
1 
 

        
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID PEDAGOGIA  -  CAMPUS JAGUARÃO 

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

 

 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO POR ESCOLA 

ESCOLA: EMEI CASA DA CRIANÇA  

 

-  INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2019 – PARTE 6: 

 

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: 14/08/2019         

Pré II 

OBJETIVOS:  

Trabalhar Conceitos de direção, espaço, lateralidade e coordenação motora global. 
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 RECURSOS: 

 Cadeiras, barbante a canção da dona aranha e uma aranha de confecção artesanal, 

rolinhos de papel higiênico e cola tenaz. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Ao som da canção da dona aranha realizaremos um circuito feito com cadeiras e 

barbante em formato de teia onde as crianças terão que fazer o percurso passando pela teia para 

alcançarem a aranha que estará no final da teia, quem alcançar primeiro transportará a aranha 

de uma teia para a outra. A brincadeira dirigida será no pátio da escola se o tempo estiver 

propício, será feita em grupo, ao término da atividade confeccionaremos uma aranha com 

rolinhos de papel higiênico em sala de aula.  

 

 

 

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: 21/08/2019         

Pré II 
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OBJETIVOS:  

Trabalhar a literatura do folclore brasileiro  

 

RECURSOS:  

O livro Curupira brinca comigo? Autoria de Lô Carvalho/Ed. São Paulo: Bamboozinho, 

2013.  Folhas de oficio na cor amarela e branca, lápis de cor, tesoura e cola tenaz. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

A atividade será realizada em grupo onde as crianças poderão se acomodar no tapete da 

sala de aula para ouvirem o conto do livro Curupira brinca comigo? Após o conto 

conversaremos sobre os personagens do folclore e realizaremos a confecção do fantoche do 

curupira. A intervenção será após o lanche. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade propunha uma contação sobre as lendas do folclore brasileiro, onde as 

crianças estimularam a imaginação por meio da literatura. A intervenção ocorreu de acordo com 

o planejamento. A turma demonstrou bastante interesse durante a contação das lendas, após a 

contação que foi realizada no espaço da sala de aula em que todos no sentamos em circulo no 

tapete, ainda em roda fizemos uma conversação sobre quem eram os personagens das lendas e 

se todos já os conheciam. Após fizemos a confecção dos fantoches do personagem curupira. As 

crianças gostaram muito de construir seu próprio brinquedo, de maneira que conseguimos por 

meio da construção do brinquedo significar a brincadeira trazendo a intencionalidade do 

conhecimento das lendas. Acredito que a atividade tenha sido significativa, pois a experiência 

com a literatura, com o próprio livro, desenvolve o gosto pela leitura estimulando à imaginação 

a criatividade o conhecimento das crianças. 
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Desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação a cultura escrita: ao 

ouvir e acompanhar a leitura de textos.[...] Na educação infantil, a imersão na escrita 

deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam 

transparecer.[...].(BNCC, dez/2009. P. 40) 
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Pré II 

OBJETIVOS: (EI03EF08) 

RECURSOS:  

 Livros de trava língua: CORREIA, Almir.  Tava-língua, quebra-queixo, rema-rema, 

remelexo. SP: Ed. Cortez 2008. 

 ROSINHA. ABC do trava língua. 1° ed. SP: Ed. Do Brasil, 2012 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 A intervenção ocorrerá após o momento do lanche, será realizada no espaço da sala de aula em 

grupo. Acomodaremo-nos sobre o tapete da sala, faremos uma roda de contação de trava línguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 A intervenção ocorreu conforme o planejamento. Acredito que tenha contemplado o 

objetivo. Todo o grupo se mostrou participativo cada criança mostrando interesse a partir da 

sua percepção e cada uma no seu tempo, algumas mostrando ter curiosidade mais aguçada e 

querendo participar de forma ativa enquanto que outras mais tímidas preferiam apenas ouvir. 

O grupo riu bastante dos trava línguas, acredito que nem todos conheciam este gênero textual, 

eles estranharam algumas palavras mostrando-se empolgados em pronunciá-las. De maneira 

que a atividade foi significativa no sentido da ampliação do vocabulário das crianças. 



9 
 

Este tipo de atividade onde são apresentados diferentes gêneros de escrita contribui para 

“o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo á imaginação e da ampliação do 

conhecimento de mundo”. (BNCC, dez/2009, p.40) 

Na educação infantil, os educadores precisam estar atentos ao propor atividades de 

modo que partam de assuntos que as crianças conheçam ou demonstrem interesse. Partindo 

desta perspectiva observando que a turma gosta muito dos livros e das historias infantis em 

geral, minha proposta foi apresentar um gênero que nem todas conheciam. Foi uma atividade 

muito prazerosa de se realizar com a turma que inclusive pediu para ser lido outro livro que já 

havia sido trabalhado antes que tratava das lendas do folclore, o que rendeu muito conhecimento 

neste dia. 

 

 

 

 

 



10 
 

              

 

 

 

 

 

 

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: 11/09/2019       

Pré II 
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OBJETIVOS: (EI03TS02) Vivenciar a linguagem artística por meio de colagem. 

RECURSOS:  

 Revistas, jornal, tesoura, cola, marcadores coloridos (canetinhas). 

 

DESENVOLVIMENTO:  

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

onde em grupo o mesmo poderá expressar-se livremente por meio de colagens e dobraduras de 

papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A intervenção foi realizada em grupo, as crianças iniciaram fazendo recortes em folhas 

de revista, após aprenderam a fazer dobraduras desenvolvendo a coordenação motora fina, 

algumas demonstram bastante dificuldade em realizar esta etapa da atividade, elas também 

puderam manusear a cola realizando elas mesmas a colagem do material, manusearam as 

tesourinhas, ferramenta que elas gostaram muito de utilizar. 

Esta intervenção buscou proporcionar as crianças uma experiênciação artística, onde 

elas mesmas construíram sua obra de arte por meio de dobraduras e colagem, a experiência 

reforçou a interação em equipe, pois os colegas que iam acabando primeiro eram convidados a 

ajudarem os que ainda estavam com dificuldades. 
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“Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, 

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) 

 

Acredito que a intervenção proposta tenha alcançado o objetivo, as crianças por meio 

da ludicidade exploraram a linguagem simbólica, a partir arte representando o mundo em por 

símbolos em forma de brincadeira.  A criação foi de um peixe. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 18/09/2019       

Pré II 

OBJETIVOS: Estimular a escuta, a fala, pensamento e imaginação. (EI03EF03) 

RECURSOS: Livros, duas versões de Chapeuzinho Vermelho.  

Recontado por ROBERTS, Lynn. Chapeuzinho Vermelho uma aventura borbulhante. / 

 Ilustrado por ROBERTS, David. Tradução de DOGNINI, Denise Katchuian. São Paulo: 

Zastras, 2009. 

 COELHO, Ronaldo Simões. Dois Chapéus vermelhinhos. Ilustação: GUIMARÂES, 

Humberto. Belo Horizonte: editora, 2010.  

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

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

aula em grupo. Acomodaremo-nos sobre o tapete da sala em roda de contação. As crianças 

escolherão o livro pelo qual se interessarem mais, havendo tempo poderemos fazer a segunda 

contação. Após faremos uma conversação a respeito das histórias. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

O planejamento tinha a intenção de apresentar dois contos às crianças, porém devido ao 

tempo disponível foi realizado apenas um dos contos. Pois a professora substituta, neste dia 

pretendia fazer outra atividade com as crianças também. Então foi feito apenas o primeiro conto, 

as crianças foram organizadas em roda de conversa, expressaram muito interesse pela versão 

diferente do conto original. Após a história elas fizeram várias perguntas e contaram que 

conheciam a história, mas, que a história era diferente, outras, diziam que tinham assistido ao 

filme chapeuzinho vermelho na televisão.  

A literatura na escola é bem importante, pois muitas crianças têm contato com a 

literatura unicamente na escola, considerando que os pais trabalham tendo vida corrida e tem 

pouco tempo para ler com seus pequenos. Outro fator que torna importante a literatura infantil 

importante na escola é porque neste momento as crianças têm a possibilidade de imaginar, 

construir ou ampliar o vocabulário, também surgem possibilidades diversas de pensar as 

situações, as ações e relações entre si, com o outro e o mundo. 

 

“Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação a cultura escrita: 

ao ouvir e acompanhar a leitura de textos que circulam no contexto familiar, 

comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita. [...] Além 

disso, o contato com histórias, contos, fábulas poemas, cordéis, etc. propicia a 

familiaridade com livros com diferentes gêneros literário.” (BNCC, dez/2009 p.40) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 25/09/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: (EI03EO03) 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação, por meio de brincadeira relacionada a noções no trânsito. 

RECURSOS:  

Pista de trânsito, plaquinhas de trânsito, carrinhos de trânsito confeccionados em 

cartolina e um semáforo confeccionado em cartolina.  

DESENVOLVIMENTO:  

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

um passeio pela pista de trânsito fazendo um reconhecimento das placas de trânsito e do 

significado do semáforo. Será realizada em duplas no espaço da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade ocorreu conforme o planejamento. Acredito que tenha contemplado o 

objetivo. As crianças se mostraram muito participativas, protagonizando a brincadeira entre si, 

os que compreendiam melhor as noções no trânsito faziam questão de socializar com os colegas. 

A manhã foi muito produtiva rendendo muitas perguntas sobre o significado das placas, do 

semáforo possibilitando ás crianças potencializar os conhecimentos que já tinham e construírem 

novos.  

“Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre 

tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, 

portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagens e desenvolvimento.” 

(BNCC, dez/2009, p.42) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 02/10/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

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

DESENVOLVIMENTO: A intervenção ocorrerá após o momento do café. 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, desta construção faremos uma conversação sobre a 

entrada da nova estação, a primavera e o que acontece nela. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Não foi aplicado. Neste dia nenhum aluno compareceu ao pré II. Motivo chovia muito 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/10/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: (EI03ET02) 

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

em experimentos envolvendo fenômenos materiais e artificiais. 

RECURSOS: Leite condensado, chocolate em pó, margarina uma panela, uma colher, 

granulados de chocolate e toucas higiênicas para cabelo. Também será levado um pote do doce 

pronto. 

DESENVOLVIMENTO:  

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

participar do preparo de uma receita de brigadeiro. As crianças poderão manusear, descobrir as 

medidas corretas e quais são os ingredientes que compõe o brigadeiro. Poderão compreender 

as medidas de higiene e cuidado que se deve adotar durante o preparo do alimento. A atividade 

será realizada em grupo no espaço da sala de aula com possibilidade de uso da cozinha da 

escola. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 

 

Esta intervenção propôs às crianças um momento culinário. Onde coletivamente a turma 

pôde descobrir os ingredientes que compunham o brigadeiro, doce que todos adoraram. Durante 

o momento gourmet, eles descobriram as transformações que ocorrem nos ingredientes quando 

misturados. Que se modificavam de sólido para liquido e depois de levados ao fogo voltavam 

a ficar sólidos, no caso especifico do brigadeiro. 

 Eles também notaram que a cor do doce ficava mais escura dependendo da quantidade 

de chocolate colocada na mistura. Nesse sentido foram mencionadas as medidas e quantidades 

e que cada receita tem a sua própria. Depois de pronto o doce eles mesmos enrolaram as 

bolinhas e passaram no chocolate granulado. 

 As crianças demonstraram interesse em desenvolver a receita, algumas de começo a 

fim, outras não gostaram muito de ter que enrolar o doce, pelo fato de acharem dificuldade em 

fazer as bolinhas, demonstrando desinteresse pela atividade nesse momento. Também 

trabalhamos por meio da receita as noções de higiene que devemos ter no momento da 

manipulação dos alimentos. Ao final as crianças puderam degustar os doces. Todos quiseram 

comer, uma das crianças pediu para levar os doces para casa para dar aos pais. 

Acredito que atividades como esta sejam muito significativa as crianças por 

promoverem sentido no momento em que elas mesmas possam se envolver na realização e por 

reforçar o trabalho coletivo, noções de higiene na manipulação do alimento, coordenação 

motora fina ao enrolarem as bolinhas, noções de quantidades, criatividade, imaginação 

curiosidade, tudo de maneira lúdica e divertida. Embora tenha havido dificuldade e 

demonstração de desinteresse por parte de duas crianças percebeu-se que a maioria participou 

ativamente com bastante envolvimento de toda a atividade proposta. “Planejar para alimentar a 

ludicidade, a imaginação e a criação” (REDIN, [et al], 2012, p. 25). 
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Fotos: Prof.ª titular Silvana Peres 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/10/2019         

PRÉII 

OBJETIVOS: Expressar-se usando a imaginação por meio da literatura  

RECURSOS: Livro: INTRIAGO, Patricia. “Ponto”ed. Biblioteca da escola, 2014. Um balão. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento do café no espaço da 

sala de aula, as crianças serão convidadas para uma roda de leitura. Contação da historia 

intitulada ponto, onde poderão soltar a imaginação por meio da literatura. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A intervenção ocorreu após o momento do café, a proposta foi a contação da história 
ponto. As crianças foram convidadas a se acomodarem em roda no tapete da sala de aula. O 
objetivo da história é que por meio da literatura as crianças soltassem a imaginação, 
aguçassem a curiosidade e fizessem a sua própria leitura do ponto por meio de sua própria 
percepção da história.  

 

“Em tais momentos contribui-se para o desenvolvimento da 
linguagem e também da expressão oral das crianças. Assim como os 
jogos e as atividades artísticas, a literatura infantil é de extrema 
importância para o seu desenvolvimento cognitivo, além de sugerir o 
jogo simbólico, característico da fase pré-operacional em que se 
encontra”. (KLIMA, 2012, p. 141) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/11/2019       

Pré II 

OBJETIVOS: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. Promover conhecimentos por meio do 

toque e observação às frutas e desenvolver o gosto por frutas diversas. 

RECURSOS:  

 Notebook, caixa de papelão, cartolina, TNT, frutas variadas. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 A intervenção ocorrerá após o momento do café, será realizada no espaço da sala de aula em 

grupo, a turma será convidada a assistir o vídeo “Ana e as frutas” e após serão convidados a descobrirem 

as frutas que estarão ocultas na caixa mágica. Será uma caixa com orifícios para colocar as mãos apenas, 

as crianças terão que descobrir as frutas pelo tato, na sequencia as frutas poderão ser saboreadas pela 

turma. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A intervenção pedagógica no primeiro momento propôs o cineminha com a história 

“Ana e as frutas” para as crianças assistirem juntas. Após a turma recebeu o convite para 

descobrir que frutas poderiam estar dentro da caixa mágica por meio do tato, posteriormente 

puderam cheirar, observar e degustar todas as frutas. Foi feita uma conversação sobre os 

formatos, texturas, cores, sementes para que servem, quais frutas poderiam ser consumidas com 

sementes e casca, quais não poderiam, quais tinham sementes e quais tinham caroços e quais 

não tinham, sobre as cores, aromas e os sabores diferentes. As crianças se mostraram bem 

curiosas, participativas, expressaram suas preferências, quiseram levar as sementes para que os 

pais plantassem em casa. Foi uma experiência muito enriquecedora, produtiva e significativa 

tanto para as crianças quanto para a professora e para mim enquanto Pibidiana. 

 

De acordo com a Base, os educadores da educação infantil devem 

proporcionar situações onde as crianças possam “Expressar como sujeito dialógico, 

criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens”. (BNCC, 

2012, p. 36) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/11/2019         

Pré II  

OBJETIVOS: (EI03CG02). Demonstrar controle e adequação do uso do corpo em 

brincadeiras e jogos. 

RECURSOS: Um novelo de lã, cones de cartolina. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento do café, em grupo. As 

crianças serão convidadas a participar de uma brincadeira onde a regra será, um criança por vez 

tentar pegar os cones disposto no chão sem ser tocada pelo novelo de lã, que será utilizado 

como boleadeira, este será inicialmente manuseado pela pibidiana, podendo posteriormente ser 

realizado por intervenção de uma das crianças. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção contemplou o objetivo que propôs o movimento do corpo por meio da 

brincadeira. A atividade foi desenvolvida em grupo no espaço do pátio da escola ao ar livre. As 

crianças foram convidadas para uma brincadeira onde a regra era pegar os cones sem ser 

atingido pelo novelo maluco. No primeiro momento a pibidiana organizou os matérias e 

protagonizou a brincadeira no sentido de mostrar os movimentos para as crianças, no segundo 

momento as crianças puderam protagonizar a brincadeira. A atividade contemplou movimentos 

corporais e raciocínio, senso de direção e rapidez. As crianças se divertiram bastante, algumas 

tiveram dificuldade inicial para realizar o movimento de giro do novelo, algumas crianças se 

sentiram mais a vontade em realizar o movimento de giro do que de transporte dos cones. Outras 

realizaram sem dificuldade todas as etapas da brincadeira. As crianças pediram para repetir 

mais de uma vez a brincadeira, demonstrando o interesse e entusiasmo pela atividade.   

 

“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: 20/11/2019         

Pré II  

OBJETIVOS: (EI03CG02). Demonstrar controle e adequação do uso do corpo em 

brincadeiras e jogos. 

RECURSOS: Um novelo de lã, cones de cartolina. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção será realizada após o momento do café, em grupo. As 

crianças serão convidadas a participar de uma brincadeira onde a regra será, um criança por vez 

tentar pegar os cones disposto no chão sem ser tocada pelo novelo de lã, que será utilizado 

como boleadeira, este será inicialmente manuseado pela pibidiana, podendo posteriormente ser 

realizado por intervenção de uma das crianças. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A intervenção contemplou o objetivo que propôs o movimento do corpo por meio da 

brincadeira. A atividade foi desenvolvida em grupo no espaço do pátio da escola ao ar livre. As 

crianças foram convidadas para uma brincadeira onde a regra era pegar os cones sem ser 

atingido pelo novelo maluco. No primeiro momento a pibidiana organizou os matérias e 

protagonizou a brincadeira no sentido de mostrar os movimentos para as crianças, no segundo 

momento as crianças puderam protagonizar a brincadeira. A atividade contemplou movimentos 

corporais e raciocínio, senso de direção e rapidez. As crianças se divertiram bastante, algumas 

tiveram dificuldade inicial para realizar o movimento de giro do novelo, algumas crianças se 

sentiram mais a vontade em realizar o movimento de giro do que de transporte dos cones. Outras 

realizaram sem dificuldade todas as etapas da brincadeira. As crianças pediram para repetir 

mais de uma vez a brincadeira, demonstrando o interesse e entusiasmo pela atividade.   

 

“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: 11/06/2019         

Pré II 

OBJETIVOS: Valorizar a beleza étnico-racial e a história da África. 

RECURSOS: Peruca, fantoche, espelho, livro.  

DESENVOLVIMENTO: 

 Deslocaremos-nos da escola em um micro-ônibus até a Universidade Federal do 
Pampa, no primeiro momento as crianças poderão usar o espaço do pleyground, no segundo 
momento faremos o lanche no refeitório da universidade. Após iremos para a brinquedoteca. 

A atividade proposta  será uma contação da história “O cabelo de Lelê” autoria de 
Valeria Belém, acontecerá  em complementação ao passeio já programado no espaço da 
brinquedoteca da Universidade Federal do Pampa, será uma história de leite, após as crianças 
poderão usufruir do  espaço e dos materiais pedagógicos que estarão disponibilizados. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 
A atividade ocorreu conforme o planejado, as crianças brincaram com entusiasmo e 

muita energia no peygrond, após puderam conhecer o espaço do refeitório e comentaram que 
era maior que o da escola, no espaço da brinquedoteca interagiram com os variads materiais 
pedagógicos disponíveis. Durante a história mantiveram-se atentas e diceram que haviam me 
reconhecido, mas, que o cabelo estava diferente. Acredito que a programação tenha sido bem 
significativa e divertida para a turma. 

 
 
 

  
 

 

Desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação a cultura escrita: ao 

ouvir e acompanhar a leitura de textos.[...] Na educação infantil, a imersão na escrita 

deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam 

transparecer.[...].(BNCC, dez/2009. P. 40) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA:  05/08/19 

 OBJETIVOS:  

● Incentivar e desenvolver o hábito de desenho, estimulando assim a fantasia da 

criança; 

● Estimular a coordenação da criança e a criatividade; 

RECURSOS:  

● Rolos de papel;  

● Palitos; 

● tinta guache; 

● cordão; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

A atividade consiste em conscientizar e ressaltar a importância do imaginar, do 
reciclar visto que o material da atividade e reciclagem de rolos de papel e palitos, a mesma 
será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala 
de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um círculo sentados em sala, 
iniciarei uma breve leitura da história "o que é que não é" ao longo da narração da história, 
irei indagando a eles os formatos do personagens, como podemos refazê-los com os materiais 
levados a sala,  para iniciar a atividade irei incentivando-os a adivinharem qual e o animal, 
como podemos vê-los de diferentes maneiras, a atividade consiste em construirmos, com os 
materiais levados em sala, os personagens por exemplo: a centopeia com o rolo de papel 
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podemos fazer o corpinho, a teia da aranha com o cordão e assim sucessivamente vamos 
construindo. 

 HISTÓRIA: 

O que é que não é?  

Mas... é ou não é? 

Você tem de ficar de olho, viu?. 

Pois aqui nada é o que parece que é! 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

-O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu § 2º, 

 dispõe que: § 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

-Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos de sua 
experiência. No processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa, como 
sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que ela 
domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de 
uma coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa. [...] Quanto mais se 
avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e 
adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4). 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  
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           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  
 

REGISTRO EM FOTOGRAFIAS:  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA:  12/08/19 

 OBJETIVOS:  

● Incentivar e desenvolver o hábito de desenho, estimulando assim a fantasia da 

criança; 

● Estimular a coordenação da criança e a criatividade; 

RECURSOS:  

● Rolos de papel;  

● Palitos; 

● tinta guache; 

● cordão; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

Dando continuidade a atividade da semana anterior.  

A atividade consiste em conscientizar e ressaltar a importância do imaginar, do 
reciclar visto que o material da atividade e reciclagem de rolos de papel e palitos, a mesma 
será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala 
de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo sentados em sala, 
iniciarei uma breve leitura da história "o que é que não é" ao longo da narração da história, 
irei indagando a eles os formatos do personagens, como podemos refaze-los com os materiais 
levados a sala,  para iniciar a atividade irei incentivando-os a adivinharem qual e o animal, 
como podemos vê-los de diferentes maneiras, a atividade consiste em construirmos, com os 
materiais levados em sala, os personagens por exemplo: a centopeia com o rolo de papel 
podemos fazer o corpinho, a teia da aranha com o cordão e assim sucessivamente vamos 
construindo. 

 HISTÓRIA: 

O que é que não é?  
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Mas... é ou não é? 

Você tem de ficar de olho, viu?. 

Pois aqui nada é o que parece que é! 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

-O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu § 2º, 

 dispõe que: § 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

-Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos de sua 
experiência. No processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa, como 
sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que ela 
domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de 
uma coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa. [...] Quanto mais se 
avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e 
adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4). 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 
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bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA:  14/08/19 

 OBJETIVOS:  

● diferenciar letras de desenhos; 

● identificar a letra do seu nome; 

 

RECURSOS:  

● recortes de papel de jornal; 

● letras no papel (modelo); 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade consiste em  ressaltar a importância da identificação da letra de seus 
nomes, a mesma será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida 
retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um círculo 
sentados em sala, iniciarei uma breve explicação da atividade para os alunos, irei indagando a 
eles os formatos das letras e suas diferenças, como podemos refazer com os materiais levados 
a sala (recortes de jornal),  para iniciar a atividade irei incentivando-os a adivinharem de 
quem tem a letra  inicial selecionada ao nome, a atividade consiste em construirmos, uma 
melhor identificação dos nomes de cada aluno, com os materiais levados em sala. 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

-De acordo com Weiz (2000, p. 75), as interações, os agrupamentos, devem ser pensados 
tanto do ponto de vista do que se pode aprender durante a atividade como do ponto de vista 
das questões que cada aluno pode ‘levar’ para pensar. Um outro fator importante a considerar, 
além do conhecimento que os alunos possuem, são suas características pessoais: seus traços 
de personalidade, por um lado, e a disposição de realizar atividades em parceria com um 
determinado colega, por outro. Às vezes, a tomar pelo nível de conhecimento, a dupla poderia 
ser. 

-As crianças, antes mesmo do ensino Fundamental devem ter acesso tanto a atividades de 
introdução ao sistema alfabético e suas convenções a alfabetização, como também práticas 
sociais de uso da leitura e da escrita, o letramento (SOARES, 2009. p.18). 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância de sabermos qual é 

a primeira letra de nossos nomes, quais os materiais que poderiam ser utilizados para 
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contornarmos nossas letrinhas, em seguida fui estimulando-os a interagir, perguntei se eles 

perceberam as diferenças entre as letras de seus nomes para as dos colegas e fui mostrando o 

material que utilizaria-mos para contornar as letras iniciais de cada nome, e assim fui 

influenciando-os para que compreendessem a atividade.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para efetuar a atividade, em relação à atenção dos alunos 

foi relevante, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos compreenderam e foram 

receptivos com a atividade. 

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A atividade fez com que as crianças percebessem que, existem diferenças entre 

seus nomes e que cada um tem uma letra embora eles ja estejam bem avançados neste quesito. 

   A turma aceitou bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem 

receptivos, acredito ter acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um 

interesse relevante da turma com a mesma. 

              A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da 
turma com a assunto proposto.  
               Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas 
elaborações das atividades.  
 
 
REGISTRO EM FOTOGRAFIAS:  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA:  19/08/19 

 OBJETIVOS:  

● Despertar e estimular o prazer pela cultura popular; 
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●  valorizar as manifestações folclóricas, valorizando a diversidade cultural das 

várias regiões do Brasil; 

 

RECURSOS:  

● recortes de papel  

● tinta guache;  

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade consiste em  ressaltar a importância do folclore tanto regional quanto 
do Brasil,  identificação da nossa cultura,  a mesma será efetuada, logo após a primeira 
refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção.                 
Organizarei todos em um círculo sentados em sala, iniciarei uma breve explicação da 
atividade para os alunos, irei mostrar a eles um breve vídeo com a história do Boitatá,  para 
iniciar a atividade irei incentivando-os a refletirem qual a importância de conhecermos nossas 
lendas folclores,  a atividade consiste em construirmos, um grande Boitatá em um cartaz e 
suas mãos representarão o fogo da grande cobra (Boitatá).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

-[…] Não se trata de ensinar folclore, mas de usá-lo onde se fizer oportuno, para 
que sua riqueza seja destilada na sensibilidade das novas gerações, nutrindo-as e energizando-
as. […]” (Hélio Sena apud ZANINI, 2000, p. 168). 

-“O provérbio é sempre uma síntese de sabedoria popular. A sabedoria coletiva é 
reveladora de convicções, de certezas, merece fé.” (Saul Martins) 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  
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           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA:  02/09/19 

 OBJETIVOS:  

● Incentivar e desenvolver o hábito de desenho, estimulando assim a fantasia da 

criança; 

● Estimular a coordenação da criança e a criatividade; 

RECURSOS:  

● Rolos de papel;  

● Palitos; 

● tinta guache; 

● cordão; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

Dando continuidade a atividade da semanas anteriores.  

A atividade consiste em conscientizar e ressaltar a importância do imaginar, do 
reciclar visto que o material da atividade e reciclagem de rolos de papel e palitos, a mesma 
será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala 
de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um circulo sentados em sala, 
iniciarei uma breve leitura da história "o que é que não é" ao longo da narração da história, 
irei indagando a eles os formatos do personagens, como podemos refaze-los com os materiais 
levados a sala,  para iniciar a atividade irei incentivando-os a adivinharem qual e o animal, 
como podemos vê-los de diferentes maneiras, a atividade consiste em construirmos, com os 
materiais levados em sala, os personagens por exemplo: a centopeia com o rolo de papel 
podemos fazer o corpinho, a teia da aranha com o cordão e assim sucessivamente vamos 
construindo, confecção de baleias com material reciclável, garrafas de refrigerantes e tintas 
para mais detalhes do personagem.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

-O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu § 2º, 

 dispõe que: § 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

-Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos de sua 
experiência. No processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa, como 
sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que ela 
domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de 
uma coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa. [...] Quanto mais se 
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avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e 
adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4). 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 09/09/19 

 OBJETIVOS:  

● estimular a amizade; 

● Desenvolver criatividade;  

● valorizar o respeito; 
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RECURSOS: 

●  materiais recicláveis; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade consiste em  ressaltar a importância da amizade a mesma será 
efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de 
aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em um círculo sentados em sala, iniciarei 
uma breve explicação da atividade para os alunos, irei contar a história do Coach que se refere 
a amizade, para iniciar a atividade irei incentivando-os a refletirem qual a importância de 
termos amigos e como tratar os colegas. A atividade consiste em construirmos um boneco 
com materiais recicláveis. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

“As crianças possuem diferenças de temperamento, atitudes, credo religioso, 
gênero, etnia, características físicas, habilidades e de conhecimentos, por isso, deve-se criar 
situações de aprendizagem em que a questão da diversidade seja abordada nessas instituições 
(BRASIL, 1998).” 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil “para 
que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e 
particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na 
instituição” (BRASIL, 1998, p.41). 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  
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           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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DATA:  16/09/19 

 OBJETIVOS:  

BNCC OBJETIVOS “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

● (EI03EO03)  

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

● (EI03EO04)  

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

RECURSOS:  

● caixa de papelão;  

● bolinhas de papel coloridas; 

● fitas adesivas; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade consiste em nos organizarmos em sala com uma breve explicação do 

que é a conscientização sobre o trânsito, a atividade será efetuada em sala, logo após a primeira 

refeição dos alunos, em seguida retornaremos a sala, para iniciar a intervenção. 

Organizei todos em um círculo sentados em sala, iniciarei uma breve explicação da 

atividade 

e para os alunos, para fazermos a atividade os alunos irão construir um semáforo 

com caixa de papelão, em seguida iremos fazer uma simulação de trânsito no semáforo, 

conscientizar que a regras que devem ser levadas em consideração pelos motoristas e os 

pedestres.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

“código de Trânsito Brasileiro ( 2001 ) “O Trânsito em condições seguras é um 

direito de todos e dever dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, adotar 

medidas e assegurar este direito”. Cabe à escola difundir as principais atitudes a serem adotadas 

pelos alunos enquanto pedestres e ciclistas, assim como, repassar informações aos pais e aos 

comunitários enquanto atores que exercem o papel de pedestres, motoristas, ciclistas, 

passageiros e motociclistas.” 
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“De acordo com Vasconcelos (2001), o trânsito é o “mundo da rua” por excelência, 

ou seja, é o universo da convivência entre estranhos - um espaço público compartilhado por 

gente que não se conhece pessoalmente, que tem seus próprios objetivos e que depende das 

ações e reações dos demais para alcançá-los.” 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRE II 

DATA:  30/09/19 

 OBJETIVOS: 

● (EI03EO03)  

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação; 

● (EI03CG04)  
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Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 
aparência; 

● (EI03CG05)  

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas; 

  

RECURSOS: 

●    formas de papel; 

●     materiais recicláveis; 

● tinta guache; 

  

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade consiste em  ressaltar a importância de como a primavera é? quais 
seus benefícios para nós, o que aparece nas plantas durante esta época do ano etc. E   
identificação dos mesmos,  a mesma será efetuada, logo após a primeira refeição dos alunos, 
em seguida retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. Organizarei todos em 
um círculo sentados em sala, iniciarei uma breve explicação da atividade para os alunos, irei 
incentivando-os a dialogarem sobre a primavera,  para iniciar a atividade irei incentivando-os 
a refletirem qual a importância das mudanças de temperatura, qual a importância dos animais 
para melhorar o ambiente, porque as flores aparecem somente nesta época do ano e assim irei 
dialogando com eles, a  atividade consiste em construirmos, um grande jardim com materiais 
recicláveis e as mãos para confecção de árvores, borboletas, abelhas entre outros.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Segundo Vygotski, o desenvolvimento e a aprendizagem da criança ocorrem a 
partir da relação que tem “no seu cotidiano, observando, experimentando, imitando recebendo 
instrução das pessoas mais experientes de sua cultura, aprende a fazer perguntas e também 
obter respostas para uma série de questões” (2008, p.76). 

“É um processo contínuo no qual os indivíduos e a comunidade tomam 
consciência de seu ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as 
experiências e a determinação que os tornem aptos a agir - individual e coletivamente - e 
resolver os problemas ambientais presentes e futuros (apud DIAS, 2002, p.66)” 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 
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diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRE II 

DATA:  07/10/19 

 OBJETIVOS: 

● (EI03EO03)  

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação; 

● (EI03TS02) 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

● (EI03CG05)  

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas; 

  

RECURSOS: 

● tinta guache; 

  

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade consiste na elaboração de atividades relacionadas a pintura de rosto 
visto que estamos na semana da criança,  a mesma será efetuada, logo após a primeira 
refeição dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. 
Organizarei todos em um círculo sentados em sala, iniciarei uma breve explicação da 
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atividade para os alunos, irei incentivando-os a dialogarem sobre o que gostaria de pintar, se 
gostam da atividade, etc. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

“Se for esse nosso entendimento, então notamos facilmente que os processos de 
criação manifestam-se com toda a sua força já na tenra infância. Uma das questões mais 
importantes da psicologia e da pedagogia infantis é a da criação na infância, do 
desenvolvimento e do significado do trabalho de criação para o desenvolvimento geral e 
amadurecimento da infância. Já na primeira infância, identificamos nas crianças processos de 
criação [...] (VYGOTSKY, 2009, p.16)” 

“Que ato é esse do ser humano poder transformar as coisas? Se a Educação é uma 
ferramenta neste processo de transformação, como ela pode auxiliar? Assim foram as 
primeiras perguntas, grandes questões, que foram encontrado seu caminho na medida em que 
me deparei com as discussões relativas ao processo criativo, sobretudo nas obra de Fayga 
Ostrower “Criatividade e processos de criação” (2008) e no livro “Imaginação e criação na 
infância” (2009) de Lev. S. Vygotsky.”  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 
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acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRE II 

DATA:  04/11/19 

 OBJETIVOS: 

● (EI03EO03)  

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação; 

● (EI03TS02) 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

● (EI03CG05)  

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas; 

  

RECURSOS: 

● tinta guache; 

  

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade consiste na elaboração de atividades relacionadas a pintura para 
estimular a criatividade e a imaginação, a mesma será efetuada, logo após a primeira refeição 
dos alunos, em seguida retornaremos para a sala de aula, para iniciar a intervenção. 
Organizarei todos em um círculo sentados em sala e iniciarei contando a história dos lobos de 
todas as cores, que narra a história de lobos diferentes se trata de amizade, diferenças e cores, 
iniciarei uma breve explicação da atividade para os alunos, irei incentivando-os a dialogarem 
sobre o que gostaria de pintar, se gostam da atividade, etc. 

HISTÓRIA:  

Será que os lobos de todas as histórias são iguais e gostam de assustar as crianças? 
O leitor precisa conhecer os lobos azul, vermelho, amarelo, verde, verde-água, rosa, marrom, 
cinza, laranja, roxo e preto. Eles são muito diferentes. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

“Se for esse nosso entendimento, então notamos facilmente que os processos de 
criação manifestam-se com toda a sua força já na tenra infância. Uma das questões mais 
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importantes da psicologia e da pedagogia infantis é a da criação na infância, do 
desenvolvimento e do significado do trabalho de criação para o desenvolvimento geral e 
amadurecimento da infância. Já na primeira infância, identificamos nas crianças processos de 
criação [...] (VYGOTSKY, 2009, p.16)” 

“Que ato é esse do ser humano poder transformar as coisas? Se a Educação é uma 
ferramenta neste processo de transformação, como ela pode auxiliar? Assim foram as 
primeiras perguntas, grandes questões, que foram encontrado seu caminho na medida em que 
me deparei com as discussões relativas ao processo criativo, sobretudo nas obra de Fayga 
Ostrower “Criatividade e processos de criação” (2008) e no livro “Imaginação e criação na 
infância” (2009) de Lev. S. Vygotsky.”  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Ao iniciar minha intervenção, logo após a primeira refeição dos alunos, organizei o 

tapetinho na sala, inicie perguntando para os alunos qual era a importância da reciclagem, quais 

os materiais que poderiam ser utilizados, em seguida comecei a narração da história sempre 

mostrando para eles as imagens, e estimulando-os a interagir, perguntei se eles perceberam 

diferentes formas e materiais que os personagens eram feitos, e assim fui influenciando-os para 

que compreendessem a história.  

 Confesso que, poderia ter utilizado melhores recursos para efetuar a atividade, visto 

que não tenhamos muitos materiais para confeccionar os personagens, em relação à atenção dos 

alunos foi excelente, embora a atividade da leitura foi um pouco longa foi possível perceber 

que atenção deles não se desvencilhou, fico feliz, pois notei alegremente que os alunos se 

encantaram pela história e adoraram descobrir formas diferentes de cuidar do nosso planeta.  

           Percebo que estou evoluindo em relação à interação com os alunos, pois tinha 

uma dificuldade grande de comunicação com as crianças, e percebo que isso se esvai a cada ida 

à escola, posso afirmar que foi uma experiência muito gratificante.  

           A narração da história fez com que as crianças percebessem que, existem várias 

formas diferentes e legais de confeccionar brinquedos e personagens com materiais recicláveis, 

percebi uma surpresa boa vindo deles por perceberem que podemos viver de forma sustentável 

tanto dentro da escola com materiais que reciclamos quanto fora da escola.   A turma aceitou 

bem a proposta dada, cooperou em relação à atividade, foram bem receptivos, acredito ter 

acertado em relação ao tempo estipulados, visto que, pude perceber um interesse relevante da 

turma com a mesma. 

 A atividade foi significativa, pois foi possível observar a curiosidade e interesse da turma 
com a assunto proposto.  
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 Acredito que poderia ter me esforçando mais em relação a criatividade nas elaborações das 
atividades.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver estimulação motora 

 Sentir a textura nas mãos e pés 



67 
 

 Provocar visão 

RECURSOS: 

 Um quilo de arroz 

 Uma bacia grande 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 06/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h00min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, 

encima do tapete da sala após vou pegar a bacia e o arroz aonde vou despejar o arroz 

dentro da bacia, mas na frente dos alunos, depois ter feito isso vou pegar um aluno 

de cada vez e colocar a bacia na frente dele aonde vou mostrar que ele pode explorar 

o arroz com as mãos. Depois que todos os alunos explorarem vou pegar um aluno de 

cada vez e tirar as meias e colocar eles em pé dentro da bacia aonde também vão 

explorar o arroz com os pés. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a textura com as frutas 

 Mostrar os nomes das frutas 

 Provocar o paladar 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Hora do lanchinho) 

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

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 07/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

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

Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder contar 

a história. Após, apresentarei o livro para os alunos e explicarei o significado da 

história e contarei. Após ter contado a historia vou entregar algumas frutas para eles 

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

saborearas. 

 

 

Resumo do livro 

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

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

maça, biscoitos e queijo. Assim Roque como diversos lanchinho no dia. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: VERÔNICA CORREA VIEIRA 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a textura com as frutas 

 Mostrar os nomes das frutas 

 Provocar o paladar 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Hora do lanchinho) 

 Algumas frutas, por exemplo, pêra, manga, limão e outros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 13/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

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

Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder contar 

a história. Após, apresentarei o livro para os alunos e explicarei o significado da 

história e contarei. Após ter contado a história vou entregar algumas frutas para eles 

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

saborearas. 

 



70 
 

 

Resumo do livro 

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

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

maça, biscoitos e queijo. Assim Roque como diversos lanchinho no dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o som com diferentes objetos dentro da garrafa 

 Mostrar diferentes objetos como palito de sorvete, clipe e outros 

 Sentir a textura das garrafas 

RECURSOS: 

 Um livro (O bebê que sabia brincar) 

 Cinco garrafas com diferentes materiais dentro como clipes, palitos de sorvete, 

pedras e alfinetes 

 Uma caixa grande 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 14/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre “O bebê que sabia 

brincar”, primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, encima do tapete 
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da sala para poder contar a história. Após, apresentarei o livro para os alunos e 

explicarei o significado da história e contarei também, após vou mostrar a caixa o que 

tem dentro dela para os alunos brincarem e ouvirem o som das garrafas e tambor de 

bateria. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a motricidade motora 

 Mostrar luvas com diferentes alimentos dentro 

 Provocar a visão 

 

RECURSOS:  

 Três luvas brancas de borracha  

 Dentro das luvas, vai ter os seguintes alimentos arroz, feijão e farinha de trigo 
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DESENVOLVIMENTO: 

No dia 20/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche AI 

da Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, 

encima do tapete da sala para poder mostrar as luvas sensoriais. Após, ter mostrado 

as luvas vou pegar as mãos deles e colocar encima das luvas para mostrar que podem 

explorarem. Assim vou dar uma luva de cada vez para eles explorarem o que tem 

dentro delas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 21/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Mostra a textura dos balões 

 Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio  

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Um tapete grande 
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 Balões coloridos 

 Um pedaço de barbante comprido 

 Prendedores de prender roupas 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 21/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um pedaço comprido de barbante 

amarrar nas paredes, após vou colocar alguns balões pendurados no barbante. Feito 

esses procedimentos vou colocar os bebês sentadinhos no tapete, depois mostrar os 

balões para os alunos e colocar eles em pé para que possam esticar os braços para 

pegar os balões pendurados no barbante. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora fina 

 Reconhecer o contato com novas texturas 

 Explorar o tato e a visão 
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RECURSOS:  

 Uma cartolina preta pequena 

 Objetos como tampinhas, palito de picolé, barbante, esponja e Eva 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 27/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala 

para poder mostrar o mini tapete sensorial. Após ter mostrado vou colocar o mini 

tapete sensorial em cima do tapete da escola, assim vou deixar os alunos exploraram 

os objetos que estarão colados na cartolina. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/08/2019 
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OBJETIVOS: 

 Mostrar a textura dos balões 

 Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio  

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Um tapete grande 

 Balões coloridos 

 Um pedaço de barbante comprido 

 Prendedores de prender roupas 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 28/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um pedaço comprido de barbante 

amarrar nas paredes, após vou colocar alguns balões pendurados no barbante. Feito 

esses procedimentos vou colocar os bebês sentadinhos no tapete, depois mostrar os 

balões para os alunos e colocar eles em pé para que possam esticar os braços para 

pegar os balões pendurados no barbante. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/09/2019 
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OBJETIVOS: 

 Estimular a sensibilidade tátil e visual 

 Desenvolver habilidades de manipulação e do movimento de pinça 

 Conhecer diferente alimento 

RECURSOS: 

 Um pote com macarrão cozido dentro 

 Babeiros dos alunos 

 Cadeirinhas de lanchar 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 10/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos nas cadeiras 

de lanchar, após vou mostrar para eles um pode com macarrão dentro. Depois vou 

explicar o que é macarrão e deixar um aluno de cada vez explorar a massa nas mãos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVOS: 
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 Estimular o corpo 

 Desenvolver diferentes habilidades 

 Conhecer diferente brincadeiras 

RECURSOS: 

 Um cobertor pequeno 

 O espaço da sala de aula 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 11/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um cobertor pequeno e explicar 

atividade, após vou pegar um aluno de cada vez e colocar em cima do coberto, onde 

eu vou puxar o cobertor, ou seja, vou estar desenvolvendo a estimulação motoca com 

os alunos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 
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 Aprimorar a coordenação motora 

 Conhecer diferentes objetos 

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Uma caixa com barbante  

 Bolinhas de plástico coloridas 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 12/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou colocar as crianças sentadinhos no tapete 

da sala de aula, após vou mostrar a caixa. Assim uma criança de cada vez vai ter que 

tirarem uma bolinha de dentro da caixa, onde vai passar por meio dos barbantes com 

as mansinhas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/09/2019 
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OBJETIVOS: 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação 

 Provocar a percepção do tátil e visual 

 Conhecer brincadeiras diferentes 

RECURSOS: 

 Um tubinho de plástico com água e detergente dentro 

 Espaço da sala de aula 

 Um tapete grande 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 13/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou colocar as crianças sentadinhos no tapete 

da sala de aula, após vou mostrar o tubinho de plástico com água e detergente dentro, 

após eu vou fazer várias bolhas com a boca para os alunos tentarem pegarem 

estornarem com as mãos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 16/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora 

 Mostrar como é o redondo 

 Provocar a visão com diferentes cores 

 

RECURSOS:  

 Uma caixa pequena com barbante pendurados 

 Bolinhas coloridas de plástico  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 16/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala 

para poder mostrar a caixa, após mostrarei as bolinhas de plástico coloridas. Assim 

vou mostrar para eles que podem colocar a mão dentro da caixa e tirar as bolinhas 

por meio dos barbantes. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 17/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora 

 Mostrar uma bateria com diferentes objetos 

 Provocar audição 

 

RECURSOS:  

 Algumas latas de leite 

 Colheres grandes 

 Alguns potes de plástico 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 17/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala 

para poder mostrar a baterias com diferentes objetos, assim vou pegar duas colheres 
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e bater nas lates e potes é mostrar para os alunos que sai diferentes som da lata e 

pote. Após vou deixar os alunos baterem também. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/10/2019 

OBJETIVOS:  

 (EIO2TSO2): Utilizar materiais variados de manipulação. 

 Desenvolver a coordenação motora e lateralidade. 

 

RECURSOS: 

 Prendedores de roupas 

 Duas bacias e barbante 
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DESENVOLVIMENTO: 

No dia 08/10/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. A atividade será o aluno de abrir e fechar o prendedor de roupa, 

também passar os prendedores de uma bacia para outra. Sendo assim, vou colocar 

todos os bebês sentados no tapete da sala, após irei mostrar a bacia com os 

prendedores. Enfim, mostrarei para os bebês que os prendedores abrem e fecham 

que podemos passar de uma bacia para outra. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/10/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o corpo 

 (EIO2CGO3):  explorar formas de deslocamento no espeço (pular, saltar), 

combinando movimentos e seguinte orientações 
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RECURSOS: 

 Um cobertor pequeno 

 O espaço da sala de aula 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 09/10/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA 

da Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um cobertor pequeno e explicar 

atividade, após vou pegar um aluno de cada vez e colocar em cima do coberto, onde 

eu vou puxar o cobertor, ou seja, vou estar desenvolvendo a estimulação motoca com 

os alunos. 
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Data: 25/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO2CGO5): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outras. 
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 (EIO2ETO3): Identificar relações especiais (dentro e fora, em cima, embaixo, 

acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 (EIO1EFO7): Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablete etc.) 

- Momento 1: 

 

 Vou dizer para os bebês brincarem com os brinquedos da sala, ou seja, 

brincadeira livre. 

- Momento 2: 

 

 Já no segundo momento, irei pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

para comer a fruta. 

 Depois de lavar as mãos, vou colocar os bebês na cadeira e ajudar, aqueles 

que precisarem o lanche. 

- Momento 3: 

 

 No terceiro momento, realizarei uma atividade dentro da sala da creche IA junto 

com os bebês.  

 Então, vou pedir para os bebês sentarem nas cadeiras do lanche para realizar 

a tarefa. 

 Assim, colocarei uma cartolina grande em cima da mesa para os bebês 

pintarem com giz de cera, canetinhas, e lápis de cor. 

 Após realizar a tarefa com os bebês, irei ajudar a professora titular a realizar as 

trocas de fraldas e lavar as mãos dos bebês. 

- Momento 4: 

 No quarto momento, realizarei a atividade com caixa de leite encapada com 

uma folha de oficio em cada uma. 
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 Assim, vou pedir para bebês sentarem em cima do tapete para realizar a 

pintura com tintas coloridas nas caixas de leite. 

 Então, vou colocar em cima do tapete várias caixas de leite e tintas com 

variadas cores para os bebês pintarem. 

 Junto com os bebês vou ajudar a cada um pintar a sua caixa da maneira que 

preferir.  

 As pinturas vão ser pintadas pela as mãos dos bebês. 

- Momento 5: 

 Após encerrar atividade, vou pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

e ajudar nas trocas de fraldas. 

 Depois colocar os bebês sentados para esperar a janta. 

 Após a janta, vou ajudar a professora titular ajudar na escovação dos dentes e 

higiene de cada bebê. 

- Momento 6: Saída 

 Faltando mais ou menos 30 minutos para os bebês irem embora, vou deixar os 

bebês brincar com a boca do palhaço. 

 Assim, vou mostrar a boca do palhaço para os bebês e mostrarei como se joga 

as bolinhas dentro da boca do palhaço. 

 Então, cada bebê vai poder pegar as bolinhas e jogar dentro da boca.  

 Durante a brincadeira vou relatar as cores das bolinhas. Também questionar 

os bebês se eles conhecem aquela cor mostrada no momento.  
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Data: 26/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO1EFO1): Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os 

nomes de pessoas com quem convive. 

 (EIO1EOO3): Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao 

explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

 (EIO1ETO1): Explorar e descobrir as propriedades de objeto e materiais (odor, 

cor, sabor, temperatura). 

 (EIO2TSO2): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa, de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

- Momento 1: 

 Vou dizer para os bebês brincarem com os brinquedos da sala, ou seja, 

brincadeira livre. 

 - Momento 2: 

 Já no segundo momento, irei pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

para comer a fruta. 

 Depois de lavar as mãos, vou colocar os bebês na cadeira e ajudar, aqueles 

que precisarem comer o lanche. 

 

- Momento 3: 
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 No terceiro momento, levarei os bebês para o pátio da instituição para brincar 

na pracinha com os bambolês coloridos. 

 Assim, vou dar um bambolê para cada bebê brincar. 

 Mas, antes de nós irmos para o pátio, vou explicar como se brinca com os 

bambolês. 

  Vou deixar os bebês brincarem com bambolês coloridos na pracinha da 

instituição da maneira que quiserem. 

 Também, vou pegar os bebês e brincar de bambolê com eles. Vou explicar para 

os bebês que eles podem passar por dentro dos bambolês um atrás do outro. 

 Colocar o bambolê deitado no chão e pular como por exemplo: entrando e 

saindo de dentro dele. 

 Após voltar a sala de aula, irei ajudar a professora titular a realizar as trocas de 

fraldas. 

- Momento 4: 

 No quarto momento, realizarei a atividade que será os óculos coloridos de 

papelão.  

 Assim, vou levar vários óculos coloridos de rolinho de papel para os bebês 

brincarem de binóculos. Ao mesmo tempo estarei provocando a visão dos 

bebês com cores variadas. 

 Vou colocar todos os bebês sentados no tapete da sala para brincarem com os 

binóculos.  

 Feito isso, irei mostrar os binóculos para bebês, onde irei explicar o significado 

dos binóculos e cores. 

 Então, vou brincar com os bebês de binóculos colocando nos olhos deles para 

verem que cores está mostrando nos rolinhos. 

- Momento 5: 

 Após encerrar atividade, vou pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

e ajudar nas trocas de fraldas. 



89 
 

Depois colocar os bebês sentados para esperar a janta. 

 Após a janta, vou ajudar a professora titular ajudar na escovação dos dentes e 

limpeza de cada bebê. 

- Momento 6: Saída 

 Faltando mais ou menos 30 minutos para os bebês irem embora, vou deixar os 

bebês brincarem com as massinhas de modelar coloridas, em cima da mesa 

de lanchar e na mni-cozinha. 

 Então, vou entregar um pedaço de massinha de modelar para cada bebê e 

panelinhas de plástico para brincarem de comidinha mini-cozinha. 

 Também, vou deixar os bebês brincarem com as massinhas de modelar da 

maneira que preferirem, como por exemplo: fazendo bolinhas, bonequinhos 

etc. 

- Avaliação: 

 Observar qual cor chamou mais atenção. 

 Se vão brincar com as massinhas de modelar. 

 Se vão conseguir brincar com o bambolê.  

 Se vão terem alguma dificuldade de entrar e sair do bambolê. 
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- Objetivos Específicos: 
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 (EIO1EOO2): Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações das quais participa. 

 (EIO1TSO3): Explorar diferentes fontes sonoros e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, música, melodia e meio de transporte. 

 (EIO1EFO5): Reconhecer elementos das ilustrações de história, apontado- os, 

a pedido do adulto-leitor. 

- Momento 1: 

 Vou dizer para os bebês brincarem com os brinquedos da sala, ou seja, 

brincadeira livre. 

- Momento 2: 

 Já no segundo momento, irei pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

para comer a fruta. 

 Depois de lavar as mãos, vou colocar os bebês na cadeira e ajudar, aqueles 

que precisarem, a comer a furta. 

- Momento 3: 

 No terceiro momento, levarei os bebês para o pátio da instituição para brincar 

na pracinha com bolinhas de sabão, se não tiver chovendo. 

 Mas antes de nós irmos para o pátio ou na sala de aula, vou explicar para os 

bebês como se brinca com bolinhas de sabão. 

 Assim, vou mostrar para os bebês um tubete de bolinhas de sabão, onde eu 

irei assoprar até sair bolinhas para os bebês pegarem com as mãos. 

 Feito isso levarei os bebês para o pátio ou ficaremos na sala, então vou 

assoprar o tubete até sair bolinhas para os bebês pegarem no ar. 

 Também eu vou deixar uma bebê de cada vez, assoprar o tubete para sair 

bolinhas. 
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 Após a brincadeira realizada, irei ajudar a professora titular a realizar as trocas 

de fraldas e lavar as mãos dos bebês. 

- Momento 4: 

 No quarto momento, realizarei a atividade que será Sons dos instrumentos 

musicais. 

 Assim, vou levar o meu computador para instituição, onde vou mostrar alguns 

instrumentos musicais que circulam nas bandas de música como por exemplo: 

violão, guitarra, bateria, trombone, pandeiro, piano, rebolo, tamborim, flauta, 

reco reco e outros. 

 Vou colocar todos os bebês sentados no tapete da sala. Feito isso, irei mostrar 

uma imagem de cada vez no computador e relatar os nomes dos instrumentos 

para os bebês, onde irei explicar o significado de cada instrumento musical. 

 Também, enquanto tiver mostrando e explicando as imagens para os bebês 

vou colocar o som dos instrumentos. 

 

 

- Momento 5: 

 Após encerrar atividade, vou pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

e ajudar nas trocas de fraldas. 

Depois colocar os bebês sentados para esperar a janta. 

 Após a janta, vou ajudar a professora titular ajudar na escovação dos dentes e 

limpeza de cada bebê. 

- Momento 6: Saída 

 Faltando mais ou menos 30 minutos para os bebês irem embora, vou realizar 

uma contação de história “Penélope na praia” na sala de aula em cima do 

tapete dos bebês, onde realizarei a contação de história. 

 Assim, enquanto eu tiver contando a história para os bebês vou pedir para um 

de cada vez sentarem em cima da toalha que vai estar em baixo de um guarda-

sol.  
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 Após, irei relatar a importância do guarda-sol na praia para os bebês. 

- Referências: 

 

HALLANSLEBEN, Gutman Georg. Penélope na praia. São Paulo, 2008. 
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Data: 28/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 (EiO2TSO3): Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma 

faixa etária e adultos. 

 (EIO1TSO1): Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do 

ambiente. 

  (EIO1EFO2): Demostrar interesse ao ouvir história lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de 

segurar o portador e de virar páginas). 

Momento 1: 

 Vou dizer para os bebês brincarem com os brinquedos da sala, ou seja, 

brincadeira livre. 
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- Momento 2: 

 Já no segundo momento, irei pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

para comer a fruta. 

 Depois de lavar as mãos, vou colocar os bebês na cadeira e ajudar, aqueles 

que precisarem, a comer a furta. 

- Momento 3: 

 No terceiro momento, levarei os bebês para o pátio da instituição para brincar 

na pracinha e com o cesto do tesouro. 

 Mas antes de nós irmos para o pátio, vou explicar para os bebês que eles vão 

poder explorar novamente os objetos do cesto do tesouro no pátio da 

instituição. 

 Feito isso levarei os bebês para o pátio, vou levar o cesto do tesouro para os 

bebês explorar os objetos dentro. 

 Assim, dependendo do objeto que o bebê pegar como por exemplo: uma colher, 

eu vou levar ele até areia do pátio e mostrar que pode cavar com a colher. 

Também potes, onde podemos colocar arreia, folha de árvore, pedra e capim 

dentro do pote. 

 Após voltar a sala de aula, irei ajudar a professora titular a realizar as trocas de 

fraldas. 

- Momento 4: 

 No quarto momento, realizarei a minha atividade que será com os sons dos 

animais. 

 Assim, vou levar uma caixinha de som com várias imagens de animais no palito 

de sorvete, como por exemplo a imagem de um cachorro, gato, porco, macaco 

e outros. 

 Vou colocar todos os bebês sentados na cadeira de lanchar da mesa da sala 

de aula. Feito isso, irei pegar uma imagem de cada vez e mostrar para os 

bebês, onde irei perguntar se eles conhecem aquele animal. 
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 Como por exemplo a imagem de um cachorro, onde eu irei relatar como será o 

som do cachorro AuAuAuAu. 

 Também vou pegar a minha caixinha de música e colocar o som do cachorro 

para ele escutar como realmente é o som do cachorro. 

 Assim, irei realizar com todas as imagens dos animais que eu tiver no palitinho 

de picolé. 

 Depois irei deixar os bebês manusear as imagens dos animais. 

- Momento 5: 

 Após encerrar atividade, vou pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

e ajudar nas trocas de fraldas. 

 Depois colocar os bebês sentados para esperar a janta. 

 Após a janta, vou ajudar a professora titular ajudar na escovação dos dentes e 

limpeza de cada bebê. 

- Momento 6: Saída 

 Faltando mais ou menos 30 minutos para os bebês irem embora, vou contar 

uma história que se chama “ Os sons da floresta”. 

 Resumo do livro: O autor relata no livro sobre um macaquinho que fica na 

árvore e fica ouvindo rugidos, onde ele aborda uma pergunta para quem estiver 

lendo a história, como por exemplo: você consegue adivinhar o que o 

macaquinho encontrou? Um leão, assim por diante com outros tipos de 

animais. 

 Assim, eu irei colocar os bebês sentado em cima do tapete para relatar a 

história, onde irei passando as imagens devagar e deixar os bebês 

manusearem as imagens dos animais no livro. 

 Cada página que eu for passando, irei mostrar com o meu próprio som de como 

é o som do animal e realizarei algumas demonstrações de como agem. 

Também irei pedir para os bebês fazerem os sons junto comigo. 
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 Como por exemplo: o macaco coça a cabeça a axila, então eu vou realizar uma 

demonstração do macaco, assim com as outras figuras. 

- Referências: 

 

FACTORY, Clever. Os sons da floresta. São Paulo, p, 01-08 
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Data: 29/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO2CGO3): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações de cantigas. 

 (EIO1TSO3): Explorar diferentes fontes sonoros e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, música, melodia e meio de transporte. 

 (EIO2ETO5): Classificar objetos, considerando determinado atribuído 

(tamanho, peso, cor, forma etc. 

- Momento 1: 

 



96 
 

 Vou dizer para os bebês brincarem com os brinquedos da sala, ou seja, 

brincadeira livre. 

 - Momento 2: 

 Já no segundo momento, irei pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

para comer a fruta. 

 Depois de lavar as mãos, vou colocar os bebês na cadeira e ajudar, aqueles 

que precisarem, a comer a furta. 

- Momento 3: 

 No terceiro momento, levarei os bebês para o pátio da instituição para brincar 

na pracinha com a caixa de barbante e bolinhas de plástico coloridas. 

 Mas antes de nós irmos para o pátio, vou explicar para os bebês como se brinca 

com a caixa de barbante. 

 Assim, vou mostrar para os bebês a caixa e relatar que eles podem tocar as 

bolinhas dentro da caixa e depois tirar com as mãos no meio da teia de 

barbante. 

 Feito isso levarei os bebês para o pátio, vou deixar um de cada vez brincar com 

a caixa de barbante a vontade. Também vou relatar para os bebês as cores 

que eles pegarem para tocar dentro da caixa. 

 Após voltar a sala de aula, irei ajudar a professora titular a realizar as trocas de 

fraldas. 

- Momento 4: 

 

 No quarto momento, realizarei a atividade que será Sons dos meios de 

transporte com imagens. 

 Assim, vou levar o meu computador para a instituição, onde vou mostrar alguns 

meios de transporte que circulam na cidade como por exemplo: carro, avião, 

trem, navio, ônibus, ambulância, caminhão de bombeiro e outros. 
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 Vou colocar todos os bebês sentados na cadeira de lanchar da mesa da sala 

de aula. Feito isso, irei mostrar uma imagem de cada vez no computador e 

relatar os nomes dos transportes para os bebês, onde irei explicar o significado 

de cada transporte. 

 Também, enquanto tiver mostrando e explicando as imagens para os bebês 

vou colocar o som de cada transporte. 

- Momento 5: 

 Após encerrar atividade, vou pegar um aluno de cada vez para lavar as mãos 

e ajudar nas trocas de fraldas. 

Depois colocar os bebês sentados para esperar a janta. 

 Após a janta, vou ajudar a professora titular ajudar na escovação dos dentes e 

limpeza de cada bebê. 

- Momento 6: Saída 

 Faltando mais ou menos 30 minutos para os bebês irem embora, vou realizar 

uma roda na sala de aula em cima do tapete dos bebês. Onde irei cantar as 

seguintes cantigas de roda: ciranda cirandinha, bate palminhas, borboletinha e 

a dona aranha. 

 Assim, vou colocar o tapete no meio da sala da creche IA e pedir para os bebês 

sentarem em cima do tapete para começar as cantigas. 

 Também, enquanto eu tiver cantando vou pedir para os bebês cantarem junto 

comigo e bater palminha no ritmo da música. 

 Quando eu cantar a música da ciranda cirandinha vou realizar uma roda em pé 

com os bebés, onde vou girar junto com eles e pular, danças etc. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver estimulação motora 

 Sentir a textura nas mãos e pés 

 Provocar visão 

RECURSOS: 

 Um quilo de arroz 

 Uma bacia grande 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 06/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h00min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, encima do tapete 

da sala após vou pegar a bacia e o arroz aonde vou despejar o arroz dentro da bacia, mas na 

frente dos alunos, depois ter feito isso vou pegar um aluno de cada vez e colocar a bacia na 

frente dele aonde vou mostrar que ele pode explorar o arroz com as mãos. Depois que todos os 

alunos explorarem vou pegar um aluno de cada vez e tirar as meias e colocar eles em pé dentro 

da bacia aonde também vão explorar o arroz com os pés. 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a textura com as frutas 

 Mostrar os nomes das frutas 

 Provocar o paladar 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Hora do lanchinho) 

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

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 07/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da Educação 

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

colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder contar a história. Após, apresentarei 

o livro para os alunos e explicarei o significado da história e contarei. Após ter contado a historia 

vou entregar algumas frutas para eles poderem sentir o cheiro também à textura. Depois tirar as 

cascas para poderem saborearas. 

 

 

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

realiza diversos lanchinhos no dia, ele acha alguns pedaços de cereal, maça, biscoitos e queijo. 

Assim Roque como diversos lanchinho no dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a textura com as frutas 

 Mostrar os nomes das frutas 

 Provocar o paladar 

 

RECURSOS:  

 Um livro (Hora do lanchinho) 

 Algumas frutas, por exemplo, pêra, manga, limão e outros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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No dia 13/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da Educação 

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

colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder contar a história. Após, apresentarei 

o livro para os alunos e explicarei o significado da história e contarei. Após ter contado a história 

vou entregar algumas frutas para eles poderem sentir o cheiro também à textura. Depois tirar as 

cascas para poderem saborearas. 

 

 

Resumo do livro 

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

realiza diversos lanchinhos no dia, ele acha alguns pedaços de cereal, maça, biscoitos e queijo. 

Assim Roque como diversos lanchinho no dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o som com diferentes objetos dentro da garrafa 

 Mostrar diferentes objetos como palito de sorvete, clipe e outros 

 Sentir a textura das garrafas 

RECURSOS: 

 Um livro (O bebê que sabia brincar) 
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 Cinco garrafas com diferentes materiais dentro como clipes, palitos de sorvete, pedras 

e alfinetes 

 Uma caixa grande 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 14/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. A atividade será uma breve história sobre “O bebê que sabia brincar”, 

primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, encima do tapete da sala para poder 

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

e contarei também, após vou mostrar a caixa o que tem dentro dela para os alunos brincarem e 

ouvirem o som das garrafas e tambor de bateria. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a motricidade motora 

 Mostrar luvas com diferentes alimentos dentro 
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 Provocar a visão 

 

RECURSOS:  

 Três luvas brancas de borracha  

 Dentro das luvas, vai ter os seguintes alimentos arroz, feijão e farinha de trigo 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 20/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche AI da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão, encima do tapete 

da sala para poder mostrar as luvas sensoriais. Após, ter mostrado as luvas vou pegar as mãos 

deles e colocar encima das luvas para mostrar que podem explorarem. Assim vou dar uma luva 

de cada vez para eles explorarem o que tem dentro delas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 21/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Mostra a textura dos balões 

 Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio  

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Um tapete grande 

 Balões coloridos 

 Um pedaço de barbante comprido 

 Prendedores de prender roupas 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 21/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um pedaço comprido de barbante amarrar nas 

paredes, após vou colocar alguns balões pendurados no barbante. Feito esses procedimentos 

vou colocar os bebês sentadinhos no tapete, depois mostrar os balões para os alunos e colocar 

eles em pé para que possam esticar os braços para pegar os balões pendurados no barbante. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/08/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora fina 

 Reconhecer o contato com novas texturas 

 Explorar o tato e a visão 

 

RECURSOS:  

 Uma cartolina preta pequena 

 Objetos como tampinhas, palito de picolé, barbante, esponja e Eva 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 27/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da Educação 

Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder mostrar 

o mini tapete sensorial. Após ter mostrado vou colocar o mini tapete sensorial em cima do tapete 

da escola, assim vou deixar os alunos exploraram os objetos que estarão colados na cartolina. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Mostrar a textura dos balões 

 Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio  

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Um tapete grande 

 Balões coloridos 

 Um pedaço de barbante comprido 

 Prendedores de prender roupas 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 28/08/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um pedaço comprido de barbante amarrar nas 

paredes, após vou colocar alguns balões pendurados no barbante. Feito esses procedimentos 

vou colocar os bebês sentadinhos no tapete, depois mostrar os balões para os alunos e colocar 

eles em pé para que possam esticar os braços para pegar os balões pendurados no barbante. 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular a sensibilidade tátil e visual 

 Desenvolver habilidades de manipulação e do movimento de pinça 

 Conhecer diferente alimento 

RECURSOS: 

 Um pote com macarrão cozido dentro 

 Babeiros dos alunos 

 Cadeirinhas de lanchar 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 10/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos nas cadeiras de lanchar, 

após vou mostrar para eles um pode com macarrão dentro. Depois vou explicar o que é macarrão 

e deixar um aluno de cada vez explorar a massa nas mãos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o corpo 

 Desenvolver diferentes habilidades 

 Conhecer diferente brincadeiras 

RECURSOS: 

 Um cobertor pequeno 

 O espaço da sala de aula 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 11/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um cobertor pequeno e explicar atividade, após 

vou pegar um aluno de cada vez e colocar em cima do coberto, onde eu vou puxar o cobertor, 

ou seja, vou estar desenvolvendo a estimulação motoca com os alunos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Aprimorar a coordenação motora 

 Conhecer diferentes objetos 

 Provocar a visão com diferentes cores 

RECURSOS: 

 Uma caixa com barbante  

 Bolinhas de plástico coloridas 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 12/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar as crianças sentadinhos no tapete da sala de aula, 

após vou mostrar a caixa. Assim uma criança de cada vez vai ter que tirarem uma bolinha de 

dentro da caixa, onde vai passar por meio dos barbantes com as mansinhas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação 

 Provocar a percepção do tátil e visual 
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 Conhecer brincadeiras diferentes 

RECURSOS: 

 Um tubinho de plástico com água e detergente dentro 

 Espaço da sala de aula 

 Um tapete grande 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 13/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou colocar as crianças sentadinhos no tapete da sala de aula, 

após vou mostrar o tubinho de plástico com água e detergente dentro, após eu vou fazer várias 

bolhas com a boca para os alunos tentarem pegarem estornarem com as mãos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 16/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora 

 Mostrar como é o redondo 
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 Provocar a visão com diferentes cores 

 

RECURSOS:  

 Uma caixa pequena com barbante pendurados 

 Bolinhas coloridas de plástico  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 16/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da Educação 

Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder mostrar 

a caixa, após mostrarei as bolinhas de plástico coloridas. Assim vou mostrar para eles que 

podem colocar a mão dentro da caixa e tirar as bolinhas por meio dos barbantes. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 17/09/2019 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a coordenação motora 

 Mostrar uma bateria com diferentes objetos 
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 Provocar audição 

 

RECURSOS:  

 Algumas latas de leite 

 Colheres grandes 

 Alguns potes de plástico 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 17/09/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche I da Educação 

Infantil. Primeiramente vou colocar os alunos sentadinhos no chão da sala para poder mostrar 

a baterias com diferentes objetos, assim vou pegar duas colheres e bater nas lates e potes é 

mostrar para os alunos que sai diferentes som da lata e pote. Após vou deixar os alunos baterem 

também. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 08/10/2019 

OBJETIVOS:  
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 (EIO2TSO2): Utilizar materiais variados de manipulação. 

 Desenvolver a coordenação motora e lateralidade. 

 

RECURSOS: 

 Prendedores de roupas 

 Duas bacias e barbante 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 08/10/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. A atividade será o aluno de abrir e fechar o prendedor de roupa, também 

passar os prendedores de uma bacia para outra. Sendo assim, vou colocar todos os bebês 

sentados no tapete da sala, após irei mostrar a bacia com os prendedores. Enfim, mostrarei para 

os bebês que os prendedores abrem e fecham que podemos passar de uma bacia para outra. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 09/10/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o corpo 

 (EIO2CGO3):  explorar formas de deslocamento no espeço (pular, saltar), combinando 

movimentos e seguinte orientações 



114 
 

 

RECURSOS: 

 Um cobertor pequeno 

 O espaço da sala de aula 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 09/10/2019 realizarei atividade no horário das 09h30min na sala da creche IA da 

Educação Infantil. Primeiramente vou pegar um cobertor pequeno e explicar atividade, após 

vou pegar um aluno de cada vez e colocar em cima do coberto, onde eu vou puxar o cobertor, 

ou seja, vou estar desenvolvendo a estimulação motoca com os alunos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 25/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO2CGO5): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outras. 
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 (EIO2ETO3): Identificar relações especiais (dentro e fora, em cima, embaixo, 

acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 (EIO1EFO7): Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablete etc.) 

- RECURSOS: 

 Caixa de leite encapada 

 Tintas guache 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade com caixa de leite encapada com uma folha de oficio em cada 

uma. 

 Assim, vou pedir para bebês sentarem em cima do tapete para realizar a pintura com 

tintas coloridas nas caixas de leite. 

 Então, vou colocar em cima do tapete várias caixas de leite e tintas com variadas cores 

para os bebês pintarem. 

 Junto com os bebês vou ajudar a cada um pintar a sua caixa da maneira que preferir.  

 As pinturas vão ser pintadas pela as mãos dos bebês. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 26/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 
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 (EIO1EFO1): Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de 

pessoas com quem convive. 

 (EIO1EOO3): Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar 

espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

 (EIO1ETO1): Explorar e descobrir as propriedades de objeto e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura). 

 (EIO2TSO2): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa, de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas 

e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

- RECURSOS: 

 Rolo de papel higiênico 

 Papel celofane colorido 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade que será os óculos coloridos de papelão.  

 Assim, vou levar vários óculos coloridos de rolinho de papel para os bebês brincarem 

de binóculos. Ao mesmo tempo estarei provocando a visão dos bebês com cores 

variadas. 

 Vou colocar todos os bebês sentados no tapete da sala para brincarem com os binóculos.  

 Feito isso, irei mostrar os binóculos para bebês, onde irei explicar o significado dos 

binóculos e cores. 

 Então, vou brincar com os bebês de binóculos colocando nos olhos deles para verem 

que cores está mostrando nos rolinhos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO1EOO2): Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras 

e interações das quais participa. 

 (EIO1TSO3): Explorar diferentes fontes sonoros e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, música, melodia e meio de transporte. 

 (EIO1EFO5): Reconhecer elementos das ilustrações de história, apontado- os, a 

pedido do adulto-leitor. 

- RECURSOS: 

 Um computador 

 Uma caixinha se som 

. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

    Realizarei a atividade que será Sons dos instrumentos musicais. 

 Assim, vou levar o meu computador para instituição, onde vou mostrar alguns 

instrumentos musicais que circulam nas bandas de música como por exemplo: violão, 

guitarra, bateria, trombone, pandeiro, piano, rebolo, tamborim, flauta, reco reco e outros. 

 Vou colocar todos os bebês sentados no tapete da sala. Feito isso, irei mostrar uma 

imagem de cada vez no computador e relatar os nomes dos instrumentos para os bebês, 

onde irei explicar o significado de cada instrumento musical. 

 Também, enquanto tiver mostrando e explicando as imagens para os bebês vou colocar 

o som dos instrumentos. 
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- Referências: 

 

HALLANSLEBEN, Gutman Georg. Penélope na praia. São Paulo, 2008. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 

 (EiO2TSO3): Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 

etária e adultos. 

 (EIO1TSO1): Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do 

ambiente. 

 (EIO1EFO2): Demostrar interesse ao ouvir história lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e 

de virar páginas).  

 

- RECURSOS: 

 Um computador 

 Uma caixinha de som 

DESENVOLVIMENTO: 
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 Realizarei a minha atividade que será com os sons dos animais. 

 Assim, vou levar uma caixinha de som com várias imagens de animais no palito de 

sorvete, como por exemplo a imagem de um cachorro, gato, porco, macaco e outros. 

 Vou colocar todos os bebês sentados na cadeira de lanchar da mesa da sala de aula. Feito 

isso, irei pegar uma imagem de cada vez e mostrar para os bebês, onde irei perguntar se 

eles conhecem aquele animal. 

 Como por exemplo a imagem de um cachorro, onde eu irei relatar como será o som do 

cachorro AuAuAuAu. 

 Também vou pegar a minha caixinha de música e colocar o som do cachorro para ele 

escutar como realmente é o som do cachorro. 

 Assim, irei realizar com todas as imagens dos animais que eu tiver no palitinho de 

picolé. 

 Depois irei deixar os bebês manusear as imagens dos animais. 

- Referências: 

 

FACTORY, Clever. Os sons da floresta. São Paulo, p, 01-08 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2019 

 

- Objetivos Específicos: 
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 (EIO2CGO3): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações de cantigas. 

 (EIO1TSO3): Explorar diferentes fontes sonoros e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, música, melodia e meio de transporte. 

(EIO2ETO5): Classificar objetos, considerando determinado atribuído (tamanho, peso, 

cor, forma etc.  

- RECURSOS: 

 Um computador 

 Uma caixinha de som 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade que será Sons dos meios de transporte com imagens. 

 Assim, vou levar o meu computador para a instituição, onde vou mostrar alguns meios 

de transporte que circulam na cidade como por exemplo: carro, avião, trem, navio, 

ônibus, ambulância, caminhão de bombeiro e outros. 

 Vou colocar todos os bebês sentados na cadeira de lanchar da mesa da sala de aula. Feito 

isso, irei mostrar uma imagem de cada vez no computador e relatar os nomes dos 

transportes para os bebês, onde irei explicar o significado de cada transporte. 

 Também, enquanto tiver mostrando e explicando as imagens para os bebês vou colocar 

o som de cada transporte. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 02/12/2019 

- Objetivos Específicos: 

 (EiO1CGO2): Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações 

em ambientes acolhedores e desafiantes.  

 (EIO1EFO2): Demostrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e 

de virar as páginas). 

 (EIO1ETO3): Explorar o ambiente pela ação e observação, manipuladora e fazendo 

descobertas. 

 RECURSOS: 

 Dois baldes grande  

 Três colheres de plástico 

 Areia, água, pedra e folha 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade com folhas de árvore, pedra, também areia e água no pátio da 

instituição. 

 Assim, novamente no pátio vou levar baldes grandes e pá de cavar e água. 

 Então, vou explicar a atividade para os bebês. 

 Junto com os bebês vou procurar pedras, folhas de árvore. 

 Para colocar dentro no balde, assim eles vão poder misturas e explorar os achados. 

 Vou pedir que os bebés misturar com terra, assim vão poder ver que cor fica. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 03/12/2019 

- Objetivos Específicos: 

 (EIO2CGO2): Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc, ao se envolver em brincadeiras a atividade de 

diferentes naturezas. 

 (EIO1ETO1): Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura). 

 (EIO1EFO1): Demostrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

RECURSOS: 

 Uma balde grade 

 Diversas frutas como por exemplo: manga, kiwi, mamão, abacaxi, melão, morango, 

abacate e outras. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade que será exploração e degustação de sabores nas frutas. 

 Assim, vou levar algumas frutas para a sala de aula como por exemplo: manga, kiwi, 

mamão, abacaxi, melão, morango, abacate e outras. 

 Vou colocar todos os bebês sentados nas cadeiras da mesa, onde irei mostrar as frutas e 

relatar os nomes de cada uma para os bebês. 

 Feito isso, irei passar uma fruta de cada vez para os bebês poderem explorar com as 

mãos 
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 Após, a exploração, vou pegar uma fruta de cada vez e descascar. E cortarei um pedaço 

de cada uma e colocar em pratinhos de plástico separado. 

 Assim, irei passar uma fruta de cada vez e deixarei os bebês pegarem com as mãos para 

provarem o gosto das frutas. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/12/2019 

- Objetivos Específicos: 

 (EIO1ETO1): Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura). 

 (EIO1ETO3): Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

 (EIO1EFO1): Demostrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

 

RECURSOS: 

 Arroz, feijão e farinha 

 Três baldes de sorvete 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a atividade que será exploração com a massa, feijão, farinha, arroz. 

 Assim, vou pedir para bebês sentarem em cima do tapete para realizar a atividade. 
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 Então, vou colocar em cima do tapete alguns potes com alimentos dentro como por 

exemplo: farinha, arroz e feijão para os bebês explorarem com as mãos. 

 Assim, irei passar um pote de cada vez para os bebês colocarem as mãos e sentirem a 

textura de cada alimento. 

 Também, irei abordar o nome de cada alimento mostrado no pote. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/12/2019 

- Objetivos Específicos: 

 (EIO2TSO1): Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 

acompanhar diversos ritmos de música. 

 (EIO1ETO5): Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças, 

cores entre eles. 

 (EIO1ETO5): Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de 

experiência de deslocamento de si e dos objetos. 

 

RECURSOS: 

 Um celular  

 Uma mini caixinha de som 

 Balões, pedaços de tecidos e fitas. 

DESENVOLVIMENTO: 
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 Realizarei a atividade que será músicas em movimento com balões, pedaços de tecidos 

e fitas. 

 Assim, vou levar o meu celular e uma mini caixinha de som para a escola para realizar 

atividade. 

 Vou dançar com um bebê de cada vez no meio da sala de aula, assim pegarei um pedaço 

de tecidos e fitas coloridas para dançar com eles. 

 Feito isso, irei colocar algumas músicas infantis como por exemplo: a minhoca, a barata 

na careca do vovô, macha saldado, cai cai balão, peixe vivo e outras. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Data: 06/12/2019 

- Objetivos Específicos: 

 

 (EIO1CGO5): Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando 

suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 (EIO2TSO3): Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 (EIO1ETO3): Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

 

RECURSOS: 

  Prendedores de roupas 

 Roupas pequenas de EVA coloridas como por exemplo: calça, blusa, saia etc. 
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 Uma caixa grande com barbante colado 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Realizarei a minha atividade: Do “varal” 

 Eu vou leva um balde grande com vários prendedores de roupa e uma caixa media com 

barbante amarrado. Também algumas roupas pequenas feita de EVA. 

 Então vou colocar os bebês sentado no tapete da sala, após vou explicar atividade para 

os bebês, feito isso vou iniciar atividade. 

 Onde, vou pedir um bebê de cada vez para pendurar uma roupa no varal com o 

prendedor. 

 E cada roupa que o bebê pegar, eu vou relatar o que significa seja blusa, calça, vestido 

etc. 

 Realizada atividade, eu vou largar todos os prendedores em cima do tapete para eles 

explorar ou seja abrir fechar e pendura no varal de roupa.  

 

Atividades após férias dos alunos  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS  

Trabalhar o dia dos pais, 

Valorizar a figura paterna 
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RECURSOS:  

Livro papai 

Folha de oficio 

Tempera 

Pincel 

Lápis de cor 

 

DESENVOLVIMENTO 

A atividade se realizara em roda de conversa, onde haverá  a contação da história 

Papai, após será entregue aos alunos uma folha de oficio com um quadro contendo o 

desenho de um menino e de uma menina os quais os alunos deveram pintar de acordo 

com o seu gosto. Assim que eles pintarem os desenhos, explicarei que no meio do 

quadro eles irão carimbar sua mão na folha, pois tem uma estrofe que diz: papai! 

Segura a minha mãozinha, quero seguir com você pelos caminhos da vida. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Ao chegar à aula a professora titular estava contando uma história pra 

comemorar o dia dos pais, no qual falava na importância do pai, mãe, família no geral, 

isto porque tem alunos que não moram com os pais, então logo após conversei com 

os alunos, perguntando a eles qual o nome do pai de cada um, nem todos sabiam e 

outros chamavam por apelidos ou até mesmo só de pai. Em seguida distribui as folhas 

e lápis de cor pra cada.  

Após eles pintarem os desenhos foi realizada parte de pintar a mão com a têmpera 

com a cor escolhida por eles. 

Então, peguei o pincel para pintarmos e carimbamos o quadro que seria entregue 

junto o presente confeccionado pelos alunos junto da titular em sala de aula. Eles 

adoram pintar as mãos com pincel, eles dizem que faz cócegas.  
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A história que foi contada é de Philippe Corentin: 

PAPAI  

Na cama, a gente lê. 

E dorme também, Boa noite! 

Mas, de repente... 

Hã? O quê? O que foi isso? 

‘’Papai’’ 

‘’Pai! Pai! Tem um monstro na minha cama!’’  

‘’ Fique calmo foi só um pesadelo! 

Vem, vamos ver a mamãe. Ela esta na sala com nossos amigos. ’’ 

‘’O que há com esse mocinho?’’, pergunta surpreso um dos convida dos convidados. 

‘’El teve um pesadelo horrível’’, diz o papai. 

‘’Venha comigo, vou levá-lo pra cama. Dê boa-noite a todos’’, diz a mamãe.  

‘’você sabe por que teve pesadelo, seu bobinho? 

Porque comeu muita torta de pata de barata. Foi só isso!’’ 

‘’já escovo os dentes? Ótimo! Fez xixi? Muito bem! 

Então durma bem, meu gatinho. ’’ 

Agora nanar. Mas de repente... 

O que? O que foi isso? 

‘’ papai!’’ 

‘’Pai!  Pai! Tem um monstro na minha cama!’’ 

‘’Não precisa ter medo! Foi só um pesadelo. Sabe o que vamos fazer? 

Vamos com a mamãe lá na sala. E depois você vai deitar. Combinado?’’ 

‘ o que há com esse mocinho?’’, a mamãe pergunta preocupada. 

‘’ ele comeu muita torta de maçã e teve um pesadelo horrível, foi isso!, continua a 

mamãe.  

Vamos voltar pra cama. Diga boa-noite a todos. ’’ 

‘’Tente dormir. ’’ 

‘’ vou deixar a luz acesa. Durma bem.’’ . 

Então nanar... 

AH!  

Ai, não! Outra v... 



129 
 

Bom! Chega! Já é noite e á noite a gente dorme. 

Pronto! Isso é tudo... acabou! 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 13/08/2019 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a percepção da existência de valores  

Fortalecer a sua identidade  

Saber ser responsáveis 

 

 

RECURSOS: 

A história do coelhinho Tom 

Folha de oficio em branco 

Lápis de cor  

Tesoura de ponta redonda 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Os alunos serão convidados a sentar em colchonetes colocados no chão da sala de aula, 

onde eles ouvirão a história do coelho Tom conforme for sendo contada a história, irei 

conversando a respeito da mesma. Perguntarei a eles se o que o Tom fez é certo? 

Mentir pra mãe dele, também falar sobre a amizade. 
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Após será distribuído entre os alunos lápis de cor e uma folha de oficio branca e dizer 

pra eles pintarem a folha bem colorida, como quisessem, em seguida serão feita umas 

dobras na folha e assim poder cortar a figura de uns personagens de mãos dadas, 

representando a amizade. 

 

O coelhinho Tom 

 

Era uma vez um coelhinho chamado Tom. Ele vivia feliz com sua mãe na floresta e 
todos os dias brincava com seus amigos.  

Um dia sua mãe saiu e pediu para ele ficar dentro de casa e não comer todas as 
cenouras que estavam na cesta. Mas o coelhinho não resistiu e comeu tudo. 

No final do dia, quando a mamãe chegou, viu que todas as cenouras haviam 
desaparecido. Quando a mamãe perguntou para o Tom ele respondeu: 

- Eu não sei onde estão as cenouras mamãe, eu não comi nenhuma, deve ter sido os 
ratos. 

No outro dia, a mamãe pediu que Tom não mexesse nas cenouras da cesta, mas ele 
não resistiu e comeu todas as cenouras novamente, ele fez isso pelo resto da semana 
e mentiu todos os dias, mas sua mãe acabou descobrindo. 

Mas um dia, depois que a mamãe do tom saiu, ele resolveu ir brincar no quintal e um 
ratinho comeu todas as cenouras e o Tom foi correndo contar para sua mamãe. Ele 
estava falando a verdade, mas como já tinha mentido muitas vezes, sua mãe preferiu 
não acreditar! 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No turno da manhã, convidei-os a sentarem em colchonetes no chão e contei a historia 
do coelhinho tom, após conversei com eles que mentir é feio, que as pessoas não 
gostam e não acreditam em quem mente, falei também sobre a amizade que o Tom 
tinha com seus amigos e propus que eles fossem para as mesinhas fazermos uma 
atividade, então distribui lápis de cor e folha de oficio pra pintassem toda ela, feito a 
pintura desenhei na folha dobrado um desenho de um personagem, desenhei o corpo 
com as pernas braço e cabeça, e disse que cortassem no entorno dele, assim foi feito. 
Eles gostaram do resultado, disseram que eram vários amiguinhos e outros que era 
ele, a mãe, o pai e o irmão. Outros que deveria ter mais pra poder ser seus irmãos, 
um tinha 3 irmãos.  
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No turno da tarde aconteceu do mesmo jeito, que que ao invés de ser vários 
personagens, foi feito desenho de um coração, onde foi conversado que o amor é um 
sentimento que todos nós sentimos que o representamos em coração.   
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
DATA: 15/08/2019 

 

OBJETIVOS: 

Familiarizar com números  

Aprender a contar até numero 5 

Trabalhar a concentração e destreza  

 

RECURSOS:  

Historia  

Caixas de papelão em forma de octógono 

Pedaços de EVA em formato de pizza 

Uso das mãos  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Será feita uma contação de historia sobre o lobo mau, onde é mencionado os números 
de 1 à 5, assim sendo cada vez que for falado um numero será feito o mesmo com os 
dedos da mão, para que os alunos consigam identificar ele.  

Logo em seguida convidarei os alunos pra fazerem uma atividade. Onde levarei uma 
caixa de pizza com uma pizza em EVA, cada pedaço terá um numero de 1 à 5 escrito 
e bolotinhas identificando a quantidade daquele numero onde eles deverão pegar um 
pedaço e colocar no lugar certo na caixa e me dizendo qual é aquele numero. 
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A história que será contada é: Era uma vez m lobo bom. 

O lobo bom tinha 4 patinhas 

O lobo tinha 1 cauda 

O lobo bom tinha 2 orelhas 

O lobo bom tinha 5 amigos 

Eram 3 bonzinhos 

E 2 eram brabos 

Mas todos eram amigos do lobo mau. 

 

 

Avaliação Reflexiva: 

A história sobre o lobo mau foi contada aos alunos em forma de roda de conversa, 
todos sentados em suas mesinhas, quando eu mostrei a caixa perguntei com o que 
se parecia, eles me disseram que era caixa de pizza, eu disse isso mesmo, então 
um aluno me disse eu quero um pedaço, foi então que expliquei a ele que era uma 
caixa de pizza mas dentro não havia pizza de verdade e sim pizza de EVA de 
cortada em pedaços e que eles deveriam contar o numero das bolinhas que 
continha no pedaço e qual era aquele numero. Foi muito proveitosa e divertida essa 
intervenção, fizeram várias vezes e contavam os números nos dedos da mão.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019 

 

OBJETIVOS: 

Semana do folclore brasileiro 

Conhecer um pouco da lenda do saci Pererê 

Trabalhar com dobradura.  



140 
 

 

RECURSOS: 

Folha de oficio 

Um quadrado de folha de papel canson colorido 

Canetinha 

Cola branca 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Primeiro será realizada uma conversa com os alunos sobre o folclore brasileiro, após 

realizarei a contação da lenda do Saci Pererê, este personagem muito conhecido por 

todos.  

Logo em seguida, os convidarei pra fazerem uma atividade de dobradura. (a 

dobradura da touca do saci Pererê).  

Será distribuído entre eles o quadrado de papel vermelho e uma folha de oficio em 

branco. Irei fazendo a dobradura em quanto vou explicando a eles e assim eles irão 

fazendo junto, logo em seguido será colado à touca na folha de oficio e assim eles 

desenharão o corpo do saci Pererê. 

 

 A lenda que será contada é: O saci Pererê. 

O saci Pererê faz parte das lendas do folclore do Brasil e sua origem tem como 

referência as tribos de índios que viviam no sul do nosso país. 

Diz à lenda que ele era um curumim negro e endiabrado como chamavam os índios e 

que ele perdeu uma perna numa luta de capoeira. 

Duas características são bem marcantes é a touca vermelha e ele tem uma perna só, 

mas continuou com o seu caráter brincalhão, travesso e que gosta de aprontar com 
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as pessoas e também com os animais, e com tanta disposição para brincar, o saci 

acaba causando muitos problemas.  

Uma das brincadeiras preferidas é esconder objetos ou até mesmo fazer as comidas 

queimarem no fogo, entre outras tantas travessuras. 

  Diz à lenda que o saci vive dentro dos redemoinhos de vento e que para 

captura-lo é preciso jogar uma peneira em cima deles. Porém, consegue captura-lo o 

que não é fácil, precisa ser muito rápido e tirar a touca dele, pois sem a touca ele fica 

obediente. Mas não basta deixa-lo sem a touca, para ter certeza que ele não fugirá, é 

necessário prende-lo dentro de uma garrafa. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A intervenção aconteceu numa manhã muito gelada, conversei com os alunos 
explicando um pouco do que é folclore, e em seguida contei a lenda do saci Pererê e 
mostrei a gravura dele. Ao terminar de contar perguntei pra eles o que mais gostaram 
e se eles saberiam contar ela pra outras pessoas. 

 Após expliquei pra eles como seria a atividade que iriamos fazer, fui fazendo 
uma dobradura e eles tentando fazer a deles, no começo foi difícil, mas aos poucos e 
com minha intervenção conseguiram.  Depois de pronta a touca eles colaram na folha 
de oficio e desenharam o corpo dele, e pintaram.  

Foi uma atividade muito boa e ao final ainda ela se exercitaram pulando igual saci 
Pererê, com uma perna só. 

 No turno da tarde foi realizada a mesma intervenção, ou seja, a mesma 
conversa sobre folclore e a mesma lenda, mas a atividade foi diferente, foi realizada 
a dobradura da touca do saci Pererê, mas colada em palitos, e ficou uns palitoches.   

Também foi muito boa a atividade eles se divertiram brincando com os palitoches. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/08/2019 

OBJETIVOS  

Dia do Folclore Brasileiro 

O cuidado com as matas e os animais 

 

RECURSOS:  

Rolinhos de papel higiênico cortado em rodelas e pintados de verde 

Cola branca 

Papel crepom vermelho 

Caneta 

Folha de oficio 

Lápis de cor  

 Lápis de escrever 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Convidarei os alunos para sentar em circulo encima de tapete, e conversar com eles 

e contar a lenda do boitatá, diz à lenda que é uma cobra de fogo gigante que é 

guardião da floresta, pois cuida a floresta contra incêndios. 

Após ser realizada a contação da lenda, faremos uma atividade onde os alunos do 

turno da manhã confeccionarão o personagem da lenda o Boitatá.  E no turno da 

tarde os alunos deverão recontar a lenda do boitatá e após desenha-lo e colori-lo em 

folha de oficio. 
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A lenda do Boitatá  

Esta historia se passa em uma grande floresta, parecida com a floresta Amazônica. 

Era uma manhã de sol, e quando surgiram os primeiros raios  todos os habitantes da 

mata começaram a despertar.  

 Os pássaros cantavam sem parar, as borboletas coloridas voavam por todos os 

lados. Os animais se espreguiçavam para afastar o resto do sono. 

Com o dia já claro, logo os curumins, fazendo muito barulho, num dia como aquele 

nada melhor do que um banho no rio. 

Como todas as crianças, os curumins adoravam brincar na água.  

Parecia um dia como outro qualquer, mas na mata é preciso ficar sempre alerta, com 

os olhos e os ouvidos bem atentos. 

Os habitantes sabiam disso. Assim, quando um barulho diferente foi ouvido, todos 

pararam assustados, tentando adivinhar o que estava acontecendo. 

- Que barulho foi esse?- perguntou Raoni. 

Mas nenhum curumim deu um pio. Ninguém sabia a resposta. O barulho foi ficando 

cada vez mais forte. Iara, a curumim mais velha do grupo, exclamou assustada: - é 

fogo, é o fogo que está queimando a floresta! 

Não havia mais nenhuma dúvida: a floresta corria grande perigo, como não chovia 

há muito tempo, o solo da mata estava seco, fazendo com que o fogo se alastrasse 

rápido. 

Os pássaros pararam de cantar, as borboletas voaram pra bem longe  e os animais 

recolheram seus filhotes para afasta-los do perigo.  

Os curumins ficaram com medo e pararam de brincar. Era melhor voltar correndo 

para a aldeia, parecia que o fogo ia destruir toda a floresta. 

Será que ninguém pode salvar nossa floresta? Perguntou Raoni. 

Somente o Boitatá pode fazer isso- disse Iara, -vamos chama-lo. 

Então rapidamente todos os curumins começaram a gritar o Boitatá. 
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Boitatá, boitatá, boitatá.  

De repente, todos avistaram aquela grande cobra de fogo: Era o boitatá, o protetor 

das florestas. 

A chegada do boitatá trouxe esperança para todos os habitantes da floresta. Juntos, 

os animais, os curumins e o boitatá usaram a água do rio e rapidamente apagaram o 

fogo da floresta. 

Por ser feito de fogo, o boitatá não se queima. 

-Mas o fogo dele não queima a floresta? Perguntou Raoni. 

- Não respondeu –Iara- o fogo dele é magico.  Não queima as arvores e nem os 

animais e também não se apaga com a água. 

. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Na hora da intervenção, convidei para que os alunos sentassem no chão da sala de 
aula que é de madeira, pois a sala não dispõe de tapete. Feito isso fui conversando 
com eles e contei a lenda do boitatá, eles ficaram atentos e até falamos da queimada 
da floresta Amazônica, eles disseram que haviam visto na TV da casa deles, que os 
animais estão morrendo queimado, e que ficam tristes com isso. 

Logo em seguida convidei-os a sentarem em suas mesas para cada um de nós 
fazermos um boitatá. 

Então distribui tiras de 15 cm x 2 cm de cartolina verde para fazermos argolas uma 
entrelaçada na outra pra formarmos uma cobra e colarmos papel crepom vermelho na 
cabeça e cola pra que fosse o fogo. 

A atividade foi bem proveitosa, dois meninos tiveram bastante dificuldade, então a 
professora da sala me ajudou e conseguimos faze-los. 

No turno da tarde foi um pouco diferente, os alunos estavam muito agitados, mal 
prestaram atenção na contação da lenda, então distribui uma folha de oficio e disse 
pra eles pensarem e imaginar como era o boitatá e desenha-lo, e após fazer pintura. 

Então foi realizada a atividade, e eles me pediam se podia desenhar as arvores e os 
animais, falei que sim, assim seria a floresta deles. No final ficou lindos os desenhos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/09//2019 

 

OBJETIVOS: 

-Identificar seu nome e as letras (EI03EF09) 

-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 
 
 

RECURSO: 

Poema escrito  (A casa e seu dono de Elias Jose). 
Folha de oficio 
 Lápis de cor 
Lápis de escrever 
Tesoura 
Palitos de picolé  
 
 

DESENVOLVIMENTO: 

 

-A casa e seus donos de Elias José confeccionado em papel a metro e colado na 
parede da sala de aula na altura em que os alunos possam alcançar. Contarei o 
poema, e fazendo as rimas para ver se os alunos conseguem identificar qual animal 
esta atrás de cada porta que esta no painel com o poema. 
 Em seguida pedirei para que cada aluno me mostre a letra do seu nome 
(alunos) no poema. E Confecção de uma casa com palitos em uma folha de oficio e 
pintura da mesma. 
 
 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Foi muito proveitosa a atividade, os alunos interagiram cada vez que eu 
perguntava qual animal poderia estar atrás de cada porta da casa que estava no 
painel. Alguns alunos identificaram a letra do nome, os que não eu mostrar o crachá 
com seu nome pra que pudessem visualizar a primeira letra do nome.  Também se 
divertiram ao construir a casa com palitos, pois achavam que com 6 palitos não 
conseguiriam fazer a casa. 
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Anexos:  

 

O poema: 

A casa e seu dono, de Elias José. 

Essa casa é de caco 

Quem mora nela é o macaco 

Essa casa é elegante  

Quem mora nela é o elefante 

Essa casa é de cimento 

Quem mora nela é o Jumento 

Essa casa é de lata  

Quem mora nela é a barata 

Essa casa é de telha 

Quem mora nela é a abelha 

Essa casa é muito bonita 

Quem mora nela é a cabrita 

E descobri de repente 

Que não falei em casa de gente 
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Confecção  do painel com o poema. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 

 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  
-Trabalhar a imaginação os alunos e os 5 sentidos. 

 
 

Recursos: 

Caixa de papelão forrada com EVA colorido  

Vários objetos (exemplo: brinquedos pequenos, bola, quadrado, carrinho entre outros) 

Um pedaço de pano de algodão  

 

 

Desenvolvimento: 

Será proposta para os alunos a brincadeira adivinha os objetos com os olhos 
vendados, onde cada aluno devera colocar a mão no interior da caixa com vários 
objetos e pegar um e dizer o que ele acha que é. 

 

 

 

 

Avaliação reflexiva: 

 Foi realizada a atividade em um dia muito frio e chuvoso, compareceu na sala 
de aula somente 3 alunos. Eles gostaram, alguns objetos tiveram dificuldade em 
adivinhar então eu ia dizendo algumas características e assim ajudava-os na 
adivinhação. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/09/2019 

 

OBJETIVOS:  

 
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
Falar sobre os costumes sobre a cultura gaúcha (Rio grande do Sul). 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO: 

 Como no dia 20 de setembro se comemora a revolução farroupilha no estado 
do Rio Grande do Sul, na escola é realizada uma mateada em comemoração a esse 
dia. Então contarei um pouco dos costumes e tradições deste estado. 

 Primeiro momento, falarei um pouco sobre a revolução, ano e suas 
consequências.  

 Sobre a bandeira e as pilchas (roupas tradicionais). 
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 Revolução Farroupilha  

 

 A Revolta dos Farrapos aconteceu, principalmente, por causa da insatisfação 
dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a 
província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque (carne-seca) 
que era a principal alimentação oferecida aos escravos no Sudeste e Nordeste do 
Brasil. Esta foi a mais importante rebelião do período da regência no Brasil, que 
ocorreu no Rio Grande do Sul e durou dez anos, de 1835 até 1845. 

 

 

 

 

 

 A BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
  
História e significado 
 
 
  
A bandeira do estado do Rio Grande do Sul foi elaborada no ano de 1835 e, a partir 
de 11 de setembro de 1836, começou a ser usada pelos rebeldes que participaram da 
Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos). 
  
A bandeira é composta de três faixas diagonais, sendo elas: verde (superior), 
vermelha (meio) e amarela (inferior). 
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 A faixa verde representa a mata dos pampas gaúchos, a vermelha simboliza o 
ideal revolucionário e a coragem do povo e a cor amarela representa as riquezas 
nacionais do território gaúcho. 
  
 No centro da bandeira há o brasão do Rio Grande do Sul, onde encontramos 
os dizeres: República Rio-Grandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do escudo há 
uma faixa com três palavras: Liberdade, Igualdade, Humanidade. 
 

 

 

 

          

             

 

 

 

 

                Referencias:  
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Bandeira_do_Rio_Grande_do_Sul.s
vg/30px-Bandeira_do_Rio_Grande_do_Sul.svg.png 

 

https://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/bandeira_rio_grande_do_sul.htm 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRiPMaQWTLXSB8bqO3ZTrYWtUYf7A%3A157896941
0973&source=hp&ei=QikdXsLOOYGg5OUPgviFiAI&q=resumo+sobre+a+hist%C3%B3 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/10/2019 

OBJETIVOS:  

Trabalhar Chegada da primavera  

 

 

RECURSOS:  

Papel a metro 

Folha de oficio 

Tesoura 

Cola 

E.V.A 

Pontas de lápis de cor (arestas). 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  
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Contarei uma história sobre a primavera, logo após propor fazermos um painel pra 

ser colocado na sala de aula e fazer folhes com as arestas de pontas de lápis 

colorido. 
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Referências: 
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https://br.pinterest.com/pin/502503270909346103/ 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/10/2019 

OBJETIVOS:  

Trabalhar Chegada da primavera  

Brincadeira assistida no pátio, trabalhando a coordenação motora. 

Trabalhar meio ambiente. 

 

 

RECURSOS:  

Bola para o pátio 

Folha de oficio  

Tinta guache  

 

Desenvolvimento: 

Primeiro momento, levar os alunos para brincarem, jogar bola e observar a sua 

coordenação enquanto jogam. 

Após em sala de ala propor aos alunos que façam flores usando tinta guache e as 

mãos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

DATA: 10/10/2019 

OBJETIVOS:  

Semana da criança. 

 
 

RECURSOS:  

 

Pazinhas de plástico 

Baldes plásticos  
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Desenvolvimento: 

 

Semana da criança, 

 A escola juntamente com nos do PIBID, realizamos várias atividades pra 

proporcionar aos alunos momentos distintos, exemplo: 

Brincadeiras no pátio, peça de teatro. 
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 Intervenção pedagógica 

 

Data: 11/10/2019 

 

Objetivo: 

Propor aos alunos um piquenique, 

Pintura artística no rosto 

Pátio 

 

Véspera do dia da criança, manha e tarde, realizamos um piquenique em sala de aula, 
onde as crianças poderiam comer bolos, salgados, doces. Tomar refrigerante, entre 
outros. Após foi realizada pinturas no rosto com tinta específica pra isso, sem causar 
prejuízo a saúde dos alunos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/10/2019 

Participação no desfile realizado pela Secretaria de educação do município de 
Jaguarão.  
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22/10/19 à 24/10/2019 

SIEPE em Santana do Livramento 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2019 

OBJETIVOS:  

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e Tridimensionais. 

 
 

RECURSOS:  

Pedaço de tecido de algodão cru 

Tinta guache 

Folha A4 

Lápis  

Borracha 

Pincel 

Bacia 

Água 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Será realizado apresentado à turma o Autor Ivan Cruz e sua obra, ‘’O barco’’, após 
será proposto aos alunos que façam uma releitura de sua obra, em primeiro lugar 
um barco de papel feito em dobradura na folha de ofício e depois uma pintura no 
tecido de algodão cru.  
 
 
 
 
 
 
 
BIOGRAFIA DO ARTISTA PLÁSTICO IVAN CRUZ 
 
 O artista Plástico Ivan Cruz nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de 
Janeiro, e brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança. 
 Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito e se 
formou em 1970, mas nunca deixando de lado a pintura. No ano de 1986 resolve 
abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção artística. 
Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus 
primeiros quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas 
Brincadeiras. Passou a retratar em suas telas: piões, 
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Crianças pulando corda, jogando bola-de-gude, pulando amarelinha, soltando 
pipa, pulando carniça e muito mais. 
De 1990 até hoje, Ivan Cruz pintou cerca de 600 quadros, retratando mais de 100 
brincadeiras distintas, e chamou essa série de “Brincadeiras de Criança”. Tudo 
nascido do sonho, da saudade e da vontade de fazer com que todos voltassem 
a brincar e as crianças de hoje aprendam o verdadeiro espírito dessa arte que 
está sendo deixada de lado hoje em dia. Ivan Cruz baseia seu trabalho na frase 
que criou: “A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança 
não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”. 
 Em junho de 2001 Ivan Cruz entra no mundo das Esculturas, onde 
concluiu sua primeira escultura em bronze “Pulando Amarelinha”. 
 Como sempre trabalho em Série, apareceu a 1ª pintura em 1990 o 
Quadro “Crianças na Praça” com esse formato que deu origem a Série 
“Brincadeiras de Criança”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 04/12/2019 

OBJETIVOS: 

-Trabalhar a imaginação dos alunos e a criatividade 
-Identificar seu nome e as letras. (EI03EF09) 
-(EIO3ETO7) relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes 
e o depois e o entre em uma sequência. 
Identificação da letra do seu nome (alunos) 
Confecção de casa de palitos e contagem de palitos 
 
 

RECURSOS:  

Cartaz com a letra doa música de Vinícius de Moraes. 
Lápis  
Tinta 
Pincel 
Palito de pirulito. 
 

DESENVOLVIMENTO:  

 Será lida para os alunos a música ‘’A casa ‘’ de Vinícius de Moraes, em uma 
roda de conversa, após será pedido para que cada aluno identifique a letra do seu 
nome no cartaz. 
E depois será distribuído entre os alunos palitos de picolé e uma folha de ofício, para 
que uma casa e na sequência contem o numero de palitos que tem na casa. 
 

 
Referências:  
https://www.letras.mus.br/vinicius-de-moraes/49255/ 
https://www.google.com/search?rlz=1C1VQGG_enBR695BR695&sxsr. 
 

Anexos: 

 A Casa: Vinícius de Moraes 

 
Era uma casa 
Muito engraçada 
Não tinha teto 
Não tinha nada 
Ninguém podia 
Entrar nela, não. 
Porque na casa 
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Não tinha chão 
 
Ninguém podia 
Dormir na rede 
Porque na casa 
Não tinha parede 
Ninguém podia 
Fazer pipi 
Porque penico 
Não tinha ali 
 
Mas era feita 
Com muito esmero 
Na Rua dos Bobos 
Número Zero 
 
 

 
Palitos de picolé. 
 
 
 
AVALIAÇÃO REFLEXIVA Slides que foi  apresentado no dia 05/11/2019 na 
confraternização do Pibid, no auditório da Unipampa Jaguarão. 
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Apresentação das atividades realizadas durante os 18 meses do PIBID, no auditório 
da Unipampa campus Jaguarão. 
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