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OBJETIVOS: Desenvolver a oralidade através da história e o manuseio de fantoches. 

RECURSOS: TNT da cor verde, classe/mesa, livro e fantoches. 
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DESENVOLVIMENTO: No primeiro 

momento aplica-se a leitura do livro “Os Três 

Atos”, o ato do gato, do rato e do pato para os 

alunos usando os fantoches de cada animal. Logo 

após com base na leitura se pergunta quem gostaria de 

participar da atividade proposta e contar da sua 

maneira a história. Pode-se sugerir que a atividade 

seja realizada em trios ou grupos dependendo do 

número de alunos. Assim, as crianças poderão 

desenvolver a oralidade e estimular a leitura 

utilizando sua criatividade. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Na aplicação da intervenção foi realizada a leitura do livro “Os Três Atos” com as 

turmas dos Pré-Escolar (manhã e tarde), do 2º e 5º ano, destacamos que todos foram bem 

receptivos e participativos diante da atividade proposta. Lemos o livro “Os Três Atos”, que 

trazia o ato do rato, do gato e do pato, na qual demonstramos através de fantoches, porém não 

tínhamos o pato, mas utilizamos um pássaro para representar o mesmo na história.  

Nesta atividade contamos com a participação dos alunos para ter uma interação com a 

história lida pelos “professores pibidianos”, como somos conhecidos na escola. Após, pedimos 

para a turma se dividir em trios ou grupos, a fim de apresentar a história de sua maneira 

utilizando os fantoches de animais, nesta parte os pibidianos montaram um pequeno cenário 

usando classes/mesas coberta por um TNT da cor verde. 

 Desta forma os alunos foram se envolvendo e contaram suas histórias como achavam 

que era e utilizaram perfeitamente o tempo para aprimorar sua leitura. Os professores das 

turmas colaboram muito com a atividade, além de estarem presentes, avaliaram as histórias 

contadas pelos alunos e seus comportamentos perante a realização da atividade, também 

pediram para descrever como foi á realização da atividade.  

A realização da intervenção foi muito interessante, pois envolvia conhecimentos para 

uma leitura diferente, fantoches que serviram para o desenvolvimento da imaginação e 

manuseio dos alunos, sem falar da interação que ocorreu entre todos os envolvidos na 

intervenção pedagógica. 
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DATA: 09/11/2018 
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Objetivos:  

Pré-escolar: Incentivar a prática da leitura através de atividades lúdicas.  

5º ano: Desenvolver uma prática pedagógica que sirva de suporte para o aprendizado 

literário. 

Recursos: Precisará de livros infantis com diversificados temas e que sejam histórias 

curtas para não ficar uma atividade cansativa. 

Uma sacola de tecido larga para colocar os livros selecionados (confeccionada pelos 

pibidianos). 

Desenvolvimento: No primeiro momento fizemos a escolha dos livros, no segundo se 

escolheu um livro chave, “A história de Lilás”, no 

terceiro realizamos a leitura desse livro, no quarto 

solicitamos que os alunos ilustrassem a leitura feita 

através de um desenho ou em uma frase que tenha 

sido marcante para o aluno, tendo a oportunidade 

de explicar se quiser e no último momento a análise 

da intervenção realizada. Para o pré-escolar 

pretendeu se que a sacola que intervisse para sua 

casa juntamente com uma boneca com o nome de 

Lilás onde será transmitida a história da boneca. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Para está intervenção utilizou-se uma boneca criada pela professora Dynara e uma 

sacola de tecido feita pelos pibidianos, chamada de “sacola literária”, pois trazia dentro dela 

distintos livros. Então com estes recursos apresentou-se paras crianças a sacola literária e os 

livros que estavam dentro dela. Portanto, os pibidianos escolheram o primeiro livro “Lilás” para 

trabalhar com os alunos, onde a boneca foi integrante.  

Sendo assim, realizamos atividades com os alunos de 4 a 13 anos, para os menores se 

leu a história e pediu para que recontasse a história e para os maiores se perguntou quem gostaria 

de ler, cada um leu um pouco do livro escolhido e foi desta maneira que se interagiu com as 

turmas. 
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Logo após com base na leitura do livro pedimos para as crianças que desenhassem ou 

escrevessem algo da história que tivessem gostado com intuito de incentivar a criatividade e a 

participação na atividade. 

A atividade foi realizada com sucesso, pois deu certo e saiu desenhos e frases 

encantadoras e o nosso objetivo foi alcançado, ou seja, o de estimular a criançada a ser 

participativa e utilizar sua imaginação através da leitura. 
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DATA: 26/10/2018 

OBJETIVOS: Incentivar a leitura para os alunos através dos livros. 

RECURSOS: Livro 

DESENVOLVIMENTO: Estimular hábitos de leitura através da leitura deleite. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Nesta intervenção procuramos um livro com assunto que 

fosse do cotidiano escolar. Então, escolhemos a história “O Reizinho 

Mandão”, pelo fato de sempre ter uma criança que gosta de mandar 

dentro da sala de aula, na realização desta intervenção com as turmas 

dos Prés e do 5º ano foi lido para todos os alunos de cada turma. A 

leitura deleite é usada com intuito de criar um vínculo entre os 

leitores e a leitura, estimulando a curiosidade para futuras 

intervenções. 
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Foto ilustrativa da leitura deleite 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Data: 07/12/2018 

Objetivos: Incentivar a usar a criatividade através do livro. 

Recursos: Utilizará para essa criação do papai Noel um rolo de papel higiênico, papel crepom 
vermelho, algodão, cola branca, tesoura, tintas plásticas e têmperas das cores vermelha e 
preta.  



8 
 

Desenvolvimento: Primeiramente se realiza a leitura do livro “A BOLA DOURADA” obra de 
Nicole de Cock, logo após pagasse o rolo do papel higiênico para medir o papel crepom para 
corta e em seguida passar a cola e colar no rolo montando a toca do papai Noel. Realizando 

essa etapa pintasse o rolo restante todo de 
tempera vermelha e em seguida desenha-se o 
rosto do papai Noel e depois passasse um 
pouco de cola para colocar um pedaço de 
algodão para criar a Barbara do papai Noel.  
Assim realizado essas etapas de recortar, 
colar, pintar pede-se a ajuda do (s) professor 
(es) para colocar na ponta do papel crepom 
uma bolinha de algodão para simbolizar e está 
pronto o papai Noel. 

 

Avaliação reflexiva 

Primeiramente essa intervenção foi realizada com os pré dos turnos manhã e tarde. Para 

desenvolver a atividade juntamos as crianças em voltas das mesas todos juntos conforme na 

foto ao lado para realizar a leitura do livro “A 

BOLA DOURADA” este livro é composto só por 

imagens então com ajuda das crianças foi se 

criando uma história a partir das imagens. Onde os 

alunos disseram algumas frases, mas destaco aqui 

uma que chamou muita atenção onde a aluna diz a 

cor da bola era “amarela com brilhante”.  

No segundo momento se conseguiu com a 

professora Dynara os rolos de papel higiênicos para 

criar junto das crianças um papai Noel utilizando a leitura do livro “A BOLA DOURADA” e 

assim foi se construindo as etapas de recortar, colar, pintar com as crianças e incentivar as 

mesmas a usar sua imaginação. Observou-se que as crianças se envolveram muito bem com a 

criação do papai Noel e participaram em grupos uns colaborando com os outros. Gostei muito 

de desenvolver está intervenção, devido perceber que a imaginação das crianças vai muito além 

de uma simples imagem, sem falar de como foi gratificante ver eles todos interagindo e 

trabalhando em harmonia, cada um esperando a sua fez de utilizar as tintas. Após cada um 

colocou o seu papai Noel na janela para secar e depois em vez de pegar o seu, pegava o do 

coleguinha para lembrar-se dele devido estarem comemorando o final do ano letivo. O meu 

objetivo nesta intervenção foi alcançado, pois não foi só as crianças que aprenderam, mas eu 
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também aprendi muito e percebi que se todos colaboram o aprendizado vai muito além de uma 

simples atividade e que o ato de trabalhar no coletivo faz a diferença no ensinamento e no 

aprendizado. 

 

DATA: 29/11/2018 

OBJETIVOS: Desenvolver de forma gradativa, o 

reconhecimento das cores; Identificar as cores em objetos 

já conhecidos; Desenvolver a coordenação motora fina; 

Estimulação visual e auditiva. 

RECURSOS: Livro: Bom dia todas as cores e 

desenho para pintar. 

DESENVOLVIMENTO: Contar a historinha: 

“Bom dia, todas as cores!”, de Ruth Rocha;  Utilizar lápis 

de cor ou giz de cera para representar as cores da historinha; 

Lembrar com as crianças quais cores aparecem na 

historinha; Pedir para os alunos lembrem de coisas do seu 

dia-a-dia, ou até mesmo, coisas que aparecem na história, 

que sejam da mesma cor do camelão. Ex: Camaleão amarelo – sol amarelo, camaleão verde – 

folhas verdes, campo de futebol. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

As crianças gostaram da historinha e 

se envolveram bastante com ela. Conforme 

foi mudando de cor do camaleão elas 

faziam: Óoh... e com isso, elas favam de 

objetos que possuem a mesma cor. Fararam 

das cores que mais gostavam e pintaram o 

desenhos com elas. 

Quanto estava contando percebi que 

elas estavam bem atentas a historinha, 

participativas e usando sua imaginação para 

conversar.  

Tendo em vista os aspectos 

observados na turma que foi feita a intervenção, concluo que obtivemos êxito.  
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DATA: 14/11/2018 

OBJETIVOS: Desenvolver a oralidade através da história e o manuseio de fantoches. 

RECURSOS: TNT da cor verde, classe/mesa, livro e fantoches. 

DESENVOLVIMENTO: No primeiro momento 

aplica-se a leitura do livro os três atos: o ato do gato, do rato 

e do pato para os alunos usando os fantoches de cada 

animal. Logo após com base na leitura se pergunta quem 

gostaria de participar da atividade proposta e contar da sua 

maneira a história, então pode se sugerir que a atividade se 

realize em trios ou grupos dependendo do número de 

alunos. Assim as crianças poderão desenvolver a oralidade 

e estimular a leitura utilizando sua criatividade. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Na aplicação da intervenção 

foi realizada a leitura do livro os 

três atos com as turmas dos pré e do 

2º e 5º ano a qual foram bem 

prestativos e colaboraram com 

incentivo da atividade proposta. 

Então lendo o livro dos três atos 

que eram o ato do rato, do gato e do 

pato demonstrados através de 

fantoches, porém não tínhamos um 

pato, mas utilizamos um pássaro 

para representar o mesmo na 

história.  

Nesta atividade contou-se 

com a participação dos alunos para 

ter uma interação com a história lida pelos “professores pibidianos” como os mesmos nos 

reconhecem na escola, assim foi se desenvolvendo a atividade. Após pediu-se para a turma se 

dividir em trios ou grupos, a fim de apresentar a história de sua maneira utilizando os fantoches 
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de animais, nesta parte os pibidianos montaram um pequeno cenário usando classes/mesas 

coberta por um TNT da cor verde. 

 Portanto os alunos foram se envolvendo e contaram suas histórias como achavam que 

era e utilizaram perfeitamente o tempo para aprimorar sua leitura. Os professores das turmas 

colaboram muito com a atividade além de estarem presentes, avaliaram as histórias contadas 

pelos alunos e seus comportamentos perante a realização da atividade e também pediram para 

descrever como foi á realização da atividade.  

A realização da intervenção foi muito interessante, pois envolvia conhecimentos de uma 

leitura diferente, fantoches que servirão com auxílio para imaginação e manuseio dos alunos 

sem falar da interação que ocorreu entre todos os envolvidos na intervenção pedagógica. 

 

 

DATA: 09/11/2018 

Objetivos: Para o pré-escolar é incentivar á prática da leitura através de lúdicas.  

Para o quinto ano é desenvolver uma prática pedagógica que de suporte para 

aprendizado literário. 

Recursos: Precisará de livros infantis com diversificados temas e que sejam histórias 

curtas para não ficar muito denso. 

Uma sacola de tecido larga para colocar os livros selecionados (criada pelos pibidianos 

do trabalho). 

Desenvolvimento: No primeiro momento a escolha dos livros, no segundo se escolheu 

um tema “A história de Lilás”, no terceiro 

realizar a leitura desse livro, no quarto ilustrar 

a leitura em um desenho ou em uma frase que 

tenha seja marcante para o aluno, tendo a 

oportunidade de explicar se quiser e no último 

momento a análise da intervenção realizada. 

Para o pré-escolar pretendeu se que a sacola 

que intervisse para sua casa juntamente com 

uma boneca com o nome de Lilás onde será 

transmitida a história da boneca. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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Para está intervenção utilizou-se uma boneca criada pela professora Dynara e uma 

sacola de tecido feita pelos pibidianos, a qual era conhecida como sacola literária devido ter 

dentro dela distintos livros. 

Então com estes recursos apresentou-se paras crianças a sacola literária e os livros que 

estavam dentro dela. Portanto os pibidianos escolherão o primeiro livro cujo tema era Lilás para 

trabalhar com os alunos, onde a boneca era integrante.  

Sendo assim realizou-se atividade com os alunos de 4 a 13 anos então para os menores 

leu-se a história e se pediu para que recontasse a história e para os maiores se perguntou quem 

gostaria de ler e cada um leu um pouco até terminar a história e foi destas maneiras que se 

interagiu as turmas na leitura. 

Logo após com base na leitura do livro pediu-se para as crianças que desenhassem ou 

escrevessem algo da história que tivessem gostado com intuito de incentivar a criatividade e a 

participarem da atividade. 

Porém a atividade foi realizada com sucesso, pois deu certo e saiu desenhos e frases 

encantadoras e o objetivo foi alcançado em estimular a criançada a ser participativa e utilizar 

sua imaginação através da leitura. 

 

DATA: 26/10/2018 

OBJETIVOS: Incentivar a leitura para os alunos 

através dos livros. 

RECURSOS: Livro 

DESENVOLVIMENTO: Dar bom dia ou boa 

tarde e realizar a leitura deleite demonstrando as imagens 

para os alunos. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesta intervenção procurou-se um livro com assunto do 

cotidiano escolar. Então escolhemos a história do reizinho mandão 

devido sempre ter uma criança que gosta de mandar dentro da sala 

de aula, na realização desta intervenção com as turmas dos pré e do 

5º ano foi lido para todos os alunos de cada turma a leitura deleite 

com intuito de criar um vínculo com a leitura e estimular a 

curiosidade para as outras intervenções 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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PROF.ª SUPERVISORA: DYNARA MARTINEZ SILVEIRA 

                          DISCENTE: DANÚBIA DA SILVA CARDOZO 

Data: 21/11/2018 

Objetivos: Incentivar as crianças a perceber que através da leitura podemos ver diversos tipos 
de cabelos e penteados. 

Recursos: Um livro, folhas de ofícios, papéis crepons coloridos, cola e lápis. 

Desenvolvimento: Realização da leitura do livro “A AFRICA DE DONA BIA” de autoria 
Fabio Gonçalves Ferreira onde se leu para as crianças com 
intuito de querer incentivar o gosto pela leitura e para as 
mesma perceberem que podemos criar distintas 
atividades/brincadeiras com através da leitura, dentre essas 
se pediu para os alunos desenhassem uma boneca parecida 
com sua avó e que colocassem cabelos feitos de papel 
crepom da cor dos da sua avó caso alguma cor não tinham 
escolhessem outra cor. Assim foi se desenvolvendo a 
atividade, saiu desenhos lindos cheios de criatividade. 

 

 

Atividade reflexiva: 

Nesta intervenção aplicou a leitura do livro “A AFRICA DE DONA BIA” devido 

trabalhar na escola com o tema consciência negra, então através desse assunto escolheu-se este 

livro para incentivar as crianças a ler e também mostrar para as mesmas que existem diversos 
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tipos de cor de cabelos e penteados. Desse modo se pediu para as crianças que desenhassem 

sua avó e criassem os cabelos utilizando os papéis crepons. Desta forma podemos perceber 

através do desenho um pouquinho de cada avó e identificar quais são os modelos de cabelos 

que elas tem e sua cor. Sendo assim os desenhos foram realizados com muita criatividade, pois 

as alunas queriam fazer transas de papel crepom, trabalhando no coletivo  conseguimos criar as 

famosas transa que tanto queriam e lembrando que  a cor do cabelo eram as crianças que 

escolhiam fazer. Gostei de perceber como as crianças prestam atenção nos seus familiares 

através de simples penteado sabem até como gostam e para qual lado. Adquiri nesta experiência 

um conhecimento valioso, pois identifiquei que somos percebidos pelas crianças através dos 

pequenos detalhes do dia a dia. 

Fotos da intervenção “A AFRICA DE DONA BIA” 

 

 

Fotos da profª Dynara 
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Data: 26/11/2018 

Objetivo: Conscientizar os alunos a perceberem que todos somos iguais e ao mesmo tempo 
possuímos diferenças. 

Recursos: O livro “O CABELO DA LELE”, buscar pessoas que entendessem de oficinas de 
turbantes e equipamentos (tecidos) para a realização da atividade. 

Desenvolvimento:  

Para a realização desta intervenção se conseguiu pessoas que soubesse fazer turbantes 

nas cabeças das crianças. Então essa atividade foi realizada com quatro turmas, uma do quarto 

ano, duas do segundo ano e a do pré da 

tarde. Onde se pediu para as crianças que 

ficassem em um circulo para a leitura do 

livro “O CABELO DA LELE” para todos 

escutar e enxergar a realização dos 

turbantes nos colegas e a crianças que 

gostaria de fazer levantasse o dedo 

conforme ilustra foto ao lado. Então as 

moças se apresentaram e foram aplicando os 

turbantes nas crianças com intuito de 

demonstrar para todas, que qualquer pessoa 

pode usa-ló, não importando sua cor ou seu 

cabelo e sim o gosto por um acessório de cabelo 

diferente.  

 

Atividade reflexiva:  

Adorei muito realizar essa intervenção na escola com envolvendo as crianças, onde elas 

não têm vergonha e se integram nas atividades. Um dos primeiros a querer participar da oficina 

foi um menino, eu fiquei em cantada de ver o aluno participando e nem ligando para opinião 

dos outros. Pois no nosso cotidiano podemos perceber que existe o machismo integrado dentro 
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da nossa sociedade que impedi com que meninos se expressem e participam das atividades. 

Sem falar da interação que estava dentro da sala onde todos queriam participar e montavam 

uma duplinha para ir colocar os turbantes na cabeça, até a professora do quarto ano se integrou 

e fez um turbante, foi uma tarde e tanto e o aprendizado valeu muito, pois não importa o sexo, 

a cor e nem o tipo de cabelo onde todos se respeitam. Somos todos iguais apenas possuímos 

diferenças e são essas que nos fazem ser únicos. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos 

principalmente a escola Sampaio, a professora Dynara e a professora do quarto ano, as meninas 

que realizaram a oficina de turbante, as crianças que se envolveram e ao programa do PIBID 

que está me oportunizando de vivenciar experiências educacionais. 

FOTOS DA INTERVENÇÃO DOS TURBANTES 

  

FOTOS: PIBIDIANOS 

 

FOTOS: PIBIDIANOS 

Data: 07/12/2018 
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Objetivos: Incentivar a usar a criatividade através do livro. 

Recursos: Utilizará para essa criação do papai Noel um rolo de papel higiênico, papel crepom 

vermelho, algodão, tenas /cola, tesoura, tintas plásticas e temperas das cores vermelha e preta.  

Desenvolvimento: Primeiramente se realiza a leitura do livro “A BOLA DOURADA” obra de 

Nicole de Cock, logo após pagasse o rolo do papel higiênico para medir o papel crepom para 

corta e em seguida passar a cola e colar no 

rolo montando a toca do papai Noel. 

Realizando essa etapa pintasse o rolo restante 

todo de tempera vermelha e em seguida 

desenha-se o rosto do papai Noel e depois 

passasse um pouco de cola para colocar um 

pedaço de algodão para criar a Barbara do 

papai Noel.  Assim realizado essas etapas de 

recortar, colar, pintar pede-se a ajuda do (s) professor (es) para colocar na ponta do papel 

crepom uma bolinha de algodão para simbolizar e esta pronto o papai Noel. 

Avaliação reflexiva 

Primeiramente essa intervenção foi realizada com os pré dos turnos manhã e tarde. Para 

desenvolver a atividade juntamos as crianças em 

voltas das mesas todos juntos conforme na 

foto ao lado para realizar a leitura do livro “A 

BOLA DOURADA” este livro é composto só por 

imagens então com ajuda das crianças foi se 

criando uma história a partir das imagens. 

Onde os alunos disseram algumas frases, mas 

destaco aqui uma que chamou muita atenção 

onde a aluna diz a cor da bola era “amarela 

com brilhante”.  

No segundo momento se conseguiu com a professora Dynara os rolos de papel 

higiênicos para criar junto das crianças um papai Noel utilizando a leitura do livro “A BOLA 

DOURADA” e assim foi se construindo as etapas de recortar, colar, pintar com as crianças e 

incentivar as mesmas a usar sua imaginação. Observou-se que as crianças se envolveram muito 

bem com a criação do papai Noel e participaram em grupos uns colaborando com os outros. 

Gostei muito de desenvolver está intervenção, devido perceber que a imaginação das crianças 
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vai muito além de uma simples imagem, sem falar de como foi gratificante ver eles todos 

interagindo e trabalhando em harmonia, cada um esperando a sua fez de utilizar as tintas. Após 

cada um colocou o seu papai Noel na janela para secar e depois em vez de pegar o seu, pegava 

o do coleguinha para lembrar-se dele devido estarem comemorando o final do ano letivo. O 

meu objetivo nesta intervenção foi alcançado, pois não foi só as crianças que aprenderam, mas 

eu também aprendi muito e percebi que se todos colaboram o  aprendizado vai muito além de 

uma simples atividade e que o ato de  trabalhar  no coletivo faz a diferença no ensinamento e 

no aprendizado. 

Fotos da intervenção “A BOLA DOURADA” 

          

             

Fotos: pibidianos 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/10/2018 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM 5º ANO: Exaltar as qualidades dos 

colegas bem como o respeito à diversidade e não ao preconceito. 

RECURSOS:Folha A4, canetahidrocor, fita adesiva e notebook. 

DESENVOLVIMENTO: Para dar inicio às atividades, 

as professoras irão contar uma história intitulada “Na 

minha escola todo mundo é igual”, abordando sobre 

bullying. Logo iniciará a atividade que irá ocorrer da 

seguinte forma:Cola-se uma folha nas costas de cada 

participante com uma fita crepe. Cada participante deve 

ficar com uma caneta hidrocor. Ao sinal, os participantes 

devem escrever no cartão de cada integrante o que for 

determinado pelas professoras (em forma de uma palavra 

apenas). 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Trabalhar a identidade bem 

como o estimulo do reconhecimento do próprio rosto. 

RECURSOS: Cartolina, lápis de cor e espelho.  

DESENVOLVIMENTO: Para dar início às atividades as professoras irão contar uma 

história intitulada “Na minha escola todo mundo é igual” em forma de varal, que aborda 

sobre bullying, assim conversarão com as crianças sobre. Logo irão propor a atividade que 

ocorrerá da seguinte forma: Os alunos irão se olhar no espelho e fazer o reconhecimento do 

rosto destacando a boca, os olhos, o nariz e etc. Depois disso irão desenhar o próprio rosto em 

uma cartolina. 

RESUMO DA HISTÓRIA:  

Cada página revela toda forma de discriminação no âmbito étnico, cultural ou 

socioeconômico, que sofre parte da população por ser considerada diferente. Temas 

polêmicos, mas que precisam ser trabalhados dentro e fora do ambiente escolar, para que, 
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desde pequenas, as crianças percebam que todos têm direitos iguais e devem ser respeitadas 

suas diferenças. possuem direitos iguais e que devem ser respeitadas as suas diferenças. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Nossa intervenção com o pré ocorreu de forma tranquila, as crianças gostaram da 

história e foram participativas na atividade. Foi muito significativo e gratificante para nós, pois 

ao mostrarmos os rostos das crianças no espelho e pedirmos para que desenhassem, notamos os 

detalhes que as mesmas perceberam. Além disso, elas reconhecem e sabem cada parte do rosto, 

porém, alguns alunos não conseguiram expressar de forma clara no seu desenho os elementos 

da face. 

Com os 5° anos também foi tranquila, os alunos prestaram atenção na história contada, 

porém, alguns alunos da primeira turma não quiseram participar da dinâmica proposta. Talvez 

por ser o primeiro contato com eles, ficaram envergonhados. Na segunda turma, todos 

participaram, mas na hora que pedimos para abraçar os colegas, alguns se mostraram resistentes 

e não quiseram abraçar. Mesmo assim acreditamos que a atividade foi significativa para todos 

pois as turmas precisam “exercitar” o tema trabalhado. 

REGISTRO DAS ATIVIDADES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/11/18 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5° ANO: Estimular através do desenho 

e da pintura a criatividade e imaginação. 
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RECURSOS: Folha A4, tinta guache. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada depois da 

contação da história“Como coça” da autora LucieAlbon, onde os 

alunos deverão criar seus próprios desenhos usando os dedos como 

pinceis. 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: 

Incentivar a expressão artística e a coordenação através da pintura 

a dedo. 

RECURSOS: Folha A4, tinta guache.  

DESENVOLVIMENTO: Para dar início às atividades iremos contar uma história intitulada 

“Como coça”. Logo iremos propor a atividade que ocorrerá da seguinte forma: Os alunos irão 

pintar o cogumelo e o porquinho da história molhando os dedos na tinta, iremos auxiliá-los para 

cada um carimbar na folha. 

RESUMO DA HISTÓRIA: 

Eduardo está com coceira.Como coça! Ele se esfrega nos cardos, num tronco, nos 

cogumelos…Nada resolve! Será que Mariana tem a solução? 

ALBON, Lucie. Como coça.  Tradução: Maria Alice Sampaio Doria. Melhoramento,2013. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Nossa intervenção com o pré ocorreu de forma tranquila. Os alunos foram participativos 

e atenciosos com a história. A atividade foi significativa, um momento onde as crianças 

puderam ilustrar no papel a história contada. 

Quando chegamos à sala de aula do 5° ano A e B, notamos o entusiasmo das turmas. Os 

alunos prestaram atenção na história e foram muito criativos para a realização da atividade, 

percebemos então o quanto esse momento foi divertido e significativo tanto para eles quanto 

para nós, pois ao pensarmos na atividade achamos que ela seria um tanto infantil para o 5° ano, 

mas eles nos fizeram perceber que não existe “história boba” e sim que é válido e prazeroso 

ouvir uma história seja ela como for.  
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REGISTRO DAS ATIVIDADES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 22/11/18 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5° ANO: Identificar um dos aspectos 

artísticos da cultura africana através das máscaras. Além de estimular a livre expressão por meio 

da pintura das mesmas. 

RECURSOS: Desenho impresso das máscaras, giz de cera, lápis de cor. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada depois da contação da história “Ainda 

bem que tudo é diferente” do autor Fabio Gonçalves Ferreira. Os alunos irão pintar suas 

máscaras da maneira que desejarem usando suas preferências de cores. 
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OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Promover a expressão, 

criatividade, autonomia e aperfeiçoamento de habilidades artísticas por meio da pintura e 

colagem de papel crepom na atividade proposta logo a seguir.  

RECURSOS: Cartolina, cola tenaz, papel crepom, giz de cera. 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar a história “Ainda bem que 

tudo é diferente”. Logo iremos propor a atividade que ocorrerá da 

seguinte maneira: os alunos irão colar papel crepom na máscara feita 

de cartolina, formando o cabelo da(o) boneca(o). Eles poderão utilizar 

várias cores de papel, depois colorir conforme seu gosto. 

RESUMO DA HISTÓRIA:  

Será mesmo que se uma pessoa tem o cabelo diferente do seu não merece seu respeito? Será 

que é ruim ser diferente? Você é igual a todo mundo? As coisas no mundo são iguais umas às 

outras? Seus amigos são menos importantes por serem diferentes de você? Nessa história você 

conhecerá um velhinho muito esperto, seu Juca, que nos ensinará o quanto é bonito e importante 

sermos diferentes uns dos outros. 

FERREIRA, Fabio Gonçalves. Ainda bem que tudo é diferente. Cedic, 2010. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Nossa intervenção com as turmas do 5° ano A e B ocorreram muito bem. Na turma do 

5° A, percebemos logo ao chegar a alegria dos alunos, pois ao entrar na sala de aula eles pediram 

para eles mesmos contarem a história. Quem se voluntariou contou a história para os colegas. 

Dessa forma, notamos o quanto tem sido significativo pra eles esses momentos de leitura e 

atividade. A atividade proposta também foi realizada com entusiasmo pelos alunos. No 5° B os 

alunos ficaram atentos a história, depois realizaram tranquilamente a pintura das máscaras. Ao 

final, propomos uma foto dos alunos com suas máscaras pintadas. Notamos que cada vez mais 

os alunos estão motivados a participar, atentos as histórias e interagindo conosco. 

Com o pré não foi muito diferente, os pequenos sempre adoram as histórias e prestam 

atenção, mas nesse dia estavam um pouquinho agitados. Logo que terminamos de contar a 

história perguntamos do que se tratava a mesma, alguns não souberam nos falar, mas teve um 

que nos contou que falava sobre o cabelo de Pedro (personagem da história). Já na hora da 
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atividade todos participaram tranquilamente e ficaram felizes com a máscara que eles mesmos 

construíram.  

Está sendo cada vez mais gratificante e prazeroso levar as atividades para eles, tanto 

para o pré quanto para o 5º ano, que tínhamos um “medo” de entrar na turma, mas eles estão 

nos surpreendendo cada vez que vamos fazer a intervenção. Esperamos que eles percebam que 

apesar de estar em uma série mais avançada cheia de “regras e cobranças” é possível que se 

trabalhe com divertimento, é possível aprender brincando. 

REGISTROS DAS ATIVIDADES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/11/18 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Estimular e desenvolver a 

expressão corporal dos alunos. 

RECURSOS: 

DESENVOLVIMENTO: Apresentaremos aos alunos a ginástica historiada, que consiste em 

contar a história e ao mesmo tempo executar movimentos sugeridos ao longo da narração. O 

nome da história é “O leão e o rato”. Levaremos os alunos ao pátio da escola para ouvir a 

história e realizar os movimentos. 

O leão e o rato 
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Certo dia o rato saiu da toca correndo(correr) Muito assustado estava o rato pois fugia do gato 

preto. No caminho encontrou o leão, levou um grande susto e começou a tremer. (tremer) O rei 

dos animais vendo o ratinho tão nervoso, não lhe fez mal nenhum e deixou que ele seguisse seu 

caminho. Um dia o leão caiu em uma armadilha e por mais que movimentasse o corpo não 

conseguia sair. (movimentar o corpo inteiro). Fez força (movimento de empurrar), rugiu 

furioso, mas de nada adiantou. O rato que naquele dia passava por ali, viu o desespero do amigo 

e resolveu roer as cordas da rede com muita paciência. Quando terminou estava cansado, mas 

muito feliz então começou a dar pulos de alegria (saltar). Saltou tanto que começou novamente 

a ficar cansado, tão cansado que mal conseguia respirar e respirava assim (respirar bem 

devagar). O leão, vendo-se livre, agradeceu ao ratinho e prometeram ser amigos para sempre. 

 

QUINTAL PEDAGÓGICO. Disponível em: 

https://quintalpedagogico.blogspot.com/2011/04/brincando-com-historias.html. Acesso em: 25 

de novembro de 2018. 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5° ANO: Estimular a expressão 

corporal dos alunos bem como a interação com os colegas. 

RECURSOS: Papel seda preto 

DESENVOLVIMENTO: Apresentaremos aos alunos a ginástica historiada, que consiste em 

contar a história e ao mesmo tempo executar movimentos sugeridos ao longo da narração. O 

nome da história é “O leão e o rato”. Depois iremos propor a realização de um rato de origami. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nossa proposta com a ginástica historiada atendeu nossas expectativas, pois os alunos 

do pré e também do 5° ano A e B adoraram. As crianças puderam correr, pular, exercitar e 

explorar movimentos do corpo, se sentindo e fazendo parte da história.  

Nossa intervenção com o 5º ano B, não foi tão tranquila, pois a turma estava agitada e 

mesmo pedindo para que se acalmassem os alunos não colaboraram e não conseguimos concluir 

a atividade. Realizamos a leitura da história e a turma nos surpreendeu realizando movimentos 

que não se pedia para fazer, mostrando o quanto gostaram dessa maneira de apresentar um livro. 

Realmente foi uma pena não conseguirmos terminar a atividade com eles. 
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 Quando chegamos no 5º ano A, a turma estava tranquila. Apresentamos nossa proposta 

de atividade e solicitamos que afastassem as classes para usarmos o espaço da aula. Os alunos 

participaram da ginástica historiada com prestigio. Na hora de fazer o rato de origami ficaram 

atentos as nossas explicações e foram cuidadosos. Porém cometemos o erro de não fazer com 

folha A4 e o mesmo ficou um pouquinho complicado de dobrar. 

 Com o pré foi muito divertido contar e fazer a atividade. Explicamos o que era uma 

ginástica historiada e pedimos para que eles colaborassem e ouvissem nossos comandos. 

Participaram com muita alegria e se divertiram fazendo os movimentos, quando terminou 

ficaram pedindo para que contássemos de novo. 

REGISTROS DAS ATIVIDADES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/12/18 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Trabalhar o tema “Natal” 

contando a história do nascimento do menino Jesus e construção de um cartão de natal no 

formato de uma árvore. 

RECURSOS: Cartolina verde, EVA amarelo e marrom, cola quente, canetinha e tinta guache 

vermelha, azul e verde. 

DESENVOLVIMENTO: Contaremos a história “Encenação de Natal”. Logo após faremos 

a confecção do cartão de natal, onde iremos tirar o molde das mãos de cada um para fazer a 

árvore, depois eles irão decorar colocando os dedos na tinta e carimbando no cartão. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Nossa intervenção foi ótima. Os pequenos adoraram a história e foram atenciosos, 

curiosos e demonstraram sentimento de surpresa quando mostrávamos as ilustrações do livro. 

A atividade foi muito divertida, eles adoraram confeccionar o cartão, utilizando as mãos tanto 

para criá-lo quanto para decorá-lo, estavam ansiosos para fazer, enquanto fazíamos com uma 

dupla alguns vinham na nossa volta e perguntavam “depois sou eu profe?” e isso é muito 

gratificante para nós. Ao final cada um levou para casa o cartão que confeccionou.  

REGISTROS DAS ATIVIDADES 
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PROFª. SUPERVISORA: DYNARA MARTINEZ SILVEIRA 

DISCENTE: LUIZA GONÇALVES 

 

 

DATA: 04.12.18 

 

Objetivo:  

Pré: Desenvolver a oralidade a partir da contação de histórias; 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho. 

 

Recursos: O conto “O carteiro chegou”, folha A4, lápis de cor e de escrever. 

  

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade foi feita após o intervalo para o recreio 

dos alunos, onde a professora pibidiana começava 

lendo a história “O carteiro chegou” (a história relata 

o trabalho do carteiro, entregando as encomendas do 

correio, onde passa deixando diversas cartas na casa 

de vários personagens conhecidos como a Cachinhos 

Dourados, Chapeuzinho, Cinderela e etc.).  Logo 

após o conto, foi feito um sorteio com o nome de 

todos os alunos, para definir quem iria fazer uma carta/desenho para o colega sorteado. O 

desenho era livre, poderiam fazer qualquer coisa que quisessem.  

 

 Avaliação reflexiva 

 A atividade proposta foi bem recebida, os alunos gostaram bastante, principalmente 

porque iriam desenhar para seus colegas. Apesar da atividade ter sido de fácil manuseio, a 

leitura não foi tão sossegada assim, porque ao longo da história, ao ler as cartas que o carteiro 

ia deixando nas casas, eu permitia que os alunos manuseassem as correspondências, e isso gerou 

um tumulto entre eles, que fez com que perdessem a concentração na história.  
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DATA: 05.12.18 

 

Objetivo:  

Pré:  

Socializar com o grupo; 
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Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através da pintura; 

Desenvolver o conhecimento das cores. 

 

Recursos: O conto “Amoreco”, pratos descartáveis, tinta tempera, papel pardo e fita crepe. 

  

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade foi feita após o intervalo para o recreio dos alunos, onde uma das professoras 

pibidianas começava lendo a história “AMORECO” (o conto relata a história de um cão 

chamado Amoreco, que após os donos terem sua filha, acabaram deixando ele de lado, até que 

o cãozinho resolve fugir de casa, onde não dura muito tempo e logo é preso pela carrocinha, 

mas logo após seus desaparecimento seus donos ficam preocupados e vão a sua procura, até 

que o encontram rapidamente e junto com o Amoreco, resolvem trazer junto do canil mais dez 

cães que fizeram amizade com o cãozinho Amoreco).  Logo após o conto, as professoras iriam 

propor uma atividade onde os alunos teriam que desenhar seus animais de estimação, contudo, 

resolvemos fazer uma atividade de natal, onde consistia construir uma árvore em conjunto com 

os colegas.  

 

 

 

 Avaliação reflexiva 

 A atividade proposta foi bem recebida, os alunos gostaram bastante, principalmente 

porque fariam com tinta, e eles adoram. Apesar da atividade ter sido de fácil manuseio, a leitura 

não foi tão fácil, pois alguns alunos ficaram tumultuando na hora da leitura e acabaram 

desconcentrando os outros colegas e gerando conversas aleatórias enquanto a leitura era feita. 

Por outro lado, a atividade foi feita com muito empenho, onde todos os alunos participaram e 

gostaram bastante da árvore que ficou enfeitando a sala. 
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DATA: 20.11.18 
 
Objetivo:  
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1° ano: Instruir os alunos e alunas que não temos que tratar as pessoas diferentes, seja por sua 
cor da pele, seu cabelo, ou se tem alguma deficiência, todos somos diferentes.  
 
Pré: Instruir os alunos e alunas que não temos que tratar as pessoas diferentes, seja por sua cor 
da pele, seu cabelo, ou se tem alguma deficiência, todos somos diferentes.  
 
Recursos: Papel pardo, tinta tempera, pincel, conto “Maju não vai à festa” , folha A4, lã preta, 
cola, lápis de cor e fita crepe. 
 
DESENVOLVIMENTO:  
 
1° ano: A atividade foi feita após o intervalo para o recreio dos alunos, onde uma das 
professoras pibidianas começava lendo a história “Maju não vai à 
festa” (a história relata uma princesa chamada Maju, que era negra 
e adorava seus cabelos cacheados, e um dia sua amiga Clarice a 
convidou para uma festa no seu reino, mas para Maju poder entrar 
nesta festa, era necessário alisar seu cabelo, e como ela ama seus 
cabelos, ela não foi, ela não achava necessário alisar seus cabelos 
para poder ir em uma festa, portanto ficou em casa), e durante a 
leitura a outra pibidiana ia colocando as imagens do conto em um 
varal literário para os alunos acompanharem, após a leitura, os 
alunos foram convidados a fazerem um cartas sobre a igualdade, 
onde todos os alunos pintaram suas mãos com as cores de sua 
preferencia e colocaram no cartaz com seus nomes. 
 
Pré: A intervenção do pré foi feita após o intervalo para o lanche, 
e o conto foi o mesmo do primeiro ano, “Maju não vai à festa”. A atividade proposta pelas 
pibidianas para os alunos do pré foi que estes desenhassem a princesa Maju, e em seguida 
colassem os cabelos cacheados nela. 

Avaliação reflexiva 
 

1° Ano: A atividade que foi proposta para os alunos, foi bem fácil e aparentemente eles 
adoraram brincar com a tinta, até pediram que retornássemos novamente com alguma atividade 
que envolvesse tinta tempera. Não vimos nenhuma dificuldade nesta atividade, pelo contrário, 
a execução foi a parte mais fácil. Mas acho que a historia não chamou muito a atenção dos 
alunos do primeiro ano, eles prestaram bastante atenção no conto, mas acho que não entenderam 
muito o porque de contarmos para eles. Ao final de toda historinha eu sempre pergunto o que 
aconteceu e qual foi a parte que eles mais gostaram, e eles sempre respondem com bastante 
ênfase, mas dessa vez acho que a história não ficou muito clara para eles, pois não responderam 
nada, então expliquei o objetivo da história e ai sim eles falaram. Após sairmos da sala de aula, 
colocamos o cartaz feito por eles no corredor para que todos vissem.  
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Pré: A atividade feita pelas pibidianas com o pré foi bem legal, fizemos também um varal 
literário para eles acompanharem a contação da história, e os alunos e alunas acharam bem 
divertida. A única dificuldade dos alunos ao fazer o desenho, era o circulo onde seria a cabeça 
da princesa Maju, fora isso todo o resto da atividade foi fácil, e os cabelos da princesa ficaram 
muito divertidos. 
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1° Ano: O objetivo principal da atividade é mexer com a imaginação dos alunos na hora de 

fazer o desenho, e também compreender o conhecimento que eles tem sobre os animais. 

Pré: O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos saiam da rotina de pintar e desenhar, 

então o jogo de adivinhação que iremos propor irá trabalhar a memória, a imaginação e o corpo 

dos alunos.  

RECURSOS: Folha A4, fita, livro de conto infantil “Pedro vira porco-espinho”, corpo e a 

imaginação. 

 DESENVOLVIMENTO:  

1° Ano: A atividade irá começar por uma das 

professoras lendo o conto “Pedro vira porco-espinho” (neste 

livro a autora Janaina Tokitaka mostra de uma forma divertida 

e rimada a história de um menino chamado Pedro, que quando as 

coisas não saem como esperado ou é contrariado, ele vira 

porco-espinho) e após a leitura, realizaremos uma atividade 

com os alunos do primeiro ano. Antes da atividade iniciar, 

distribuiremos folha A4 para todos os alunos, para que desenhem 

o animal do qual mais gostam e desejam se 

‘transformar’ como o menino do conto, após essa atividade eles irão colocar o nome do animal 

em cima da folha e entregarão para as professoras, em seguida faremos um jogo de adivinhação 

com esses desenhos, cada aluno terá sua vez para falar até que um acerte qual é o animal que o 

colega desenhou. Ao final da atividade faremos um mural com os desenhos dos alunos. A 

atividade será feita após a pausa para o lanche. 

Pré: A atividade irá começar por uma das professoras lendo o conto “Pedro vira porco-espinho” 

(neste livro a autora Janaina Tokitaka mostra de uma forma divertida e rimada a história de um 

menino chamado Pedro, que quando as coisas não saem como esperado ou é contrariado, ele 

vira porco-espinho) e após a leitura, realizaremos uma atividade com os alunos do pré. A 

atividade consiste em cada aluno escolher o animal que mais gosta e imita-lo para que os 

colegas tentem adivinhar qual é o bicho, e assim sucessivamente até que todos os alunos tenham 

participado. A atividade será feita após a pausa para o lanche.  

 

Avaliação Reflexiva  
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Tanto nos 1º quanto no Pré fomos bem recebidas pelos alunos e a professora titular, os 

alunos são receptivos e muito carinhosos.  

Fizemos a leitura do Livro “Pedro vira porco – espinho” da autora Janaina Tokitaka, à 

história relata um menino que vira porco – espinho quando as coisas não são do jeito que ele 

quer ou perde algo. Utilizamos de dois livros para que a pibidiana Luiza pudesse mostrar as 

ilustrações enquanto eu Milena realizava o conto. 

Os alunos do 1º ano embora não tivessem tido nenhum contato com nós antes da 

intervenção não se acanharam em nenhum momento e demonstraram total atenção e 

acolhimento. Sentaram em círculo para que todos pudessem acompanhar a história e 

desenharam e pintaram seus desenhos se mostrarando muito satisfeitos e contentes ao verem 

eles expostos no mural da Escola.  

O Pré realizou com muita participação a adivinhação de qual animal o outro coleguinha 

estava imitando. Optamos por não realizar a pintura ou desenho para que eles pudessem 

trabalhar mais a questão da imaginação e corporiedade.  

Ao final da atividade as 3 turmas ganharam estrelas feitas em Eva pela participação na 

leitura e envolvimento. Todos cooperaram entre si, tanto o 1º ano com a ajuda ao próximo 

colega na elaboração do desenho quanto o pré na adivinhação ao animal que estava sendo 

representado. Não houve nenhuma dificuldade pois eles não se retraíram com a nossa presença.  

Foi de extrema significância para nós pibidianas a leitura pois conseguimos realizar 

exatamente aquilo que idealizamos e fomos acolhidas com muito amor e carinho pelos alunos. 

E para eles, é claro, pois estão se deixando abrir portas para a estimulação da leitura e 

entendendo aos poucos a importância  de ler ou até mesmo de ter uma outra pessoa lendo para 

eles. 

 

 

Abaixo algumas fotos tiradas durante a realização da intervenção: 

 

1º anos 
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Desenhos feitos pelos 1º anos: 

  

Mateus, um dos alunos do 1º ano ao lado do seu desenho 
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Pré 
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OBJETIVOS:  
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1° Anos: Incentivar a escovação dos dentes e outras formas de higiene pessoal, bem como a 

escrita dos alunos. 

Pré: Estimular a escovação dos dentes e o reforço sobre as letras do alfabeto. 

RECURSOS: Folha A4 com atividades 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1° Ano: A atividade começa por uma das 

professoras pibidianas lendo o conto “A 

bruxinha que voava numa escova de dentes” (a 

história relata uma bruxinha que fica encarrega 

de cuidar do castelo dos dentes mas após ficar 

doente o castelo se infesta de cáries, então ela sai 

a procura de ajuda de frutas e legumes para conseguir que os dentes voltem a ser saudáveis e 

limpos) após a leitura, foi entregue uma folha com atividades para ser levada como tarefa de 

casa, a atividade continha imagens de objetos de higiene pessoal no qual os alunos teriam de 

escrever seu nome e pintá-lo juntamente com seus Pais.  

 

Pré: A atividade proposta para os alunos do Pré também era a história da bruxinha e continha 

objetos de higiene pessoal, porém eles tinham de escrever qual era a inicial de cada objeto assim 

reforçando o aprendizado sobre as letras do alfabeto que eles estudaram ao longo de todo ano, 

e foi feito em sala de aula. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
  
1° Ano: Após a leitura da história, distribuímos uma atividade em folha A4 para todos os alunos 
de cada turma, nesta folha continha objetos para higiene pessoal como escova de dente, escova 
de cabelo, pasta de dente, fio dental e etc. Essa atividade foi proposta com o intuito de mostrar 
para os alunos a importância da higiene e da alimentação saudável. E antes de levarem as 
atividades para casa, foi perguntado para cada um deles, quais frutas e legumes cada um gostava 
de comer, e se depois da alimentação eles escovavam os dentes para não ficarem com os dentes 
iguais o castelo que a bruxinha limpava. 
 Acreditamos que a atividade foi bastante significativa, principalmente para os alunos, 
pois além de ser uma atividade incomum na classe, eles aprenderam que depois de comerem 
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qualquer alimento, principalmente doces, é importante a escovação nos dentes para não terem 
caries.  
 
Pré: Depois da leitura da historinha, perguntamos para as alunas e os alunos quais alimentos 
eram saudáveis para o corpo, e quais alimentos eles não podiam comer com frequência, e se 
comessem o que deveriam fazer em seguida, todos responderam as perguntas com êxito. 
Posteriormente esta atividade, as pibidianas pediram para que os alunos e alunas sentassem em 
seus respectivos lugares para começarem a outra tarefa que consistia em uma folha com objetos 
de higiene pessoal, sendo que ao lado de cada objeto havia um quadrinho para que eles 
colocassem a inicial de cada um, e após isso, pintassem e colocassem seu nome. 

  
 

 
 

Pré. 
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54 
 

Pré e 3º Ano: Desenvolver a coordenação motora dos alunos; Explorar a criatividade dos 

alunos com o uso da tinta guache e sair da zona de conforto da pintura somente com lápis de 

cor. 

RECURSOS: Papel pardo, Papel dobradura, Folha A4, Pincel e Tintas guache. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Pré e 3º Ano: Foi realizada a leitura do Livro infantil “Adivinha o quanto eu te amo” do autor 

Sam McBratney (a história relata um coelho filho 

que tenta mensurar o tamanho de seu amor ao 

coelho pai, que tenta também devolver da mesma 

maneira demonstrando seu amor ao filho). Após a 

leitura foi entregue uma folha de dobradura aos 

alunos para que fizessem o contorno de sua mão e 

após isso realizado o corte em volta do contorno. 

Os alunos cortaram o dedo médio e dobraram o 

dedo mindinho e polegar restando assim só o dedo 

indicador e o anelar o que resulta no formato da 

cabeça do Coelho. Eles desenharam os olhos, 

nariz e boca do coelhinho.  

 A atividade do 3º ano foi colocada em um Papel pardo e exposta no painel de atividades 

da Escola e o Pré pendurou a sua no varal de atividades da aula. No segundo ano também foi 

realizada a leitura do livro infantil e após o conto foi entregue folha A4 para os alunos pincel e 

tinta guache, para eles foi pedido que desenhassem o coelho ou os coelhos de acordo com a sua 

imaginação.  
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OBJETIVOS:  

Pré e 3º Ano: O principal objetivo em ambas as turmas é soltar a criatividade dos alunos e até 

onde a sua imaginação pode ir. 

RECURSOS:  

Para o 3º Ano: Caixas vazias de pasta de dente, sabonete, remédios, têmpera etc, Eva, tesoura, 

tenaz, lã, papel crepom, tintas e pincel. 

Para o Pré: 2 caixas de papelão, papel colorido, papel alumínio, tintas, pincel, Eva e lã. 

DESENVOLVIMENTO:  
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Pré e 3º Ano: Foi realizada a leitura do Livro infantil “Não 

é uma caixa” da autora Antoinette Portis a história relata 

um coelhinho que tem uma caixa de papelão e é sempre feita 

mesma pergunta sobre o que ele está fazendo com a 

caixa, mas a resposta dele é que “não é uma caixa” que no 

livro representa com imagens do que a caixa é para ele (um 

foguete, um robô, um navio etc)  

 No 3º Ano nós distribuímos as caixas vazias de vários produtos e deixamos que eles 

produzissem livremente o que tinham em sua imaginação. 

 Já para o Pré, nós levamos duas caixas de papelão e produzimos um carro e uma 

máquina do tempo para que eles pudessem utilizar depois de feita a atividade.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

O 3º Ano teve um pouco de dificuldade ao realizar a atividade proposta pois acredito 

que sai bastante da zona de conforto deles, em vários momentos alguns dos alunos nos pediram 

opinião do que poderiam fazer ou se a atividade que estava sendo feita por eles estava boa. 

De todo modo, nenhum dos alunos se recusou a fazer e deram o seu máximo para que o 

trabalho feito por eles ficassem próximo do que idealizaram. E foram muito bem sucedidas as 

tentativas. 

O pré se empolgou bastante com a transformação da caixa de papelão em carro, mas a 

sala ficou dividida na escolha entre ser um carro ou uma máquina do tempo. Então, levamos 

duas caixas para que fosse feito os dois. 

Os alunos participaram durante a criação do carro e pintaram a máquina do tempo por 

fora, pois ainda está em construção.  

Acreditamos que tenha sido bastante válida as duas atividades principalmente para o 3º 

Ano que desenvolveu um pouco do muito que tem a oferecer a sua imaginação o conceito é 

tentar seguir trabalhando nessa linha da criatividade para que eles possam se permitir mais.  

E para o pré pois além de terem escolhido o que queriam construir irão poder desfrutar 

e brincar com o que foi elaborado. 
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Abaixo as atividades realizadas: 

3º Ano: 

  

   

Pré:  
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DATA: 14/11/2018 

OBJETIVOS: 

Intervenção no pré: despertar a criatividade e aprimorar a coordenação motora. 

Intervenção nos primeiros anos: trabalhar a memória através de jogos que lhes despertam seus 

interesses e reconhecer os animais que não estão no seu dia a dia. 
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RECURSOS:  

Intervenção no pré: livro, folhas ofício, pincel e tinta guache. 

Intervenção nos primeiros anos: livro e jogo da memória. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Primeiramente será contada a história “Tigre” e 

serão mostrados aos alunos alguns animais, logo 

após perguntaremos o que entenderam da 

história e quais os animais eles já conheciam e 

quais não conheciam.  

O livro é intitulado como “Tigre” onde conta a 

história dos animais que vivem na floresta e que 

a maioria deles tem medo do tigre exceto a 

pantera negra que o encara. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Observamos que os alunos são muito participativos e adoram as contações de histórias 

que tenham objetos ou algum tipo de interação que não seja apenas o livro, apesar deles ficarem 

um pouco agitados. Acreditamos que o ideal seria primeiramente contar a história e depois criar 

uma conversa para a interação com os objetos de apoio. 

A experiência com o pré não aconteceu como o esperado por eles desfocaram um pouco 

da história devido o manuseio dos objetos. E com os primeiros anos eles conseguiram 

acompanhar a história junto aos objetos.  

Foi muito significativo, pois percebemos que eles interagem perguntando sobre 

animais que não conheciam, como o ornitorrinco que apelidaram de “patinho feio”, crendo 

assim que tenha sido muito significativo para eles também por terem conhecidos outros 
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animais da floresta.   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

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

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: Dynara Martinez  

DISCENTES: Leandro Rodrigues de Rodrigues, Milena Pereira Silva 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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OBJETIVOS:  

Pré: Desenvolver a criatividade e coordenação motora através do manuseio de tinta; 

3º Ano: Desenvolver a criatividade e coordenação motora através do manuseio de tinta e papel 

crepom; 

RECURSOS: Papel pardo, Papel crepom, Folha A4, Pincel, Tintas guache e cola tenaz. 

DESENVOLVIMENTO:  

Pré e 3º Ano: Foi realizada a leitura do Livro infantil “Menina bonita do laço de fita” da autora 

Ana Maria Machado dentro do tema da semana da Consciência Negra. 

 A história é sobre uma menina preta e muito graciosa, na qual 

mãe fazia trancinhas, amarrado-as com fitas coloridas. A menina tinha 

um coelho como amigo que a admirava muito, e sempre perguntava 

como ela fazia para ser preta. E a menina inventa histórias sobre comer 

muita jabuticaba, tomar café e até sobre ter caído em um balde de tinta 

preta mas o coelho não conseguiu de jeito nenhum ficar pretinho até 

que a mãe da menina conta que a menina só é preta por causa da arte de sua vó, então o coelho 

entende que deve se casar com uma coelhinha preta e assim ele tem vários filhotes de muitas 

cores, incluindo uma coelhinha preta que usa um laço de fita vermelho amarrado em seu 

pescoço.  

 Com o Pré foi pedido para que eles desenhassem a menina com tinta, nós pintamos a 

palma de uma das mãos de cada aluno para que os dedos fossem o cabelo da menina da história 

e a palma o resto, o corpo também foi pintado com tinta.  

 No 3º Ano a proposta foi quase a mesma, pintamos as mãos deles e eles desenharam o 

rosto com tinta e os dedos representavam o cabelo porém o vestido foi feito de papel crepom e 

apenas os braços e as pernas foram desenhados com tinta. 

                                          Avaliação Reflexiva 

 

 

 O pré não muito diferente das outras atividades sempre se mostra muito interessado, 

principalmente as que envolvem o uso de tinta pois eles adoram e ficam bastante animados com 

a proposta do desenho não ser desenvolvido com lápis de cor ou canetinha.  
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 Já o 3º Ano tem nos surpreendido cada vez mais de uma forma muito positiva tanto 

como ouvintes da leitura que está sendo realizada quanto como participantes das atividades 

propostas, todos entenderam o por que que estava sendo feita a atividade (a semana da 

consciência negra) e se mostraram totalmente dedicados ao que estavam fazendo.  

 De início idealizei que os meninos não iriam aceitar a proposta de realizar o desenho de 

uma menina, com vestido e laço mas eles foram demais participativos e a todo momento vinham 

pedir ajuda e perguntar se estava ficando bonito aos professores pibidianos e entre si também.  

 Não tivemos nenhuma dificuldade na realização da leitura e atividade em nenhuma das 

duas turmas e totalmente notável o quanto os alunos querem e fazem questão desse momento 

pois ao final de cada atividade a pergunta é a mesma “vocês vão voltar de novo?” e isso nos 

deixa cada vez mais motivados para levarmos atividades diferentes e nos empolga também para 

continuarmos realizando nossas intervenções. Se posso definir todo esse projeto feito em apenas 

uma palavra com toda certeza é: satisfação. 

 

 

 

 

Abaixo fotos das atividades: 

Pré: 
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3º Ano: 
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PROFº. SUPERVISORA: DYNARA MARTINEZ 

DISCENTE: TAINAH SOUZA AGUIAR 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 1 de Novembro 2018 

OBJETIVOS: Desenvolver noções de tempo, de dia e noite. 

RECURSOS: Livro ”Cadê o sol?”, cartolina, imagens e canetas coloridas. 

 

DESENVOLVIMENTO: Será utilizado o livro “Cadê o sol?” na qual conta a história de um 

menino que quer saber onde vai parar o sol quando 

anoitece e depois porque tem a lua e os pássaros 

cantam... Com tantos questionamentos ele nem percebe 

que amanhece e o sol volta a brilhar. Após, a contação 

será proposto um bate papo com os estudantes sobre a 

diferença entre o sol e a lua, entre o dia e a noite e as 

atividades feitas em cada período, a seguir será feito um 

cartaz com imagens que mostrem em ordem 

cronológica as atividades feitas no cotidiano. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

O primeiro momento os alunos não tiveram tanto interesse na história e eu perdi um pouco com 

a dispersão de alguns, mas no momento das atividades todos foram bastante interativos e 

compreenderam o motivo da atividade, criando em conjunto o cartaz. E me surpreendeu ao 

achar que eles não iriam atinar na questão cronológica do tempo  durante o dia, mas pelo 

contrário, os estudantes são muito mais atentos que eu esperava e foi uma experiência de 

aprendizado tanto pra mim quanto para eles acredito. Creio que para a próxima tenho que 

melhorar no quesito concentração e na forma de prender mais a atenção deles. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 20de Novembro 2018 

OBJETIVOS: Trabalhar consciência negra.  

RECURSOS: Livro “O cabelo de Lelê”, papel pardo, folha de oficio, e tinta preta.  

 

DESENVOLVIMENTO: Será contada a historia do livro “O cabelo de Lelê”. No qual conta 

sobre Lelê, uma menina que não gostava do seu 

cabelo cacheado até que procurou um livro 

sobre a África, onde a menina se identificou e 

começou a se aceitar e se amar.  

A seguir será feito uma breve explicação sobre 

a diferença de cabelos e cor de pele, mostrando 

que todos somos diferentes, porém lindos. 

Após, os alunos terão que criar o cabelo de lelê 

com tinta preta. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa semana o tema foi consciência negra e com o auxilio da professora foi mostrado pros 

alunos que os cabelos e cor de pele de todos são diferentes e eles com muita espontaneidade se 

mostrarão sem preconceito algum. E no momento de criar os cabelos muitos criaram até um 

cabelo que estava no livro e ela queria fazer o penteado no seu próprio cabelo. Estimulando os 

alunos a reconhecer a diferença entre si e os demais e a aceitação  
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DATA: 04 de dezembro 2018  

 

OBJETIVOS: Manipular materiais diferenciados. 

  

RECURSOS: Televisor, notebook, folha de ofício, giz de cera, cola e casca de ovo.  
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DESENVOLVIMENTO: Será contada a história do livro “A vaca que botou ovo” no qual 

uma vaca estava triste por não ter nenhuma habilidade especial, até que suas amigas galinhas 

colocaram um ovo embaixo da vaca e ela acreditou que era dela e o chocou e quando o ovo se 

partiu saiu dele uma bola de penas que mugia como uma vaca. Após a contação os estudantes 

irão pintar a vaca e terão de preencher o desenho do ovo colando casca de ovo.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Nesta intervenção a história foi inserida em forma de vídeo o que fez com que as crianças 

prestassem atenção o tempo inteiro. No momento de pintar a vaca me chamou atenção o João 

Francisco que não queria pintar a vaca, pois as vacas são brancas segundo ele e a folha era 

branca, então ele não tinha trabalho nenhum a fazer, já no momento de colagem com a casca 

do ovo muitos não reconheciam aquele material que estava em pequenos pedaços, só quando 

eu falei o que era que eles reconheceram e muitos ainda questionaram sobre como a casca 

poderia ficar tão pequena. Todavia a atividade ocorreu de maneira tranquila e creio que já 

peguei o jeito com as crianças.  
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DATA: 07 de dezembro 2018  

 



72 
 

OBJETIVOS: Desenvolver a temática “Natal” através da culinária; Estimular a participação e 

criatividade das crianças. 

RECURSOS: Biscoitos, glacê e granulados coloridos. 

DESENVOLVIMENTO: Será contada a historia “Os biscoitos mágicos”, na qual o Papai Noel 

está muito cansado e não tem mais forças para trabalhar na noite de Natal e para resolver este 

problema, o velhinho vai em busca de uma solução e acaba encontrando biscoitos que salvam 

o Natal. Após a contação da história os estudantes serão convidados a decorarem biscoitos de 

Natal com glacê e granulados coloridos. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Como esta seria a última intervenção do ano eu quis fazer algo especial e já havia 

planejado a atividade a ser feita, biscoitos de Natal, nos quais as crianças decorariam. Porém, 

ao pesquisar não encontrei nenhuma história que encaixasse com o que eu estava planejando, 

então a supervisora me sugeriu que eu criasse uma história e foi o que eu fiz. Criei uma história 

única, tornando-a ainda mais especial, e o melhor foi que os pequenos nem perceberam que a 

história foi inventada e adoraram. E no momento de decorarem os biscoitos, feitos no dia 

anterior em diferentes formatos natalinos (bota, árvore, estrela), eles aproveitaram para soltar a 

criatividade, comeram e levaram para casa biscoitos lindos e gostosos. Posso dizer com toda 

certeza que encerrei o ano satisfeita com esta atividade. 
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DATA: 8 de Novembro 2018 

OBJETIVOS: Aguçar o aprendizado das cores e frutas 

RECURSOS: Livro “O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado”, 

caixa de fantoches, fantoche e peças de lego. 
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DESENVOLVIMENTO: Será contada a historia do 

livro “O ratinho, morango vermelho maduro e o 

grande urso esfomeado” no qual conta sobre um 

ratinho que colhe um morango e em conversa com o 

narrador tenta esconder do urso e no final acaba 

dividindo com o narrador. 

A seguir os alunos terão que falar qual a sua fruta 

favorita e que cor ela tem, isso utilizando a caixa de 

fantoche. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao contrário da primeira vez, nessa os alunos prestaram atenção durante toda a encenação e 

após eles participaram da atividade e adoraram brincar com a caixa de fantoches contando 

historias criadas por eles, que fez como que eles libertassem a imaginação e sentissem uma 

troca de papéis comigo, no momento em que eu estava assistindo e eles sendo os professores. 
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