinhas pet, terra, água e mudas de arvores frutíferas. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade será realizada dentro da sala de aula em duplas, após o momento da fruta 
no final da aula as crianças poderão levar as mudas para casa. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A intervenção propôs um contato dos bebês com elementos do nosso meio ambiente, 

proporcionando às crianças experimentação de sensações através do manuseio concreto dos 

materiais utilizados que foram as pequenas mudas de árvores frutíferas, a terra e a água, alem 

de estimular o gosto pelo plantio. Acredito que a atividade também tenha sido enriquecedora 

ao despertar pequenas noções de cuidados com o meio ambiente, levando aos pequenos, 

elementos que eles já conhecem, porém, dando a eles o protagonísmo da ação o que torna a 

atividade mais produtiva e prazerosa diferentemente de atividades onde eles são apenas os 

telespectadores. Apenas os vasos que seriam feitos de garrafas pets foram substituídos por 

copos plásticos por razão da falta do material inicialmente citado, o que não alterou a atividade 

já que ambos os recipientes tem características para reciclagem mantendo o tema sobre 

cuidados com o meio ambiente. Para mim foi significativo ver o trabalho de apoio de um ao 

outro, pois observei que algumas duplas se ajudaram no plantio, eles estiveram graciosamente 

envolvidos com a atividade, foi muito gratificante o resultado da atividade planejada. 

 

 

Estágio sensório-motor (um a três anos aproximadamente) ocorre neste 

período uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações 

cognitivas com o meio. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de 

simbolizar. [...] (CRAIDY; KAERCHER p. 28) 

 

Neste sentido os educadores devem manter um olhar atento, em observação, para que 

desta forma o planejamento das atividades estejam adequados, voltados às necessidades e faixa 

etária das crianças atendidas tanto na creche como pré-escolas e demais modalidades. 
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Fotos: auxiliar Carmem. 
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PIBID 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 18/06/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS:  

Desenvolver noções de hábitos de higiene. 

RECURSOS:  

Uma bacia, duas bonecas, um sabonete, uma embalagem de xampu, uma toalha e três 

fraldas pequenas.  

DESENVOLVIMENTO: 

 A intervenção será realizada após o momento da fruta.  Os bebês em dupla serão 

convidados a fazerem a higiene, banho e troca de fraldas nas bonecas, uma fralda conterá tinta 

guache representando cocô e a outra água representando xixi, as crianças farão a troca pela 

fralda limpa. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A abordagem lúdica no contexto da higiene corporal com os bebês na creche, utilizando 
bebês de brinquedo foi muito interessante e bem sucedida. Visto que as crianças se 
identificaram com o brinquedo e se divertiram com a brincadeira. 

 As crianças já possuem saberes sobre a higiene corporal, já que, os pais cuidam destes 
procedimentos em casa e, na creche ao fazermos a troca de fraldas e higiene parcial das crianças, 
também estamos familiarizando os bebês com esta prática. 

Após o momento da fruta a proposta educativa teve início, a princípio a atividade foi 
pensada para ser realizada em duplas, porém, em alguns momentos ela ocorreu em trios devido 
ao interesse das crianças pelos materiais. As crianças mostraram noções de onde colocar o 
xampu e o que fazer com o sabonete, alguma demonstraram nojo ao pegarem a fralda que 
representava estar suja de cocô. Ao dizer para as crianças “olha a fraldinha do neném está suja 
de cocô, pega para mostrar ao coleguinha”. Algumas das crianças balbuciavam que não, e 
apontavam para colocar no lixo, demonstrando assim perfeita noção do que é feito com a fralda 
quando está suja. Observando os bebês ao desenvolverem a atividade percebi que a mesma teve 
total significado para a turma e também para mim ao mediar a intervenção, pois essa troca de 
saberes enriqueci minhas experiências enquanto Pibidiana. 

 
A excelência do brincar, Moyles (2006, P. 122) nos fala dos 

elementos básicos para a criança pequena e nos diz quais são eles. A 
autora aborda o fato de estarmos vivendo em uma época de retorno ao 
“básico” e que, portanto os educadores precisam pensar muito 
claramente sobre esses elementos. O ambiente de aprendizagem e o 
lugar do brincar devem ser um espaço integrado, as atividades e 
brincadeiras devem obedecer na medida do possível ao interesse da 
criança. O educador apropriando-se da ferramenta “observação” pode 
levar a criança a se interessar por determinada atividade por meio da 
brincadeira, do brinquedo, dos momentos lúdicos.  

 
 

A partir da contribuição da autora em sua obra, e também de outros autores que tem 
voltado um olhar mais aprofundado sobre a educação infantil é que minhas atividades são 
pensadas. Meus planejamentos têm por objetivo sempre promover o conhecimento integrando 
ao bem estar do aluno.  
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PIBID 

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

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

DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/06/2019         

Creche IB 

OBJETIVOS: 

 Estimular a percepção, a atenção e reforçar o reconhecimento das cores primárias. 
Contribuindo com o projeto já desenvolvido na turma sobre as cores pela professora titular. 

 

RECURSOS:  

Flores de EVA nas cores primárias e cestas em EVA nas respectivas cores com velcros 
possibilitando a fixação das flores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade ocorrerá após o momento da fruta. Será realizada em grupo. As crianças 
serão estimuladas a perceberem as cores das flores que correspondam as cores dos cestos 
onde farão a fixação do material. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Esta atividade foi pensada com o sentido de dar continuidade ao que as crianças já vêm 

desenvolvendo na sala de aula. A professora titular da creche IB,estava realizando atividades 

com as cores primárias para a turma, então minha proposta foi uma intervenção que reforçasse 

para as crianças o trabalho que a titular já vinha fazendo. Foi conversado com a titular a respeito 

do que ela já vinha apresentando com o intuito de averiguar se ela gostaria que fosse feito uma 

atividade em consonância as dela e a mesma concordou. No dia em que levei a atividade a 

titular não se encontrava por motivos pessoais.  A aula foi conduzida pela auxiliar por mim e 

com apoio de uma estagiária. Porém a aula foi um sucesso. As crianças adoraram a atividade 

que rendeu muito. A atividade foi realizada em grupo algumas crianças fizeram perfeitamente 

a relação entre as cores, outras tiveram um pouquinho de dificuldade. A turma se divertiu muito, 

a intervenção além de trabalhar as cores, trabalhou a coordenação motora grossa, pois as 

crianças tinham que fazer a fixação dos velcros nas flores aos velcros nos sextos que se 

encontravam ainda fixados à parede, o que dificultava um pouquinho a atividade, estimulando 

o interesse das crianças.  

 Foi uma experiência de aula bem significativa para mim no sentido de ter pensado uma 

proposta que fosse de encontro a um projeto já existente, buscando novas formas lúdicas de 

apresentar algo que já vinha sendo apresentado, mas que ao mesmo tempo tivesse uma 

roupagem nova para que estimulasse o interesse da turma por algo que eles já vêm fazendo e 

que poderia acabar se tornando chato de “fazer mais do mesmo”.  

 

[...] É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essa 
brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem 
ficar, o que lhes chama amais atenção, em que momentos do dia estão mais 
tranqüilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a 
estruturação espaço-temporal tenha mais significado. [...] A forma de organizar o 
trabalho deve possibilitar o envolvimento das crianças em sua construção, que terá 
dimensões diferentes se tomarmos como referência a idade das mesmas. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 67). 
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Fotos: Estagiaria Kimberli  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/07/2019         

Creche IB 

OBJETIVOS:  

Trabalhar as diferentes expressões de sentimentos. 

 

RECURSOS: 

 Molde de um rosto de palhaço em cartolina e vários rostos removíveis com 
expressões de sentimentos diferentes confeccionados em pratinhos de papelão de  

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade ocorrerá após o momento da fruta, o rosto do palhaço será colado na 
parede. As crianças poderão explorar os diferentes sentimentos através da brincadeira de troca 
das carinhas removíveis. A atividade será realizada em grupo. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

 Nesta atividade trabalhamos as expressões dos sentimentos através de material concreto, 

onde as crianças puderam manusear os recursos utilizados, brincaram fazendo os encaixes das 

expressões que traduziam os sentimentos exploraram mais uma vez as relações e conexões que 

atividades em grupo promovem. A turma se divertiu bastante, demonstrou interesse e 

envolvimento com a atividade. As crianças também faziam suas próprias expressões buscando 

imitar os rostinhos desenhados no material. Foi uma aula bem prazerosa e produtiva. Acredito 

que a intervenção tenha contemplado o objetivo, todos quiseram participar, a atividade também 

trabalhou a coordenação motora, pois demandava que as crianças conseguissem fazer o encaixe 

dos rostos no nariz do palhaço e também trouxe uma noção do que fica em baixo e em cima, 

sendo que às vezes colocavam a boca para cima e os olhos para baixo e eram convidados a 

fazerem mais uma vez para que ficasse de maneira correta. 

 

 

Atividades realizadas coletivamente pelas crianças: É oportuno referir que as 
atividades podem se estruturar em torno de eixos organizadores, como temáticas, que, 
através de um fio condutor, poderão se explicar de modo interessante e 
contextualizado para as crianças. [..] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 71, p. 72). 
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Fotos: Auxiliar Carmem 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/08/2019         

Creche IB 

OBJETIVOS:  

Trabalhar a identificação das cores e formas e desenvolver o raciocínio lógico a partir 

do pareamento. 

RECURSOS: 

            Um CD com recortes em EVA das formas geométricas nas cores azul, amarela, 

vermelha e verde, prendedores de varal com os respectivos recortes geométricos e cores.

  

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade ocorrerá após o momento da fruta, será inicialmente feita uma pequena 

contação referida às formas geométricas, em seguida as crianças serão convidadas em grupos 

de quatro alunos para brincarem de pareamento das formas e cores. Serão trabalhadas três cores 

primárias que já foram apresentadas em outra atividade e a introdução de uma cor secundária 

em conjunto as formas geométricas. 

 

 

 

 



74 
 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Na intervenção realizada trabalhamos o pareamento das formas geométricas e a 

contação de história onde as crianças puderam manusear os recursos utilizados.  

Algumas crianças tiveram dificuldade em apertar as pontas dos prendedores enquanto que 

outras conseguiram desenvolver a atividade com mais facilidade. Todas as crianças 

demonstraram satisfação enquanto brincavam pareando as formas.  

 A atividade foi relevante para as crianças. De modo que ao brincar com o pareamento 

relacionando as formas, as cores primárias e uma secundária estavam construindo saberes. E 

também desenvolvendo a coordenação motora das mãos ao fazerem o movimento de pinça com 

os prendedores.  

 

A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de 

sentido. [...] A presença do outro, adulto ou par, e a coerência de interações, com 

conflitos, debates, construções coletivas são fontes privilegiadas de aprendizagem. 

(BARBOSA; HORN, P.26) 

 

Nesta mesma perspectiva de Barbosa e Horn, considerando que para haver 

aprendizagem, a atividade precisa fazer sentido para a criança é que se buscou por meio da 

literatura de forma historiada apresentar como personagens as formas e as cores utilizadas na 

atividade proposta.   
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/08/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: 

 Experienciar diferentes espaços com pintura. Desenvolvimento livre da criatividade. 

 

RECURSOS:  

Uma caixa de papelão de tamanho grande. Giz de cera. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

As crianças serão estimuladas a pintar livremente utilizando giz de cera. Como tela de 

pintura será disponibilizada uma caixa de papelão onde as crianças poderão explorar 

fisicamente o espaço interior da caixa. A atividade será realizada em grupo e após o momento 

da fruta, a caixa terá o exterior forrado com papel pardo.  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 A proposta foi pensada para que as crianças pudessem desenvolver a criatividade 

explorando diferentes espaços em pintura com giz de cera. Para tanto foi oferecido ao grupo 

uma caixa bem grande de papelão. Dessa proposta surgiram enumeras possibilidades de 

exploração do material pelas crianças. A princípio eu pensei em desenvolver a intervenção com 

duplas por se tratar de apenas uma caixa, porém quando em sala eu apresentei o material, logo 

percebi que a prática seria muito mais enriquecedora se desenvolvida em grupo embora fosse 

uma única caixa para todos. Essa atividade como de rotina ocorreu após o momento da fruta. 

As crianças exploraram o interior da caixa com pinturas livres, também o exterior nas laterais, 

em cima e atrás. Os pequenos entravam, saiam, subiam, desciam de maneira que o material 

contemplou amplamente todas as possibilidades de exploração. Observei que a turma se 

divertiu muito durante todo o desenvolvimento do que foi proposto, acredito que a intervenção 

tenha contemplado o objetivo. 

 

 “Criar espaços onde se de um planejamento coletivo que possibilite decidir 
em grupo as atividades a serem realizadas no cotidiano da sala de aula.” 
Planejamento, práticas e projetos Pedagógicos na educação infantil (MARTINS ET 
AL, p. 75) 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: 

Trabalhar o folclore brasileiro. 

RECURSOS:  

A lenda do boto cor- de- rosa, Garrafas pet, a imagem do boto- cor- de rosa, imagem de 

um menino, anelina azul e água. 

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade ocorrerá após o momento da fruta, será feita em duplas. Farei um pequeno 

conto sobre a lenda do boto cor -de -rosa e após as crianças farão a confecção do habitat do 

boto cor- de- rosa.  

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 A proposta era trabalhar com as crianças bem pequenas a literatura do folclore. A 

intervenção foi realizada conforme o planejado.  No espaço da sala de aula foi feito para a turma 

a contação de forma adaptada a lenda do boto cor-de-rosa. Depois da contação as crianças 

construíram o habitat do personagem da lenda.  A intervenção foi desenvolvida em duplas para 

melhor atender as crianças, pois se tratava de materiais delicados como água e anelina, porém 

assim que construídos todos puderam brincar juntos com o brinquedo construído por eles 

mesmos. A turma demonstrou bastante interesse e curiosidade pelos materiais e estiveram 

bastante envolvidos na brincadeira.  

 

“Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas 

cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação 

do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o coro 

e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. [...] Na 

educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam 

falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 

histórias, na participação em conversa, nas descrições, nas narrativas elaboradas 

individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a 

criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertence a um grupo social.” 

(BNCC, dez/2009, p.40) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/08/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: 

 Estimular o raciocínio lógico e a memorização. 

RECURSOS:  

Tampas de vidros de conserva, feijões, botões, areia, algodão, lã. 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade consiste em um jogo da memória sensorial, será desenvolvida em duplas, 

após o momento da fruta. O material será apresentado para as crianças que serão convidadas a 

brincar com o jogo encontrando os elementos correspondentes por meio do uso da memória. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade consistia em uma brincadeira de jogo da memória, confeccionado com materiais 

sensoriais, as crianças brincaram de achar os materiais iguais, demonstraram bastante interatividade 

e interesse pelos materiais, os preferidos foram o algodão e os botões. Além de estimularem a 

memória por meio das tampinhas com os materiais iguais, foram estimulados os nomes dos materiais 

e o manuseio das diferentes texturas. Acredito ter sido significativo para as crianças, pois 

desenvolveram a interação ao brincarem em dupla, desenvolveram os sentidos a partir do manuseio 

das diferentes texturas, e foi bem divertido. 

 “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, mediar e 

monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações 

que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.” (BNCC. dez/2009, p.37) 

 De acordo com a BNCC, o papel do educador é mediar as diferentes práticas 

pedagógicas, oferecendo a partir da intencionalidade o contato das crianças com diferentes 

experiências. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/09/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: 

(EI02EO02); (EI02EO03) 

RECURSOS:  

 Balões, farinha de trigo, caixa de sapato, lã. 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade ocorrerá após o momento da fruta, no espaço da sala de aula, será 

desenvolvida em grupo. As crianças serão estimuladas cada um em sua vez a retirarem de dentro 

da caixa um objeto que deverão entregar ao colega. O objeto será um balão com o interior 

preenchido de farinha de trigo, para retirar o objeto de dentro da caixa as crianças terão que 

encontrar a melhor posição para ultrapassar o obstáculo feito de lã entrelaçada na borda da 

caixa. Ao conseguirem retirar o brinquedo sensorial não deverão ficar para si e sim 

presentearem o colega, e assim sucessivamente. Após concluírem o desafio todos terão seu 

brinquedo e poderão brincar juntos. 

 

 

 



88 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 A intervenção ocorreu de acordo com o planejamento. Nesta atividade em consonância com a 

(BNCC, dez/2009), as crianças ao enfrentar o desafio de retirar o material da caixa superando o 

obstáculo dos cordões tiveram a possibilidade de desenvolver sua autonomia capacidades de lidar com 

os desafios, construído imagem positiva de si mesmas, além de aprenderem a compartilhar os objetos e 

o espaço com as outras crianças e também adultos. 

  Também foi uma manha muito divertida em que as crianças brincaram muito com os balões 

preenchidos de farinha de trigo que chamamos de senhor batata.  As crianças trabalharam em grupo, 

mas cada uma na sua vez enfrentou o obstáculo para retirar o senhor batata da sua casa e entregar ao 

colega, todos tiveram interesse em retirar o material da caixa algumas crianças não queriam entregar o 

brinquedo ao colega, mas quando explicado a elas que também receberia outro dos colegas mostraram-

se mais animadas a entregar. A atividade Foi significativa principalmente por ter possibilitado aos 

pequenos esse momento de troca entre elas através do brinquedo e da brincadeira.   
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/09/2019       

Creche IB 

OBJETIVOS: (EI02TS02) Possibilitar diferentes manifestações artísticas, explorando cores, 

texturas e superfícies.   

RECURSOS: Balão, tinta guache, filme plástico, papel pardo. 

  

DESENVOLVIMENTO:  

 A intervenção ocorrerá após o momento da fruta, será realizada no espaço da sala de 

onde em grupo as crianças poderão manipular os materiais explorando livremente as 

possibilidades por meio das cores e texturas na superfície plana da mesa que será revestida com 

filme plástico e papel pardo. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

A atividade ocorreu de acordo com o planejamento, com as observações feitas durante 

o desenvolvimento pode ser notado que as crianças se divertiam e interagiam tanto com os 

materiais oferecidos como entre elas de forma prazerosa. Acredito que a experimentação das 

texturas, a manipulação das tintas além de despertar gosto pelas manifestações artísticas, 

promoveu interação entre o grupo, possibilitando às crianças construir e apropriar-se de 

conhecimentos por meio de suas ações com seus pares e com as professoras, promovendo 

aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

A atividade que teve sua realização em grupo pode proporcionar as crianças uma 

vivência coletiva, com significados compartilhados entre elas, estimulando a cooperação e a 

noção de espaço próprio e do outro, também contribuiu no aperfeiçoamento de habilidades que 

a turma já tinha e no desenvolvimento de novas habilidades.  Nos rostos das crianças o registro 

da nítida sensação da alegria da brincadeira, no prazer de expor o seu saber, no ver e no sentir. 

 

“À medida que optamos por trabalhar com crianças, podemos dizer que elas 

são os melhores avaliadores e os juízes mais sensíveis dos valores e da utilidade da 

criatividade.” (EDWARDS; GADINI; FORMAN, 1999, p.86) 

 

 Nessa mesma perspectiva, como pibidiana procuro sempre avaliar minhas práticas em 

sala de aula junto as crianças levando em consideração as próprias avaliações das crianças, se 

tratando das crianças bem pequenas as avaliações são por parte de observações de suas ações, 

de seus comportamentos durante as brincadeiras livres ou orientadas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 24/09/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: (EI02CG02) Deslocar o corpo no espaço orientando-se por noções de frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro fora por meio de circuito do trânsito. 

RECURSOS: placas de trânsito, pista de trânsito e carrinhos de trânsito confeccionado em 

cartolina. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento da fruta, será 

realizada individualmente. As crianças serão convidadas a conhecer o trânsito a partir de um 

passeio divertido pela pista e no caminho irão conhecendo as placas de trânsito. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade ocorreu conforme o planejamento. Após o momento da fruta as crianças 

foram convidas a fazem m passeio pela pista de trânsito onde brincaram com as placas e as 

regras no trânsito. A atividade aconteceu em duplas e em trios. A turma se mostrou bastante 

participativa demonstrando muita curiosidade pelos materiais.  

Acredito que a intervenção tenha sido significativa para as crianças, por promover 

participação coletiva, desenvolvimento motor, noções de andar em linha reta, para frente traz. 

De acordo com (OSTETTO, 2012) a brincadeira é coisa séria, precisando ser 

questionada se nas instituições está sendo ampliada, planejada como uma das formas de a 

criança conhecer e interpretar o mundo. Alguns educadores ainda têm dificuldades de 

reconhecer a brincadeira como momento de aprendizagem, deixando que ocorra sempre sem 

intencionalidade e privilegiando a hora da atividade. “Esses ricos momentos de troca podem 

ser potencializados com a intencionalidade do educador”. [...] (OSTETTO, 2012, p 114) 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 01/10/2019       

Creche IB 

OBJETIVOS: 

 (EI02TS01) Possibilitar manipulação de materiais variados, explorar texturas, formas 

e volumes, criando relação entre os materiais utilizados e o início da primavera. 

RECURSOS: Papel pardo, cola, algodão e galhos secos. 

  

DESENVOLVIMENTO:  

 A intervenção ocorrerá após o momento da fruta será realizada no espaço da sala de aula 

em grupo, as crianças poderão manipular os materiais explorando livremente as formas e as 

texturas. Será apresentada por meio da brincadeira a estação que se inicia que é a primavera. 

As crianças farão a montagem de arvores de algodão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 A intervenção objetivou possibilitar que as crianças explorassem as texturas, as 

formas e volumes. A atividade foi pensada para estimular as percepções através do tato e visão 

por meio dos materiais trabalhados. Com a entrada da primavera e abordando o tema as crianças 

brincaram de construir coletivamente árvores de algodão. De acordo com (BNCC, dez/2009) 

Esse tipo de atividade contribui para a convivência das crianças entre si expressando-se durante 

a brincadeira, promovendo a participação de todos, possibilitando explorar materiais de 

diferentes texturas tamanhos e volumes. Acredito que a atividade tenha contemplado os 

objetivos a que se propôs. 
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DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/10/2019       

Creche IB 
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OBJETIVOS: 

 (EI02EF03) Desenvolver o interesse e atenção por leitura de historias, diferenciando 

escrita e ilustração, desenvolver, noções sobre a direção da escrita e leitura, de cima para baixo, 

da esquerda para a direta. 

RECURSOS:  

Livros variados de literatura infantil, “Como é bom compartilhar”; “Como é bom 

dormir”; autor: FISCHER- PRICE. Ed. Ciranda cultural, 1º ed. 21. Gibis de história em 

quadrinhos turma da Mônica, Chico Bento, Mônica e o sorriso da Magali de Mauricio de Souza. 

Ed. (Mauricio de Souza Produções, 2005); (CASSOL; SANCHES, Bruxa Merreca; Bruxa 

Zamya .POA, 2011, ED. Coleção Poção Mágica). 

                                    

                                               DESENVOLVIMENTO:  

A intervenção será um piquenique literário ocorrerá no espaço da sala de aula, será preparada 

uma cesta com livros que as crianças poderão manusear olhar, folhar e também ouvir as 

histórias que serão contadas por mim, a cesta de livros será disposta sobre uma toalha, o lanche 

que ira compor o piquenique será as próprias frutas da escola, as quais as crianças estão 

acostumadas serão servidas em recipientes plásticos sobre a toalha que será colocada sobre o 

tapete no chão as sala onde em grupo farão a refeição e em seguida o contato com as literaturas 

infantis. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

  A proposta inicial era no espaço da sala de aula, porém houve possibilidade de ser no pátio da 

escola. O piquenique literário foi planejado com a intencionalidade de promover à turma das 

crianças bem pequenas uma maior aproximação da literatura por meio do manuseio com os 

livros e contação das histórias e intercalado ao momento da alimentação que é um momento 

descontraído e prazeroso. Foi um momento de muita ludicidade e alegria, as crianças 

demonstraram interesse e curiosidade tanto pelos alimentos que intencionalmente foram 

dispostos inteiros na cesta pra provocar a descoberta e o movimento, como pelos livros também 

dispostos em cesta pelas imagens dos personagens, pelas letras, foi um momento muito gostoso 
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ao ar livre em que as crianças brincaram, compartilhando alimento e literatura. “O cotidiano, 

um espaço de acontecimentos que vale apena se vividos”. (RADIN, [et al], 2012. P. 33). 
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Fotos: Prof.ª titular Carla Tormam 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/10/2019         

Creche I B 
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OBJETIVOS: (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de objetos da mesma 

natureza. 

RECURSOS: Imagem de sapo em EVA, Bolinhas de papel crepom representando a comida do 

sapo e números em isopor. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento da fruta, será 

realizada em grupo. As crianças serão convidadas a alimentar o sapo colando as bolinhas de 

papel crepom na língua do sapo, ao alimentarem o sapo com as bolinhas faremos a contagem 

de quantas bolinhas ele comeu e associaremos a figuras concretas de números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

A atividade ocorreu de acordo com o planejamento, com as observações feitas durante 

o desenvolvimento pode ser notado que as crianças se divertiam e interagiam tanto com os 

materiais oferecidos como entre elas de forma prazerosa. Acredito que a manipulação de 

materiais concretos despertou a curiosidade e estimulou a descoberta  dos números, a 

brincadeira promoveu interação entre o grupo possibilitando às crianças construir e apropriar-

se de conhecimentos por meio de suas ações com seus pares e com as professoras, promovendo 

aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 
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A atividade teve sua realização em grupo proporcionando às crianças uma vivência 
coletiva, com significados compartilhados entre elas, estimulando a cooperação e a noção de 
números e quantias, também contribuiu no aperfeiçoamento de habilidades que a turma já 
tinha e no desenvolvimento de novas habilidades.   

 

[...] “Os diferentes materiais e as possibilidades de sua manipulação. [...], 

além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se despertam, 

frequentemente, com os conhecimentos matemáticos, medidas, comparação de 

pessoas, avaliação de distâncias [...] que igualmente aguçam a curiosidade. Por tanto 

a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 

observações, manipular objetos, investigar e explorar”. [...] (BNCC, dez/2009 p.41) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/10/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: (EI02CG02) Deslocamento do corpo no espaço,orientando-se por noções como 

em cima embaixo, dentro, fora . 

RECURSOS: Um cesto grande, balões e um bastão base de garrafa pet e haste de metal forrada 

com EVA. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento da fruta. Em grupo, 

no espaço da sala de aula, as crianças serão convidadas para brincar de colocar os balões no 

cesto com o martelo. De forma lúdica por meio da brincadeira poderão desenvolver vários 

movimentos corporais e noções de espaço, frente traz, baixo alto, longe perto. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade ocorreu conforme o planejamento. Após o momento da fruta as crianças 

foram convidas a participarem de um jogo, no qual a regra era bater com o martelo no balão até 

que entrasse no cesto. A atividade aconteceu em grupo. A turma se mostrou bastante 

participativa demonstrando disposição e entrosamento entre si.  

Acredito que a intervenção tenha sido significativa para as crianças, por promover 

participação coletiva, desenvolvimento motor, movimentos corporais, noções em baixo para 

frente, trás. 

 

[...] “Por meio das diferentes linguagens, como a música a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento 

entre corpo, emoção e linguagem. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha 

centralidade, pois, ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas e cuidados 

físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. [...] 

(BNCC, dez/2009. P. 39) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/11/2019         

Creche I B 

OBJETIVOS: (EI02CG02) Deslocar o corpo no espaço, orientando-se por noções como em 

frente, embaixo, dentro e fora por meio da brincadeira. 

RECURSOS: Túnel, bambolês, aparelho de som. 

. 

DESENVOLVIMENTO:  
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 A atividade ocorrerá após o momento da fruta, será realizada em grupo. As crianças 
serão convidadas a brincarem livremente passando por dentro do túnel, explorando o espaço e 
desenvolvendo movimentos corporais diversos, serão disponibilizados bambolês para que as 
crianças possam passar por dentro e realizar movimentos de salto. A atividade terá como 
fundo musical a canção oito anos de Adriana Calcanhoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção ocorreu conforme o planejamento, contemplando todos os objetivos 

propostos. A observação do desenvolvimento da brincadeira pela turma me permitiu concluir 

que a atividade foi muito prazerosa para as crianças. De acordo com o campo de experiência 2  

da Base Nacional Comum Curricular  ao propor atividades que envolvem o corpo, gestos e 

movimentos às crianças por meio das distintas  linguagens , como a música, , dança, teatro, e 

brincadeiras que permitem o imaginário possibilitamos que ela interaja entre si e o ambiente, 

expressando a linguagem  emocional e corporal. 

 

“Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos e movimentos impulsivos ou 

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

mundo, o espaço e os objetos do sei entorno. Estabelecem relações, expressam-se, 

brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e 

cultural, tornando, progressivamente, conscientes dessa corporeidade.” (BNCC dez/ 

2009, p 39) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/11/2019         

Creche IB 

OBJETIVOS: (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos (textura, massa e tamanho). 

RECURSOS: Papel pardo, cola, folhas secas, cascas de arvore tinta guache. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção ocorrerá após o momento da fruta. As crianças serão 

convidadas a fazer a construção de uma árvore por meio de colagem de materiais da natureza 

como folhas secas e cascas de árvores. A atividade será realizada em grupo, as crianças poderão 

manusear os materiais trabalhando as sensações por meio do toque, poderão observar os 

tamanhos variados, a profundidade e textura dos diferentes materiais utilizados. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

A intervenção objetivou trabalhar textura, massa e tamanho. Para o manuseio das 

crianças foram utilizados como recursos pedagógicos os materiais: folhas secas de árvores e 

tinta. A ludicidade da intervenção despertou encantamento e interesse na turma. Neste dia eles 

fizeram descobertas sobre a textura das folhas e tinta, sobre o peso desses materiais, sua 

profundidade se tinha ou não, o tamanho variado das folhas, de uma forma bem divertida as 

crianças brincaram e manusearam os materiais. Além do conhecimento a experiência 

oportunizou a possibilidade da socialização entre a turma. Acredito ter sido um momento 

enriquecedor na construção dos saberes, na interação entre eles, na posterior organização que 

foram fazendo a partir de suas próprias percepções no decorrer da brincadeira.  

 

 

“Cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções 

culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais”. ( 

BNCC,2012, p. 36) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/11/2019         

Creche I B 

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

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

RECURSOS: Um livro quebra cabeça. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento da fruta. Em grupo, 

no espaço da sala de aula, as crianças serão convidadas para conhecerem os animais da fazenda 

por meio do livro “Animais da fazenda”. Editora: Ciranda Cultural, 2018. E após poderão 

montar o quebra-cabeça co imagens dos animais. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A intervenção ocorreu após o momento da fruta, foi realizada em grupo. As crianças 
foram convidadas a conhecerem os animais que moram na fazenda por meio da história 
narrada tendo como recurso o livro. As crianças identificaram os animais, formularam 
perguntas, identificaram os cenários, os personagens e os acontecimentos da história por meio 
das figuras. Reproduziram os sons dos animais e brincaram de montar os quebra-cabeças que 
reproduziam os cenários da história.  
 Acredito que a atividade tenha sido significativa para a turma, pois, é no brincar que as 
aprendizagens tornam-se significativas para as crianças bem pequenas, é na troca e no 
coletivo que as experiências se concretizam. 
 

“A capacidade de agir da criança de forma bem sucedida dentro da sociedade 
infantil está diretamente ligada ao desempenho do brincar e atividades 
relacionadas”. (MOYLES, 2006, p.76), 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 24/04/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: Trabalhar a higiene dos dentes. 

 

RECURSOS: Livro o amigo do dentinho em folhas de cartolina confeccionadas em formato 
de dentinhos e um guarda- chuva colorido. 

 

DESENVOLVIMENTO: Levarei um guarda-chuva enfeitado que representará o momento 
contação de histórias. Denominado “guarda- chuva de histórias”. Embaixo do guarda-chuva 
dentro da sala de aula acontecerá a contação da história, para o grupo todo que estará senado 
em posição de roda de conversa. Eu prenderei o guarda-chuva no teto por um fio e fixadores. 
Estarei posicionada sob o mesmo e farei a contação de pé para melhor movimentação. A 
intervenção ocorrerá a partir das 10hs. 
 Ao término da história cada criança poderá recontar a história a partir da sua própria 
ótica, cada uma será convidada a se posicionar sob o guarda-chuva de histórias e recontar a 
história a partir do que conseguiram compreender. 
 Fonte: Blog Cantinho Alternativo. Professora Greice Amorim. História o amigo do dentinho. 
 
 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade proposta trabalhou a socialização entre as crianças, porque foi realizada em 
grupo.  Também foi trabalhada a noção de respeito ao espaço do outro, pois cada um teve que 
esperar a sua vez de participar, reforçou o conhecimento da turma sobre a higienização correta 
dos dentes, descobriram quais alimentos são mais saudáveis à saúde dos dentes. Também 
puderam protagonizar a contação da história para os colegas experimentando a sensação da 
oratória. Acredito que a atividade tenha sido assertiva no sentido de que contemplou o objetivo, 
algumas das crianças que não tinham familiaridade com o fio dental construíram um novo 
conhecimento. Para mim a significação ocorreu ao observar o quanto as crianças estiveram 
envolvidas construindo e trocando saberes entre si. Creio ter sido significativo para as crianças, 
pois, estavam construindo saberes e valores através do lúdico em um espaço integrado entre o 
brincar e o aprender. De acordo com Bujes,( Educação Infantil  pra que te quero, 2001) a 
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criança nem sempre foi pensada em suas necessidades ou particularidades e apenas as famílias  
e seu grupo social eram responsabilizadas pela educação de suas crianças. Não existindo assim 
uma instituição apropriada específica, responsável pela educação do infante, essa realidade só 
se transformou a partir da modificação da maneira em que a sociedade começou a pensar sobre 
o que é ser criança e o momento específico da infância. 

“A educação infantil, como nós conhecemos hoje, realizada de forma 
complementar à família, é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu do mesmo 
modo na história.” [...] “Este percurso (esta história), por outro lado, só foi possível 
porquê também se modificaram na sociedade as maneira de pensar o que é ser 
criança e a que foi dada ao momento específico da infância. [...]”Educação Infantil  
pra que te quero, (BUJES, 2001, p13). 
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Foto: Rosemarri  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/05/2019         

Creche PRÉ II 

OBJETIVOS: Trabalhar o corpo e o movimento. 

RECURSOS: Canção “Imitando os bichos”, corpo.  

DESENVOLVIMENTO: Será uma ciranda onde o grupo de mãos dadas vai dançar e imitar 
os bichos. A atividade ocorrerá após o lanche poderá ser no pátio se o tempo estiver propicio 
ou em sala de aula. 

Fonte: Palavra cantada/ Ciranda dos bichos, (Sandra Peres, Zé Tatit)  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A intervenção ocorreu após o primeiro lanche, foi apresentada a cação para as crianças 

e em seguida os movimentos, em sala de aula os quais reproduziríamos no pátio da escola. As 

crianças gostaram da atividade proposta. Porém quando saímos ao pátio a professora titular 

propôs que as crianças brincassem um pouco antes da atividade. 

 Acredito que a turma tenha perdido o foco na atividade. Pois as crianças que já estavam 

agitadas ficaram totalmente dispersas. Passado este momento tentei aplicar a atividade com o 

grupo todo o que não funcionou então, a professora titular me sugeriu que fizesse a atividade 

com metade das crianças no primeiro momento e metade em um segundo momento, o que 

também não funcionou. As crianças não sabiam brincar em roda, a música estava tocando em 

um aplicativo no celular o que dificultou para que as crianças identificassem o que dizia a 

música com mais clareza, todavia o som estava baixo. Após este momento decidimos entrar e 

ver se a atividade funcionaria em sala.  
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No entanto ocorreu um imprevisto, onde a professora da tarde precisou conversar sobre 

a organização da sala, o que tirou novamente o foco das crianças para a atividade proposta. 

 Acredito que os erros da atividade ocorreram no sentido de que, a atividade poderia ter 

sido dada logo que as crianças foram para o pátio. O som do celular estava baixo de mais o que 

dificultou para que as crianças ouvissem a música. O imprevisto sobre a organização da sala de 

aula no momento da atividade também contribuiu para a distração das crianças. 

A atividade não contemplou o esperado, não sendo significativa para as crianças. Já para 

mim a significação foi no sentido de compreender que fatores tanto intrínsecos quanto 

extrínsecos podem surgir, provocando alterações à cerca do processo e promovendo reflexões 

em busca de novas adequações.  

A atividade não concluída com êxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Silvana Peres 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA     

 

 

DATA: 21/05/2019       

  Pré: II 

OBJETIVOS:  

Trabalhar hábitos de respeito através da música. 

RECURSOS:  

Um dado confeccionado de caixa de papelão com figuras de afeto e respeito. A música 

“o meu amigo eu vou respeitar” autoria de Eliton Rufino Seára  e Eleane Zago .  

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

A atividade será aplicada após o primeiro lanche. Apresentarei a música para as crianças 

que serão convidadas a cantar também, então será jogado a princípio por mim e em seguida 

pelas crianças o dado que será revestido de figuras de respeito e afeto, onde as crianças serão 

convidadas a desenvolver a atitude proposta pela figura correspondente a que for jogada. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade proposta foi desenvolvida conforme o planejamento. As crianças foram 

reunidas em grupo ao redor de uma mesa redonda no espaço da sala de aula onde puderam 

praticar noções de respeito e afetividade entre os colegas. As crianças mostraram interesse e 

estiveram envolvidas na atividade com entusiasmo, porém demonstravam atitude de 

individualidade querendo manter para si o dado, sendo que foi possível também questionar 

durante a intervenção esta atitude mostrando que a brincadeira é mais interessante no coletivo 

e que devemos respeitar a vez do colega.  

 

“É oportuno referir que as atividades podem se estruturar em torno de eixos 

organizadores, como temáticas, que, através de um fio condutor, poderão se explicar de modo 

interessante e contextualizado para as crianças”. [...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 71, p. 72). 

De acordo com as autoras da obra “Educação infantil pra que te quero”, Podemos 

abordar tanto as questões como as que foram relacionadas a brincadeira dirigida proposta  às 

crianças sobre o respeito, afetividade e coletivo  quanto qualquer outra que julgada pertinente 

pelo educador a partir de sua observação sobre o contexto da dinâmica entre as crianças. 

Acredito que para as crianças a intervenção tenha sido significativa já que a atividade 

contemplou o objetivo do planejamento que foram as questões de comportamento adequado ao 

colega. Para mim enquanto Pibidiana, o significado esteve no sentido de colocar em prática um 

planejamento pautado na teoria da observação.  

  

Fonte da imagem: Prof.ª Silvana Peres 
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DATA: 04/06/2019      

Pré II  

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a auto-estima, identidade, respeito e valorização as diferenças. 

RECURSOS:  

Conto: Menina bonita do laço de fita, uma lata e figuras em EVA. 

Fonte: Artes amor artes em EVA. 

Autor a da história: Ana Maria Machado. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A contação da história “Menina bonita do laço de fita” ocorrerá após o momento do café 

das crianças.  Será uma história na lata. A lata será um recurso pedagógico de onde ludicamente 

a história e os personagens iram surgindo.  As crianças serão convidadas a sentarem-se roda 

para ouvirem a contação da história, após a contação serão feitas algumas perguntas reflexivas 

às crianças sobre o conteúdo da história. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção contação da história “Menina bonita do laço de fita” de autoria da 

escritora infantil Ana Maria Machado, teve como objetivo reforçar a auto- estima a diversidade 

de características e o empoderamento étnico- racial, enfatizando a beleza da pele negra. A 

atividade foi realizada em grupo em duas salas pré I e pré II em diferentes momentos. 

 No pré II eu suprimi uma parte da História em que aparecia o personagem da mãe da 

menina negra com a intenção de não causar constrangimento à alunos que vivem no lar de 

passagem, tentando focar apenas na beleza da menina e admiração que ela causava no coelho 

branco. Porém creio que ao retirar parte da história a mesma tenha ficado um tanto desconexa 
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no sentido da reafirmação dos traços familiares. Ainda assim as crianças gostaram e quiseram 

reproduzir a história entre si com o material lúdico que foi utilizado e que despertou o interesse 

das crianças. Este tipo de atividade promove a socialização entre o grupo e também desperta a 

imaginação através da brincadeira e do conto, formando um indivíduo capaz de produzir 

pensamento crítico, e preparado para expressa-los aos demais perdendo a inibição, as crianças 

além de protagonizarem a história, puderam responder a perguntas referentes a história  e 

pertinentes ao contexto da proposta já citada.  

No pré I, a contação da história ocorreu na íntegra por motivo de não haver na sala 

crianças do lar de passagem. A atividade prendeu bastante a atenção das crianças e promoveu 

a socialização entre a turminha que é bastante agitada. Alcançou o objetivo da proposta inicial 

que foi a mesma da primeira turma. Também despertou pensamento crítico e vontade das 

crianças em protagonizarem a contação da história para os colegas. 

 

 Uma maneira de combater o racismo é através do estudo das questões 

étnico-raciais, pois, permitirá que os alunos desencadeiem respeito entre as pessoas, 

independente de suas características e origens. Neste sentido o trabalho com questões 

étnico-raciais é importante não só para auxiliar o educando a compreender que a 

diferença entre indivíduos, povos e nações é saudável e enriquecedora, mas também 

porque cabe à escola promover e contribuir para minimizar o preconceito. É 

necessário, portanto, que haja uma valorização dos assuntos étnico-raciais para que a 

igualdade entre as raças seja, de fato, garantida. (LOPES, 2005 apud SILVA; 

PALUDO, 2011).  

  

 

Fotos: Prof.ª Silvana Peres Pré II 
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  Fotos:Prof.ª Rosemarri Pré I 
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DATA: 11/06/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: 

 Conscientização da importância do reaproveitamento de materiais recicláveis no meio 
ambiente e do plantio sustentável. 

 

RECURSOS:  

Dois pneus usados, terra, água e sementes de temperos variados. 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade ocorrerá após o momento do café. As crianças serão convidadas em grupo 

a fazerem um plantio. Semeando em pneus um pequeno canteiro de temperos no pátio da escola 

próximo a cozinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção contemplou o objetivo. As crianças trabalharam em grupo praticando o 

conceito de coletividade e equipe.  
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Em um primeiro momento do planejamento eu não havia pensado em estimular de forma 

visual a mídia pedagógica, então não especifiquei nos itens do planejamento, porém acabei 

levando essa mídia. Foi um vídeo educativo infantil, com o tema “A turma da Mônica e um 

plano para salvar o Planeta” O vídeo foi disponibilizado às crianças para que assistissem antes 

do momento do café, e após o café fomos todos para o pátio da escola onde as crianças tiveram 

a possibilidade de construir dois canteiros de temperos em pneus retirados do meio ambiente, 

percebendo a importância da retirada de materiais que podem ser nocivos ao meio ambiente e 

dando uma reutilização para esses materiais. Os canteiros foram semeados com salsinha, 

manjerona e cebolinha verde com o intuito de que se pudesse posteriormente usar na preparação 

dos alimentos da escola, estimulando também a percepção das crianças sobre o cultivo 

sustentável. As crianças gostaram bastante da atividade, foi observado total envolvimento com 

a ideia do cultivo e da reciclagem. Após o retorno à sala de aula a turma expressou em um cartaz 

construído coletivamente suas percepções sobre o desenvolvimento da atividade. 

Todos nós estivemos envolvidos nesta experiência de construção e troca de saberes 

tornando a intervenção muito produtiva e significativa. 

 

A perspectiva teórica do sociointeracionísmo destaca o papel do adulto frente 

ao desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 

enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua auto-estima e 

desenvolver suas capacidades. (CRAIDY; KAERCHER p. 29) 

Este deve ser o papel dos profissionais da educação infantil, o de mediador do 

conhecimento através das experiências propostas aos alunos, a fim de intencionalmente 

desenvolver-lhes a criticidade do pensamento em busca de um indivíduo capaz de contribuir 

com o bem da sociedade. Este desenvolvimento deve começar na pré-escola e prosseguir de 

forma continuada nas outras modalidades da educação. 
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Fotos: Prof.ª Rosemarri. 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 
DISCENTE: MARINADELI G. S. RODRIGUES 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/06/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: 

 Incentivar hábitos de higiene. 

RECURSOS: 

 História recontada, “A princesa e o sapo em a higiene corporal.” Um chuveiro 

confeccionado em caixa de papelão, um sabonete, uma embalagem de xampu, um pente, uma 

toalha. 

Fonte da historia: educandocomamorecarinho.blogspot.com 

DESENVOLVIMENTO: A 

 Intervenção ocorrerá após o momento do café. As crianças serão convidadas a sentarem 

em roda no tapete onde farei a contação da história. Ao final da contação as crianças serão 

convidadas a explorarem os materiais de higiene fazendo adequada utilização dos itens 

disponibilizados de maneira representativa.  

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade utilizou como estratégia para abordagem e reforço da higiene corporal um 

banho lúdico e como recurso pedagógico um chuveiro de confecção artesanal e materiais de 

banho. A intervenção se apoiou a literatura infantil apresentada às crianças em forma de 

contação de história. As crianças sempre envoltas em uma agitação natural da idade se 

mostraram esterçadas e envolveram-se na proposta interativa.  Um dos alunos do pré relatou já 

conhecer a história, compartilhando com os colegas que sua mãe já havia contado a história 

para ele em sua casa. A intervenção foi realizada em grupo e todos participaram. Hábitos de 

higiene é sempre um tema muito importante e nesta faixa etária do pré-escolar faz-se pertinente 

a abordagem na escola reforçando esta prática. A atividade foi significativa para as crianças ao 

trazer uma percepção da relação entre a higiene e a saúde. A turma se divertiu bastante e após 

o término da atividade onde a professora titular propôs brincadeiras livres com os brinquedos 

da sala de aula, alguns alunos ainda optaram por continuarem reproduzindo com os colegas as 

práticas de higiene no banho observadas na atividade, o que demonstrou significativamente 

para mim que a intervenção realmente tinha alcançado o objetivo. [...] “A capacidade de agir 

da criança de forma bem sucedida dentro da sociedade infantil está diretamente ligada ao 

desempenho do brincar e de atividades relacionadas”. (MOYLES 2006, p.76), 

Considero que práticas como estas, que exploram o conhecimento e os saberes já 

existentes na realidade do infante através do lúdico, produzem as mais ricas experiências tanto 

para as crianças quanto para os educadores. Portanto, se faz necessário um suporte teórico a fim 

de se adquirir um repertório formativo que embase este exercício do fazer lúdico. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/06/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: 

 Mediar noções de conhecimento do esqueleto humano. Estimular a curiosidade, a 

observação e criatividade das crianças. 

RECURSOS: 

 Livro infantil impresso em folhas de oficio, “Eu me mexo” autoria de Mandy Suhr e 

Mike Gordon, uma caixa de cotonetes, um tubo de cola bastão um cartaz do esqueleto humano.  

Fonte do material: https//picasaweb.google.com.com/sandygsoares/EUMEMEXO 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade ocorrera após o momento do café. As crianças serão convidadas em grupo 

a sentarem-se em roda para ouvir a contação da história “Eu me mexo”. Na sequêcia as crianças 

poderão observar as partes de seus corpos onde em roda de conversa falaremos sobre a 

sustentação do corpo humano feita pelo esqueleto, e os alimentos que permitem os ossos 

crescerem fortes e saudáveis, após a conversação as crianças poderão se posicionar atrás do 

cartaz, verificando o posicionamento dos ossos do esqueleto e farão também a construção do 

esqueleto do corpo humano com os cotonetes.  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A intervenção teve inicio com a literatura infantil “EU ME MRXO” é um livro de 

autoria de Mandy Suhr e Mike Gordon, porém, a história foi apresentada as crianças em formato 

“história de varal” a turma foi convidada a sentar-se em tatames no momento do conto. A 

proposta da atividade era conhecer o esqueleto humano, desenvolvendo uma noção da posição 

e da finalidade dos ossos em nosso corpo, após a história fizemos uma conversação sobre 

alimentos que deixam nossos ossos mais fortes e permitem que cresçam saudáveis, as crianças 

participaram ativamente nas respostas.  

Na sequencia foi disponibilizado um cartaz do esqueleto humano para que as crianças 

tivessem uma noção mais concreta da ossatura do corpo. Após esse momento as crianças em 

grupo confeccionaram pequenos esqueletos feitos com cotonetes. 

Os alunos participaram ativamente de toda a intervenção e com muito entusiasmo. Ao 

final da intervenção foram questionados sobre o que tinham aprendido e se tinham gostado de 

alguma das etapas da intervenção, as crianças citaram alguns entendimentos que tiveram sobre 

a atividade e em unanimidade responderam que gostaram de todas as etapas elaboradas. Creio 

que foi significativo trabalhar estes conhecimentos com a turma que ofereceu uma dinâmica 

diferenciada, embora a professora titular já houvesse em outro momento trabalhado esta 

temática com as crianças, a mesma me mostrou o material que utilizou.  

  “O professor tem controle sobre grande parte dos recursos físicos entre os quais as 

crianças podem escolher para o seu brincar.” (MOYLES 2006, p. 126) 

 Portanto no ambiente escolar quando falamos de brincar, não é um brincar livre 

desenfreado como às vezes pode ocorrer em um ambiente doméstico. Trata-se de um brincar 

direcionado, supervisionado onde a criança esteja experimentando conhecimentos e saberes, 

sem a pressão de saber que deve aprender de uma determinada maneira. É preciso ser 

considerada as particularidades de cada criança, seu tempo de aprendizado, cultura e hábitos 

trazidos de casa.  
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Fotos: Prof.ª Silvana Peres 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/07/2019         

Pré II 

OBJETIVOS:  

Reforçar os hábitos de manter uma alimentação saudável  

RECURSOS:  

Livro infantil impresso em folhas de oficio “Amanda no País das Vitaminas” Autor: 
Leonardo Mendes Cardoso. Editora do Brasil. Frutas e legumes como Limões, Beterrabas, 
cenouras, couve, Um pão de sanduíche, tomates, alface, ovos cozidos, um liquidificador e 
toucas desatáveis para o cabelo. 

DESENVOLVIMENTO: 

 A atividade será desenvolvida em grupo, as crianças serão convidadas a ouvirem a 
contação da História “Amanda no País das Vitaminas” e ao término serão convidadas a 
produzirem as vitaminas e os sanduíches naturais podendo também saborear a alimentação 
saudável confeccionada por elas mesmas. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 
A intervenção aconteceu em grupo. A turma foi convidada a se acomodar sobre tatames 

coloridos que fazem parte dos recursos da sala de aula.  

Iniciei a atividade contando a história “Amanda no País das vitaminas” autoria de 

Leonardo Mendes Cardoso. Ao terminar a contação as crianças socializaram a história entre si. 

E após estes momentos demos inicio a nossa produção de vitaminas e sanduíches naturais. 

A proposta da atividade foi reforçar a importância da alimentação saudável 

apresentando as vitaminas contidas nos vegetais e frutas para a turma. As crianças exploraram 

os sabores, as cores e a prática da produção destes alimentos. 

  Acredito que a atividade contemplou plenamente o objetivo. As crianças mostraram 

interesse em participar da elaboração dos sucos e sanduíches, descobriram que cada fruta ou 

vegetal produzia uma cor e um sabor diferentes quando utilizados na preparação dos sucos e 

que todas tinham uma vitamina ou nutriente importante para a saúde. 

  Abordou-se a importância da higienização das mãos e de se usar toucas higiênicas no 

cabelo ao manusear os alimentos. Neste dia se propôs que a turma substituísse o café no 

refeitório, pelo lanche natural produzido  por elas mesmas  na sala de aula.  

Foram produzidos três tipos de sucos os quais chamamos de vitaminas. Vitamina de 

cenoura com laranja, beterraba com laranja e couve com limão, os sanduíches eram de pão 

integral, ovos cozidos, alface e tomates. As crianças também participaram da montagem dos 

sanduíches. Ao final da atividade todos saborearam o que produziram. Este tipo de atividade 

propõe uma maior interação entre as crianças ao trabalharem em equipe, também é capaz de 

despertar o prazer por produzir o alimento e reafirma a importância dos vegetais e frutas na 

alimentação. 

Mediar estes aprendizados e fazer a transição do teórico e do lúdico para a prática na 

escola, mantendo um olhar atento ao infante tem sido uma experiência muito significativa para 

a minha formação docente. 

 

Atividade coordenada pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto 
e propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a 
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atenção, a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas 
coletivamente. Estas propostas podem se realizar tanto nos espaços internos como nos 
externos das escolas. [...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 69, grifo do autor). 
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FOTOS: Prof.ª Silvana Peres 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/07/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: Desenvolver livremente a criatividade através do conto. 

 

RECURSOS: Um dado com figuras variadas. 

  

DESENVOLVIMENTO: 

 Após o momento do café as crianças serão convidadas a participarem da brincadeira o 
jogo do conto. Onde cada participante deverá contar uma história a partir das figuras do dado 
conforme for jogado. A história relacionada á figura será de livre imaginação do participante. 
A atividade será realizada em grupo, porém cada participante deverá respeitar a vez do outro. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade ocorreu após o momento do café. As crianças em grupo foram convidadas 

a se acomodarem sentadas ao redor de uma mesa redonda onde foi proposta a elas uma contação 

de histórias de livre imaginação, tendo como referencia imagens diversas em dois dados que, 

poderiam ser jogados por elas. Cada criança teria sua vez de jogar. Porém neste dia não 

compareceram a aula todas as crianças, e as que compareceram se mostraram muito tímidas. 

Eu comecei o jogo contando uma história conforme fui inventando, então, algumas crianças 

começaram a querer participar, no entanto não foram todos. As histórias ficaram parecendo 

uma narração de fatos inventados. A intervenção não fluiu conforme o idealizado. Acredito que 

mesmo para os que aceitaram participar a intervenção não tenha tido muita significação. 

Embora tenha percebido dois dos alunos um menino e uma menina que estavam bastante 

tímidos terem demonstrado interesse em participar a certa altura do desenvolvimento da 

atividade.  

Antes de preparar esta atividade, eu observei que as crianças gostavam de histórias e 

gostavam de reproduzir as histórias que eu contava para elas. E também eu observei que as 

crianças têm bastante imaginação durante as aulas, vivem conversando e contado coisas. Porém, 

o que deu errado foi que as crianças estão acostumadas a reproduzirem o que ouvem e não 

conseguiram desenvolver algo que não tinham ouvido, já que a proposta era soltar a imaginação. 

Eu também imaginei que elas conseguiriam encadear uma ideia a outra, o que não ocorreu, pois 

como se tratava de uma atividade direcionada as crianças se mostraram tímidas ao serem os 

protagonistas, e o que ocorria é que elas narravam coisas soltas. Outro fator foi que um dos 

alunos que sempre se mostra muito ativo puxando os demais, não compareceu neste dia.  

Acredito que a atividade teve uma proposta boa, no entanto necessite de outra abordagem e 

algumas adequações. Observei que as crianças demonstraram curiosidade pelo material. 

 

 “O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação 
sobre o meio físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de 
situações interativas em que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, 
expressar pontos de vista e fazer trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a 
cooperação. [...]. (ROSA, 2001, p. 154) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

DATA: 07/08/2019         

PRÉ II 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a afetividade e a auto-estima. 

RECURSOS: 

 A imagem de um caracol colorido em cartão e folha de ofício tampinhas de garrafa e 

um dado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A intervenção ocorrerá após o momento do café. As crianças serão convidadas para o 

jogo. Será desenvolvido na mesa redonda espaço da sala de aula. As crianças jogarão o dado, 

serão contadas as casas do caracol a partir do número no dado, cada casa terá uma cor que será 

correspondente a uma ação da criança que consistirá: cor azul fazer um elogio ao colega, cor 

rosa dar um abraço no colega, cor amarela fazer um elogio a professora cor marrom fazer um 

elogio a si próprio.  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

 A atividade teve início após o momento do café, no espaço da sala de aula. O objetivo 

era trabalhar a auto-estima e também a afetividade entre as crianças por meio do jogo a partir 

das cores. Foi utilizado o desenho de um caracol e um dado para fazer a contagem das casas no 

jogo. Foi uma atividade inspirada no documentário “Quando sinto que sei.” Algumas crianças 

tiveram mais dificuldade em se expressarem do que outras, porém todas quiseram participar. 

Aos poucos todos foram se soltando em relação a elogiar uns aos outros, a si próprios e às 

professoras. Acredito ter sido um momento bem significativo para as crianças onde elas 

puderam se expressar e perceber o que há de bom em si e no outro. E para mim enquanto bolsista 

na iniciação à docência foi significativo intermediar as possibilidades e observar o 

desenvolvimento das crianças a partir da proposta pedagógica realizada.  

 

“O eu, o outro, e o nós destaca experiências relacionadas à construção da 

identidade e da subjetividade, as aprendizagens e conquistas de desenvolvimentos 

relacionados à ampliação das experiências de conhecimento de si mesmo e à 

construção de relações, que devem ser, na medida do possível, permeadas por 

interações positivas, apoiados em vínculos profundos e estáveis com os professores e 

os colegas. O campo também ressalta o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento a um determinado grupo o respeito e o valor às diferentes tradições 

culturais. (BNCC, dez/2009 apud TREVISAN) 
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