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INTERVENÇÕES 

Data: 12/09/2019 

 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI02TS02) Utilizar matérias 

variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 



(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI03TS02) Expressar-

se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

RECURSOS: Massa de modelar e notebook. 

 

DESENVOLVIMENTO:  iremos passar um vídeo: Turma do Cristãozinho - Brincando 

com Massinha de modelar.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Juntamos as crianças no tatame e mostramos o vídeo para elas. No momento 

em que estavam assistindo, olhavam as imagens e interagiam com as ilustrações, 

percebendo que todas as figuras eram feitas de massinha de modelar. Notamos que 

os alunos prestaram atenção no que estavam assistindo pois ao terminar, 

perguntamos o que eles perceberam e eles falaram de muitos desenhos presentes 

no vídeo. 

 Após esse momento, propomos aos alunos que criassem seus próprios 

desenhos assim como a história mostrada. Eles adoraram manusear a massa e criar 

suas figuras.  

Refletindo sobre a intervenção realizada percebemos que a modelagem (massa de 

modelar) propicia as crianças as um momento de expressão livre, além de ajudar a 

desenvolver sua habilidade na coordenação motora.  

 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as 

práticas pedagógicas devem garantir experiencias sensoriais, expressivas e 

corporais para movimentação ampla; imersão nas diferenças linguagens e domínio 

de gêneros e formas de expressão (gestual, verbal, plástica, dramática e musical); 

experiencias para recriar relações quantitativas, medidas, formas e orientações 

espaços/temporais; dentre outras.  

 Visto isso, as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar essa, assim como 

outras experiencias que nossas intervenções proporcionam, estimulando e 

desenvolvendo habilidades.  



REFERÊNCIA 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI).  

Editora do Brasil, Brasília, 1998. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 



DATA: 19/09/19 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI02EF08). Manipular textos 
e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápio, notícias etc.). Estimular a 
percepção de figuras/imagens bem como a classificação das mesmas. 

RECURSOS: Figuras impressas, cola, tesoura, papel pardo ou cartolina. 

DESENVOLVIMENTO: Iremos conversar com os alunos sobre o que eles sabem sobre a 

cultura gaúcha, sobre a Semana Farroupilha. Logo após iremos construir um painel sobre o 

Rio Grande do Sul com os alunos, onde colocaremos imagens diversas sobre a mesa e 

pediremos para os alunos identificarem qual figura faz parte da cultura gaúcha. Dessa forma, 

as crianças irão colar e montar o cartaz. 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5º ANO: (EI02EF08). Manipular 
textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros 
textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápio, notícias etc.). 
Estimular a percepção de figuras/imagens bem como a classificação das mesmas. 

RECURSOS: Figuras impressas, cola, tesoura, papel pardo ou cartolina. 

DESENVOLVIMENTO: Iremos conversar com os alunos sobre o que eles sabem sobre a 

cultura gaúcha, sobre a Semana Farroupilha. Logo após iremos construir um painel sobre o 

Rio Grande do Sul com os alunos, onde colocaremos imagens diversas sobre a mesa e 

pediremos para os alunos identificarem qual figura faz parte da cultura gaúcha. Dessa forma, 

as crianças irão colar e montar o cartaz. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Os alunos enquanto estavam sentados em roda degustando o chimarrão feito pela 
pibidiana Milena, ouviram o que tínhamos para falar e mostrar sobre a cultura gaúcha. 

 Ao mostrarmos as figuras (bombachas, boina, chimarrão, quero-quero, cavalo, lenço, 
entre outras fotos) pedimos para que eles respondessem dizendo se as imagens faziam parte 
da cultura ou não. Nesse momento, percebemos que eles tinham conhecimento sobre o tema 
apresentado pois acertaram todas.  



 Nós, futuros professores percebemos o quanto tem se perdido da cultura da nossa terra 
gaúcha e por esse motivo, atividades como essa intervenção são importantes para resgatar 
nossas raízes e para que as crianças saibam e entendem o motivo de se trabalhar com esse 
tema na escola. 

 Dessa forma, concordamos com Barboza (1996, p.7-8) 

Priorizo sempre o folclore e o tradicionalismo como intenção e recurso da educação 
sistemática. Tenho convicção de que, cada vez mais, as instituições (escola, centro 
de tradições, grupo comunitário) devem assumir o papel de resgate e transmissão de 
nossas raízes mais autênticas, o que antigamente era quase que exclusiva das 
famílias e do grupo social mais próximo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOZA, Maria Cândida. Aspectos de Folclore – Tradição – Cultura do Rio Grande do 
Sul: Fundamentos básicos para quem quer conhecer e divulgar a cultura gaúcha. Passo 
Fundo: Gráfica e Editora Pe Berthier, 1996. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/08/19 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Proporcionar as crianças o 

conhecimento do seu próprio corpo, estimulando a expressão corporal. 

RECURSOS: História impressa. 

DESENVOLVIMENTO: Iremos aplicar uma ginástica historiada, onde vamos contando a 

história e os alunos vão executando os movimentos presentes nela. 

 

HISTÓRIA: 

CHAPEUZINHO VERMELHO 

Era uma vez uma menina muito alegre e educada. Tinha esse nome porque usava um gorro 
vermelho na cabeça. Um dia ela pediu a mamãe para levar flores para a vovó que morava no 
bosque. 

Andava bem depressa entre as árvores (andar em serpentina). Ela olhou para cima e notou que 
havia uns passarinhos que cantavam e voavam e começou a imitá-los (correr movimentando 
os braços). Chapeuzinho Vermelho estava muito cansada e respirou fundo (respiração) 
Quando Chapeuzinho levantou a cabeça, avistou em uma árvore um ninho de passarinhos. Ela 
subiu na árvore. Vamos subir também? (Fazer o movimento). Depois ela desceu da árvore e 
avistou umas flores lindas. Começou a apanhá-las. (Abaixar) que flores cheirosas! Que 
perfume! (Exercícios de respiração). Andando novamente, ela atravessou um córrego com 
muitas pedras (saltar várias vezes) logo depois teve de cruzar um terreno cheio de espinhos, 
então ela cruzou assim. (Com os calcanhares). Logo adiante tinha um rio. Ela pegou um 
barquinho para atravessá-lo (remar). 

Quando chapeuzinho desceu do barco avistou o lobo e começou a correr (correr). O lobo 
avançou para ela. Chapeuzinho pegou do chão uma porção de pedrinhas (agachar e levantar) e 
começou a jogar no lobo (flexão dos braços e pernas).  

O lobo fugiu e Chapeuzinho continuou caminhando muito cansada (relaxar os músculos-
boneco de mola). 

Chegou na casa da vovó que estava na porta. Então, a vovó lhe falou: 

_Chapeuzinho, olha que lindo está o nosso pomar, (olhar a direita) e veja como está bonita a 
pintura da casa (olhar a esquerda). 



Chapeuzinho e a vovó sentaram-se na frente da casa (sentar) e começaram a cantar a 
musiquinha que elas tanto gostavam. (Cantar) 

“Pela estrada a fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o 
caminho é deserto. E o lobo mau passeia aqui por perto. E à tardinha, ao sol poente, junto a 
vovozinha dormirei contente” 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Realizamos a contação da história no pátio para aproveitar o espaço e o sol, pois 
estava muito frio. Os alunos adoraram a atividade, executaram todos os movimentos com 
alegria e entusiasmo. Acreditamos que atividades assim estimulam as crianças pois ao mesmo 
tempo que estão ouvindo uma história, estão fazendo parte dela, imaginando os movimentos 
presentes, exercitando o corpo de uma forma lúdica e aprendendo a linguagem corporal. 
Diante disso concordamos com Ayoub, que diz: 

 

[...] a expressão corporal caracteriza-se como uma das linguagens fundamentais a 
serem trabalhadas na infância. A riqueza de possibilidades da linguagem corporal 
revela um universo a ser vivenciado, conhecido, desfrutado, com prazer e alegria. 
[...] A educação física na educação infantil pode configurar-se como um espaço em 
que a criança brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, 
alfabetizando-se nessa linguagem. Brincar com a linguagem corporal significa criar 
situações nas quais a criança entre em contato com diferentes manifestações da 
cultura corporal [...], sobretudo aquelas relacionadas aos jogos e brincadeiras, às 
ginásticas, às danças e às atividades circenses, sempre tendo em vista a dimensão 
lúdica como elemento essencial para a ação educativa na infância. Ação que se 
constrói na relação criança/adulto e criança/criança e que não pode prescindir da 
orientação do (a) professor (a) (Ayoub, 2001, p. 56-57). 
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AYOUB, E. Reflexões sobre a educação física na educação infantil. Revista Paulista de 
Educação Física, São Paulo, supl. 4, p. 53-60, 2001. 
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INTERVENÇÕES 

Data: 04/09/2019 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais.   

 

RECURSOS: Folha A4, lápis de cor ou giz de cera. 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar a história Chapéu de papel da autora Regina 

Siguemoto, depois os alunos irão fazer um chapéu da história e colorir o mesmo. 

 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5º ANO: (EI03TS02) Expressar-

se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais; Explorar, através das mãos, as 

possibilidades de ideias, utilizando tinta.  

 

RECURSOS: Papel pardo e tintas. 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar a história Chapéu de papel da autora Regina 

Siguemoto, depois os alunos irão carimbar com as mãos o papel pardo formando a 

bandeira do Brasil.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Os alunos já conheciam a história em forma de música, onde isso facilitou o 

entendimento da mesma. Após a contação houve uma conversa com eles, onde 

explicaram um pouco que sabiam sobre o dia do soldado e sua importância, assim 

como a importância da semana da Pátria. Depois propomos a atividade, que incidiu 

de forma muito positiva, onde percebemos a total participação da turma. Na hora de 

pintar, pedimos para utilizarem as mãos e não pinceis. Dessa forma, eles entraram 

em contato com a tinta, onde sentiram a sensação e a textura carimbando com as 

mãos, deixando sua marca e se sentindo parte do trabalho. Fazendo a reflexão 

dessa intervenção concordamos com o pensamento de Richter (1999, p. 57) onde 

enfatiza que “Brincando com tintas, cores, pinceis, rolos, água, explora não apenas o 



mundo material e cultural à sua volta como também expressa e comunica 

sensações, sentimentos, fantasias, sonhos, ideias, através de imagens e palavras”.  

Na turma do Pré, a contação foi um pouco mais animada, pois logo que 

iniciamos a história os alunos começaram a cantar, mostrando que já conheciam a 

história em forma de música também. Com isso, começamos uma conversa onde 

buscamos entender o que eles conheciam, e complementamos as informações que 

eles já tinham. Após este momento de trocas de saberes, realizamos a atividade de 

construção do chapéu de papel, ensinando passo a passo da sua montagem. Eles 

tiveram uma certa dificuldade nesse momento, pois, exige muito da coordenação 

fina, pacientemente ajudamos e contamos com a ajuda do pibidiano Leandro para 

auxiliar na atividade. depois cada um coloriu a sua dobradura utilizando cores 

aleatórias, diversificando ainda mais a atividade. Em uma breve reflexão, 

percebemos a importância que a pintura e dobradura tem, e como ela auxilia na 

imaginação da criança. 

A pintura pode ser definida como a arte da cor. Se no desenho o que mais se 
utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao pintar, 
vamos colocando sobre o papel, a tela ou a parede cores que representam 
seres e objetos, ou que criam formas. (COLL; TEBEROSKY, 2004, p. 30).  

 

REFERÊNCIAS 

RICHTER, Sandra. Manchando e narrando: O prazer visual de jogar com cores. In: 

CUNHA, Susana Rangel Vieira da (org.). Cor, Som e movimento. Porto Alegre: 

Mediação, 1999. 

COLL, Cesar; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo arte: conteúdos essências para o 
ensino fundamental. São Paulo: Ática, 1999. 256 p. 
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INTERVENÇÕES 

Data: 05/09/2019 

 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI02TS02) Utilizar matérias 

variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

RECURSOS:  Folha A4, areia e cola. 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar o conto: “Fabiano vai à praia” da autora Isabel 

Furini, depois os alunos irão fazer desenhos livres, utilizando a cola e jogando areia 

em cima para aparecer e formar o desenho. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

Realizamos a contação no pátio da escola, aproveitando o sol, pois, estava 

muito frio. Colocamos o tapete e as crianças sentaram todas juntas, prestando a 

atenção no conto. Conversamos sobre as características da praia e seus habitantes, 

como os animais presentes nesse ambiente. Após isso, partimos para a realização 

da atividade, onde os alunos adoraram desenhar com a cola e manusear areia para 

formar o desenho. Esse momento, foi muito divertido e satisfatório, pois os alunos 

perceberam que ao retirar areia do desenho, ficava ali o desenho feito com a cola. 

Com essa intervenção percebemos que proporcionamos aos alunos um momento de 

explorar texturas e sensações, desenvolvendo seu tato e seus percepções ao 

entrarem em contato com areia.  Buscando a semelhança com a praia e o 

personagem que estava brincando com areia. Levando em consideração a 

experiencia das crianças concordamos com Maria Montessori defendia que o 

caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque 

que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. ‘A criança ama tocar 



os objetos para depois poder reconhece-los’, disse certa vez”. (NOVA ESCOLA, 

2006, p. 32). 

 

 

REFERÊNCIAS 

NOVA ESCOLA, edição especial. Grandes Pensadores. São Paulo: Abril, v.2 , n. 
10, ago. 2006. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 

DATA: 08/10/19 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI02TS02) Utilizar matérias 

variáveis com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Expressar-se 

por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

RECURSOS: Tinta, folha A4 colorida, pincel, papelão, fita crepe. 

DESENVOLVIMENTO: Contaremos a história – Será mesmo que é bicho? de Angelo 

Machado. Logo após conversaremos sobre os animais com as crianças, perguntando quais 

animais conhecem, quais são seus preferidos, etc. Depois desse momento, iremos propor a 

realização da atividade, que consistirá na colocação das mãos sobre a tinta para fazer um 

molde do corpo do leão e depois montaremos o animal completo. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Os alunos escutaram atentamente a história contada, pois no enredo da história os 

animais tentavam descobrir se era um bicho ou não que estava embaixo da árvore. Assim, as 

crianças logo descobriram que se tratava de um menino e não um bicho, nos mostrando que 

estavam prestando atenção e gostando da história. Depois conversamos sobre os animais com 

eles, dizendo que dia 4 de outubro era comemorado o dia dos animais. Nos contaram quais 

animais tinham em casa e quais eles conheciam, foram eles: cachorro, gato, papagaio, 

elefante, leão, entre outros.  

Pensando na intervenção, perguntamos qual o mascote do pré e as crianças disseram 

leão. Com isso, optamos por confeccionar um leão com suas próprias mãos, utilizando a tinta 

como carimbo, formando o corpo do animal.  

A maioria das nossas atividades envolvem tinta, pintura pois acreditamos e 

percebemos com as intervenções passadas, o quanto eles gostam de manusear e pintar com 

tinta. Desenvolvem a coordenação motora, sua imaginação e criatividade, além de sentirem a 

tinta com as mãos, um contato que é prazeroso e divertido ao mesmo tempo. Dessa forma 

concordamos com COLL e TEVEROSKY: 



A pintura pode ser definida como a arte da cor. Se no desenho o que mais se utiliza é o 
traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao pintar, vamos colocando 
sobre o papel, a tela ou a parede cores que representam seres e objetos, ou que criam 
formas. (COLL; TEBEROSKY, 2004, p. 30).  

 

REFERÊNCIAS 

COLL, Cesar; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo arte: conteúdos essências para o ensino 
fundamental. São Paulo: Ática, 1999. 256 p. 30. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 

DATA: 18/10/19 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Discriminar os diferentes tipos 

de sons. 

RECURSOS: Notebook 

DESENVOLVIMENTO: Os alunos irão assistir e escutar um vídeo sobre os sons, tentando 

identificar os sons reproduzidos. Depois irão reproduzir sons e tentar fazer com que os 

colegas adivinhem qual som está sendo representado. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Começamos a intervenção pedindo para que os alunos ficassem em silêncio para escutarem o 

barulho que estava presente no ambiente da escola. Foram percebidos os sons de passarinhos, 

carros, motos, conversas em outras salas e também o som da voz dos próprios colegas. No 

momento do vídeo, os alunos não tiveram dificuldade de identificar os sons, acertando a 

maioria do que estava sendo reproduzido. Percebemos que eles têm clareza e conseguem 

perceber a diferença dos sons. Além disso, foi uma atividade divertida pois eles pensaram em 

sons para fazer para os colegas tentarem acertarem. Foram representados sons como: miado 

de gato, latido de cachorro, toque de telefone, choro e risada de bebê, etc.  
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INTERVENÇÕES 

Data: 21/08/2019 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: Conhecer lendas e 

personagens do folclore, em especial a história do Saci Pererê; Desenvolver a 

coordenação motora e estimular a criatividade e a imaginação. 

 

RECURSOS: Rolos de papel higiênico, tinta, papel crepom, tesoura e cola. 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar a história do Saci Pererê para os alunos, 

mostrando outras histórias que compõem o Folclore Brasileiro. Logo após, 

produziremos com as crianças o personagem Saci. 

 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O 5º ANO: Conhecer lendas e 

personagens do folclore, em especial a história do Saci Pererê; Desenvolver a 

coordenação motora e estimular a criatividade, a imaginação e expressão artística. 

 

RECURSOS: Folhas brancas A4, giz de cera e tesoura. 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos contar a história do Saci Pererê para os alunos, 

mostrando outras histórias que compõem o Folclore Brasileiro. Logo após, os alunos 

irão fazer uma dobradura que formara a carapuça do personagem Saci. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

 Os alunos do 5º ano, foram receptivos e atentos no momento da história, 

mostrando interesse pelo assunto. Notamos que os mesmos gostaram da atividade, 



pois muitos fizeram as dobraduras em diversos tamanhos, dizendo que havia uma 

família de Sacis. 

 Foram criativos ao colorir a dobradura, não seguindo um padrão de cores, 

como o marrom da pele e o vermelho da carapuça.  

 Alguns tiveram dificuldade de realizar a dobradura, onde tivemos que auxilia-

los, mesmo assim a atividade foi proveitosa. 

 Entendo a arte como algo presente em nosso cotidiano, propomos aos alunos 

uma atividade de contação que faz que a leitura se torne algo concreto. 

O bom ensino de arte precisa associar o “ver” e com o “fazer”, além de 
contextualizar quanto a leitura quanto a pratica. Essa teoria ficou conhecida 
como “abordagem triangular”. Para se aprender é preciso ver a imagem e 
atribuir significados a ela. Contextualizá-la não so do ponto de vista artístico, 
como também socialmente. (REPORTAGEM [online] disponível em: 
http://resvistaeducacao.uol.com.br/formcaodocente/97/artigo233134-1.asp. 
Dia 20/08/2019) 

 No pré, a atividade foi satisfatória também, antes de contar a história 

mostramos para eles algumas lendas como por exemplo: Bumba-Meu-Boi, Curupira, 

Gralha-Azul, Mula-Sem-Cabeça e Vitória-régia. Depois contamos a história do Saci e 

pedimos para eles ficassem em pé, imitando o Saci. Após a contação eles 

dialogaram bastante explicando de onde eles conheciam o Saci e suas 

características. Produziram o boneco com muito entusiasmo. Pois notamos que eles 

gostam de atividade que envolvem tintas temperas e que se divertiam. Alguns 

tinham mais cuidado que outros, com receio de sujar a roupa com tinta. 

Com essa intervenção proporcionamos aos alunos, um momento para o 

desenvolvimento deles, expressivamente e criativamente. Além de sua coordenação 

motora, onde todos pintaram de maneira eficaz, preenchendo todo o rolo com tinta. 

concordamos com Sousa (2003) que reforça a ideia de que a criança já é expressiva 

e criativa, e através da modelagem compreende que a utilização das suas mãos 

proporciona-lhes várias maneiras de explorar e descobrir.  

 

REFERÊNCIAS 

(REPORTAGEM [online] disponível em: 
http://resvistaeducacao.uol.com.br/formcaodocente/97/artigo233134-1.asp. Dia 20/08/2019. 

SOUSA, A. (2003) A Educação pela Arte e Arte na Educação, Música e Artes Plásticas. 3º volume. 
Lisboa: Instituto Piaget. 
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DISCENTES: ALEX MACHADO VIANA E AMANDA TEIXEIRA RAMIRES 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 

DATA: 25/09/19 

 

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS COM O PRÉ: (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

 

RECURSOS: papel crepom de várias cores, notebook, folha A4, cola; 

 

DESENVOLVIMENTO: Iremos mostrar um vídeo: “A primavera e a festa das flores” 

Contos da tia Sil. Depois de assistir o vídeo, conversaremos com as crianças sobre a 

primavera e pediremos para que eles desenhem/criem suas flores, borboletas, tudo que faz 

parte desse tema. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Os alunos prestaram atenção no momento em que assistiam ao vídeo, mostrando 

interesse e entusiasmo pelo assunto apresentado: a primavera. Depois foram realizar a 

atividade proposta, criar desenhos referentes ao tema. Nesse momento, as crianças utilizaram 

a cola de maneira independente, rasgaram o papel crepom e foram bem criativos em seus 

desenhos e criações. Deixamos esse momento bem livre, para que criassem e deixassem fluir 

sua imaginação, pois segundo Derdyk: 

 
A criança enquanto desenha canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou até 
silencia... O ato de desenhar impulsiona outras manifestações, que acontecem juntas, 
numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande caminhada pelo quintal do 
imaginário. (DERDYK, 1989, p. 19) 



 

 

 

REFERÊNCIAS 

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São 
Paulo: Scipione, 1989. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk. Acesso em: 23 de 
setembro de 2019. 

 

 

REGISTRO DAS ATIVIDADES  
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Data: 24/09/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da dança. 

 

Recursos: Folha de oficio, tinta guache. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

irá ler uma história referente a chegada da primavera (As flores da primavera). Logo após o 

professor entregara um papel em branco, em seguida o professor chamará um aluno por vez e 

pintara a mão de verde carimbando-a no papel, formando assim os caules da flor. Depois 

desta etapa concluída cada aluno ira receber um pincel e ira desenhar as suas flores. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade proposta pelo professor foi bem recebida, todos os alunos participaram da 

atividade uns com mais dedicação do que outros. No início alguns alunos ficaram com receio 

de pintar a mão, creio que pelo fato de ser um de cada vez, porém todos realizaram a atividade 

proposta e ficaram muito felizes com os resultados obtidos. 

A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da 
criança na familiarização com os recursos disponíveis para sua 
expressão. Contudo, devemos saber que, mesmo na mais tenra idade, 
o fazer artístico não é apenas a ação inicial. As crianças são capazes 



de mexer com substâncias e experimentar instrumentos nas mais 
variadas superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo suas 
marcas. (GOMES, 2001, p.109). 

 

 

 

Referência: 

GOMES, P.B.M.B. Os materiais artísticos na educação infantil. In. CRAIDY, C.M.; 
KAERCHER, G.E.P.S. (orgs). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
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08/10/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da colagem. 

 

Recursos: Folha de oficio, palitos de picolé e lápis de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

colocará uma musica sobre casa (A casa - Vinicius de Moraes e Toquinho). Logo após o 

professor conversara com os alunos sobre a casa deles, quantos cômodos possui, quantas 

pessoas moram nela, etc. em seguida o professor entregará para cada aluno uma folha de 

oficio em branco onde com os palitos de picolé os alunos irão colar formando assim a sua 

casa. Concluída esta etapa cada aluno desenhará a si mesmo dentro da casa. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade proposta pelo professor foi bem recebida, todos os alunos participaram da 

atividade alguns já até conheciam a música e cantaram junto, todos ficaram muito 

maravilhados com a construção da casinha no papel e com a contagem de quantos palitos cada 

um havia usado. Houveram algumas brigas pelo motivo de um aluno ter pego os palitos do 

outro, porém esses imprevistos foram rapidamente resolvidos pelo professor entregando mais 

palitos aos alunos.  

A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada 
por ser um momento importante de formação da criança. Nesse 



período, elas têm aumentadas as suas motivações, seus sentimentos e 
seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. (BARBOSA; HORN, 
2008, p.80). 

 

 

 

 

Referência: 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, da Graça Sousa Horn. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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Data: 15/09/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da dança. 

 

Recursos: Folha de oficio, lápis de cor e papel pardo. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

irá ler uma história sobre o negrinho do pastoreio. Logo após a leitura o professor entregará 

uma folha de oficio onde os alunos irão colar um cavalo previamente desenhado no papel 

pardo. Em seguida os alunos irão colorir e desenhar o negrinho do pastoreio. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade proposta pelos professores pibidianos foi bem recebida, todos os alunos 

participaram da atividade pode alguns alunos acharam chato somente desenhar o menino 

então desenharam outras coisas, como: corações, vários personagens, estrelas, e por aí vai. 

Percebemos que, “os materiais produzidos podem formar a memória pedagógica do trabalho e 

ser uma fonte de consultas para outras crianças. O registro propicia a construção social da 

escrita e valoriza umas das dimensões do uso social da língua”. (BARBOSA; HORN, 2008, 

p.60). 

 

 



 

 

 

Referência: 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, da Graça Sousa Horn. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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08/11/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da dança. 

 

Recursos: Folha de oficio verde e branca e lápis de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

ira ler uma historia (ninguém igual a ninguém). Logo após o professor ira conversar com as 

crianças sobre suas diferenças, cabelo, tom de pele, formato do rosto, etc. em seguida 

entregará uma folha de oficio com uma “cabeça” de folha de oficio previamente colada. 

Dando continuidade os alunos deverão desenhar o seu corpo com suas características. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade proposta pelos professores pibidianos foi bem recebida, todos os alunos 

participaram da atividade proposta uns com mais dedicação do que outros. Alguns alunos 

desenharam o boneco com a folha virada o que não foi problema pois o que já havia sido 

desenhado virou cabelo, liso, cacheado e ondulado. 

Talvez hoje, mais do que nunca, conhecemos nossa interdependência, 
nosso caminho comum. Vivemos em uma sociedade de risco, na qual 
a vida, a consciência e o destino dos seres humanos estão 
permanentemente ameaçados. A solução é coletiva; portanto, 
precisamos aprender a dialogar. (BARBOSA; HORN, 2008, p.92). 

 

 



 

 

 

Referência: 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, da Graça Sousa Horn. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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17/10/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da dança. 

 

Recursos: Folha de oficio, tinta guache, papel pardo. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

conversará com as crianças sobre pipas, se já tocaram em alguma, se já brincaram e se já 

fizeram. Será contada a história “Voa pipa, voa”. Logo em seguida, o professor entregará uma 

folha colorida para cada aluno em forma de pipa. Com esta etapa concluída cara aluno irá 

colar bolinhas de papel crepom na sua pipa e com a ajuda do professor irão fazer um cartaz 

para expor as suas pipas em aula. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade proposta pelos professores pibidianos foi bem recebida, todos os alunos 

participaram da atividade proposta uns com mais dedicação do que outros, porem todos 

realizaram e finalizaram a atividade proposta. “A aquisição do conhecimento deve levar em 

conta o poder de interpretação das ferramentas que se empregam e daquelas que podem 

estimular as ideias e despertar novos pensamentos”. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 121) 

 



  

 

Referência: 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, da Graça Sousa Horn. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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12/11/19 

Objetivo:  

Pré: 

Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através do desenho e da dança. 

 

Recursos: painel de isopor, papel crepom e tinta guache 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade será efetuada após o horário do lanche dos alunos. O professor responsável 

ira ler uma história sobre ovelha negra (Nerinha a ovelha negra). Logo após a história o 

professor ira conversar com os alunos sobre as diferenças das pessoas em relação à cor da 

pele. Em seguida o professor chamará um aluno de cada vez para fazer a sua ovelha negra 

com papel crepom no painel de isopor. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade proposta pelos professores pibidianos foi bem recebida, todos os alunos 

participaram da atividade proposta, porém foi difícil acalmar todos os alunos pelo fato de 

serem chamados um a um, todos queriam ir olhar o que o outro estava desenhando é isso 

causou um certo tumulto.  

A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da 
criança na familiarização com os recursos disponíveis para sua 
expressão. Contudo, devemos saber que, mesmo na mais tenra idade, 
o fazer artístico não é apenas a ação inicial. As crianças são capazes 
de mexer com substâncias e experimentar instrumentos nas mais 
variadas superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo suas 
marcas. (GOMES, 2001, p.109). 



 

 

-  

Referência: 

GOMES, P.B.M.B. Os materiais artísticos na educação infantil. In. CRAIDY, C.M.; 

KAERCHER, G.E.P.S. (orgs). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 

2001. 
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DATA: 05.09.2019 

OBJETIVOS: Construir um cavalo através de materiais recicláveis, desenvolvendo 
habilidades com as mãos e o equilíbrio. 

RECURSOS: História (livro) rolo de papel, tinta (tempera) marrom, palito                  de 
picolé, cordão, folha de oficio, tesoura. 

DESENVOLVIMENTO: Nesta intervenção realizou-se uma leitura do livro depois se pede 

para as crianças que pintem o rolo que receberem da professora pegue o rolo e fure com 

furador para emendar as partes do cavalo. 

Nesta parte pede se para criança enfiar o cordão branco fazendo o nó e retirando o 

excesso com a tesoura. E depois se cola a orelha do cavalo e o olho e a crina do animal é feita 

com papel crepom depois a professora faz o cavalo como marionete e entrega para criança. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi bem desenvolvida, todos os alunos participaram e adoraram brincar com seus 
cavalos de fantoche.  
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DATA: 12.09.2019 

OBJETIVOS: Elaborar com as crianças um símbolo do Rio Grande do Sul. 

RECURSOS: História impressa, papel pardo, erva mate, papel crepom verde, tesoura e tenaz. 

DESENVOLVIMENTO: Nesta intervenção pedagógica os alunos escutarão a professora 

realizar a leitura da história da erva mate como símbolo do Rio Grande do Sul com propósito 

de situar sobre o contexto do estado onde nos localizamos e as nossas tradições. Desta forma 

pretende-se elaborar com eles o chimarrão que é um símbolo gaúcho. Fazendo com que eles 

movimentem seus membros e se sintam curiosos em buscar cada vez mais sobre nosso Estado 

aprendendo sobre nossas origens, tradições, costumes, vestimentas, nosso dialeto e nossa 

culinária valorizando o território gauchesco. Sendo assim a professora alcançará para cada 

aluno um molde já pronto da cuia e depois eles colarão em uma folha de oficio sua cuia e 

desenharão a bomba e logo após eles adicionam o tenaz para colocarem as bolinhas de papel 

crepom verde  e em seguida escreverão seu nome para identificar o seu trabalho. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi legal, pois os alunos gostaram de desenhar a bomba do mate, colar a erva, mas 

achei a atividade muito simples e não foi muito demorada para que fixasse aos alunos. 
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DATA: 19.09.2019 

OBJETIVOS: 

 Construir um soldado de sucatas com propósito de incentivar a criatividade. 

RECURSOS: 



PRÉ: Música “marcha soldado”, rolo de papel, pincel, tinta tempera verde, fita 

mimosa (verde), cartela de papelão de ovos (verde), estilete,  tesoura, E.V.A. verde 

e bege, canetinha preta. 

5° ANO: Letra da música “marcha soldado” escrita, folha A4, cola e papel pardo.  

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: Nesta intervenção temos o propósito de pegar alguns utensílios recicláveis a 

fim de construir um soldado de sucatas. Primeiramente para desenvolver a 

atividade, a professora pibidiana cantou a música com os alunos e após o canto, 

pedimos para que as crianças sentassem a mesa, e distribuímos um rolo de papel 

higiênico para cada aluno e junto os pinceis e as tintas verdes para que pintassem. 

Quando os alunos terminaram a pintura juntamos os rolos para que pudéssemos 

formar o soldado da música. Cortamos a cartela de ovos verde em formato 

retangular para criação do corpo, depois de todas as etapas realizadas uma das 

professoras pibidianas pegará o furador e realizará dois furos no rolo e na cartela 

totalizando 5 furos um em cima para agarrar a cabeça, um em cada lado para grudar 

os braços (os rolos de papel) e dois em baixo para fixar as pernas do soldado. 

No outro momento a professora entrega para criança um E.V.A. verde pede para 

que pintem de preto a fim de ser o chapéu do soldado e depois um E.V.A. bege com 

propósito que eles desenhem o rosto do guerreiro. 

Para finalizar solicita-se que cada um vá até a professora e leve seus materiais 

todos semi-prontos para terminar a construção de seu soldado, a professora dará 

para a criança uma fita e esse objeto emendará uma parte na outra, formando as 

partes do corpo (cabeça, braços e pernas). Assim o soldado de sucatas estará 

finalizado. 

5° ANO: A atividade começou com as professoras pibidianas cantando a música 

“marcha soldado” com todos os alunos, e após a canção explicamos como 

funcionaria a atividade, que consistia em colocar a parlenda  colada no papel pardo 

corretamente. 

 

ATIVIDADES REFLEXIVAS: 

PRÉ: A atividade foi muito divertida, porque todos os alunos ficaram empolgados 

quando terminamos a atividade e viram que o soldado foi formado com a ajuda de 

todos os colegas, uma atividade em conjunto.  



5° ANO: A atividade foi bem legal, pois todos os alunos participaram e no final 

começaram a competir entre grupos, para ver quem montava a parlenda primeiro.  

FOTOS DA INTERVENÇÃO: 
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DATA: 26.09.2019 

OBJETIVOS:  

Despertar curiosidade e desenvolver a criatividade através das cores. 

RECURSOS: 

História sobre a primavera, papel pardo, tintas tempera de várias cores, pratos 

descartáveis de papelão, pincel, tesoura e cola-quente. 

DESENVOLVIMENTO:  

Primeiro momento busca-se dialogar com as crianças através da história, depois  

realizar perguntas, desenvolvendo a oralidade. Para o segundo momento 

pretendesse pedir para os alunos da turma do 5° ano que peguem o prato 

descartável com a professora e recorte a parte de fora e após pintar escolherem as 

cores de sua preferência e pintem todo o prato. Logo após no terceiro momento 

dirigido pela professora os alunos deverão dobrar de seu agrado o prato, montando 

em um formato de uma flor. 

Em seguida pede se para o aluno que cole com a cola quente as pontas para que 

fique no formato certo do jeito que escolherão. Para o quarto momento é essencial 

que a professora cole a flor de suas alunas no papel pardo construindo com as 

crianças uma paisagem demonstrando a estação do ano (primavera). 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi bem desenvolvida, os alunos mostraram-se bastante participativos e 

gostaram muito da atividade pois envolvia tinta, e como alguns alunos relataram, 

eles não fazem atividades que envolvam mais pinturas nem histórias, apenas 

copiam sem parar. “As crianças são capazes de mexer com substâncias e 

experimentar instrumentos nas mais variadas superfícies, lambuzando, riscando ou 

imprimindo suas marcas”. (BARRETO GOMES, 2001, p. 109). 



FOTOS DA INTERVENÇÃO: 

 

 



 

 

 

Referência: CRAIDY, Carme; KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te 
quero?. Porto Alegre, Artmed editora S.A., 2001. 
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DATA:11/07/19 

Objetivo: 

Pré:  Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver a imaginação; 

Desenvolver a coordenação motora através da dobradura. 

Recursos: folha de oficio, lápis de cor e papel crepom. 



DESENVOLVIMENTO: 

PRÉ: A atividade será feita após o intervalo. Com a apresentação da musica dez 

indiozinhos, a qual os professores cantarão e ensinarão a dancinha da musica com 

as mãos. A execução da tarefa em seguida será confeccionar uma dobradura de 

papel em formato de barco, logo os professores distribuirão pedaços de papel 

crepom azul para os alunos colarem na folha e desenharem os dez indiozinhos 

colocando os numerais de 1 a 10. 

4° ANO: A atividade será feita após o intervalo. Com a apresentação da musica dez 

indiozinhos, a qual os professores cantarão e ensinarão a dancinha da musica com 

as mãos. A execução da tarefa em seguida será confeccionar uma dobradura de 

papel em formato de barco, logo os professores distribuirão pedaços de papel 

crepom azul para os alunos colarem na folha e desenharem os dez indiozinhos. 

 

Os autores destacam: 

“O trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a explorar o 

mundo a sua volta. Existem inúmeras materiais que usamos como recurso de 

expressão, que nos auxiliam a criar e a colocar um pouco daquilo que somos no 

mundo. Um toco de carvão ou mesmo um graveto para se riscar a terra ou areia tem 

função idêntica a do lápis, caneta, argilas, massas de modelar, etc.” (GOMES, 2001, 

p.209) 

“Os mais variados objetos e sucatas também são suporte, embora destinem-se, na 

maior parte das vezes, para a construção tridimensional.” (GOMES, 2001, p.112). 

  

AVALIAÇAO REFLEXIVA 

 

A atividade foi muito bem realizada com o pré e com o quarto ano, ambos se 

divertiram bastante tanto realizando a dobradura quanto desenhando, o pre adorou a 

dancinha com as mãos e gostaram bastante do trabalho pendurado no varal de 

atividades da sala de aula. Não muito diferente do quarto ano, no começo acharam 

engraçado nos pibidianos levarmos uma musica tão infantil, porem logo após 

gostaram muito da atividade e se divertiram muito desenhando os índios.  



 

 





 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: DYNARA MARTINEZ SILVEIRA 

DISCENTE: LEANDRO RODRIGUES, LUIZA GONÇALVES. 

 

 

DATA:17/07/19 

 



Objetivo: 

Pré: Socializar com o grande grupo; 

Combater o bullying. 

Recursos: folha de oficio, lápis de escrever. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

4° ANO: A atividade será feita após o intervalo. Com a leitura do livro “Todos zoam 

todos”, o qual mostra que todos são diferentes e devemos respeitar as diferenças 

uns dos outros. A execução da tarefa em seguida será colar em dois alunos por vez 

um papel nas costas no qual os demais colegas deveriam escrever apenas elogios. 

 

AVALIAÇAO REFLEXIVA 

 

A atividade possuiu uma boa repercussão, os alunos ficaram bem agitados para 

escrever nas costas dos outros, principalmente os que possuíam mais amizades, 

houveram algumas vezes em que os professores tiveram que intervir, pois alguns 

alunos queriam escrever xingamentos e esse não era o proposito da atividade. Para 

que isso não acontecesse a professora Luiza escreveu alguns adjetivos no quadro, 

ajudando assim para que isso não se repita. 
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DATA: 27.06.19 

 

Objetivo:  

Pré: Socializar com o grande grupo; 

Desenvolver o conhecimento sobre o crescimento das plantas; 

Desenvolver a coordenação motora ao desenhar; 

Conhecer as letras do alfabeto. 

Recursos: 



Pré: Folha de oficio, lápis de cor, lápis de escrever, história do “limão Galego e 

Siciliano”, papel laminado verde, receita de mousse de limão, música “meu limão, 

meu limoeiro”, fantoches de palito. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

PRÉ: A atividade foi efetuada após o horário do lanche dos alunos. O exercício 

consistiu na contação da história do limão, da semente até o fruto, onde os 

professores pibidianos criaram a história, após o conto, a atividade proposta pelos 

professores foi o desenho das árvores de limoeiros, onde os alunos teriam que colar 

cinco limões em suas árvores e colorir. Essa atividade foi elaborada para dar sentido 

a mostra de alimentação que era proposta pela professora titular da turma, onde 

cada pibidiano sorteou um grupo com quatro alunos e teria que fazer uma receita 

com as frutas da estação.  

À alimentação das crianças, proporcionam uma variedade de noções 
e comparações relativas ao conceitos de quantidade. Através delas, 
vamos nos dando conta que para as crianças mais, menos, muito, 
pouco, tudo, nada, meio, metade, antecedem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... Além 
do que, tais situações que andam junto ao conceito de quantidade. 
(JUNQUEIRA FILHO, 2001, p.147).  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

PRÉ: A atividade com o pré foi bastante produtiva, começamos apresentando junto 

a professora titular a canção “meu limão, meu limoeiro”, onde os alunos aprenderam 

a cantar, após essa atividade, contamos uma história em fantoche de palito sobre o 

crescimento das sementes dos limões, depois dessa atividade, a professora 

pibidiana distribuiu para todos os alunos os fantoches de limão, logo após pedimos 

para que desenhassem um limoeiro bem grande e colassem cinco limões nesta 

árvore de papel laminado verde. Outro dia continuamos com a atividade na mostra 

de alimentação, onde a professora pibidiana fez um mousse de limão e o professor 

pibidiano uma rosca de limão siciliano, e contamos os benefícios desta fruta e as 

vitaminas que ela contém.  

Com relação às atividades musicais, parece que os avanços da 
psicologia e do desenvolvimento infantil não conseguem modificar a 
prática docente. As regularidades observadas diariamente são 
incorporadas como absolutamente normais, enquanto os 
conhecimentos novos são ignorados e rejeitados pelo pensamento 
habitual. (MAFFIOLETTI, 2001, p.125).  

 



 

Fotos do pré: 
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DATA: 28.11.19 

OBJETIVO:  

(EIO3EO03) 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.  

(EIO3EO06) 

Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

RECURSOS: 

Palito de picolé, tinta guache, folha A4, pincel, lápis de cor, cola quente.  

DESENVOLVIMENTO: 

PRÉ: A atividade foi desenvolvida após o horário da merenda dos alunos. A 

atividade iniciou com a pibidiana Luiza contando a história “Um natal muito especial”, 

onde uma ratinha chamada Rita queria enfeitar uma árvore de natal igual a que via 

da janela da sua casa, e no final não ficou como esperava, mas com a ajuda de 

todos os animais da Quinta, a árvore ficou melhor do que ela esperava. Após a 

contação da história a outra pibidiana Milena fez a atividade, distribuiu folhas 

recortada em quadrados para que eles desenhassem coisas que gostassem que 

fossem especiais para eles, enquanto eles desenhavam e pintavam, as pibidianas 

iam formando casinhas com palitinhos e pintando, para logo após formar quadros 

para que eles pudessem presentear a família. Quando os alunos terminaram a 

atividade, as pibidianas colaram com cola quente o desenho dos alunos e deixaram 

secar.  

O professor deve apresentar os mais variados tipos de suportes 
planos para os trabalhos bidimensionais: papéis e folhas de plástico, 
pedaços de lixas, tecidos, etc. Mesmo que o trabalho seja desenho 
ou pintura, podemos explorar superfícies de objetos tridimensionais 
como balões, caixas de ovos, caixas diversas, objetos industriais. 
(BARRETO GOMES, 2001, p. 111). 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 



A atividade com o pré foi bem desenvolvida, anteriormente a atividade os 

alunos estavam bastante agitados, mas com a contação da história se acalmaram, e 

como adoram pintar e desenhar ficaram mais concentrados. De acordo com Rosa 

(2001, p. 155), “as crianças começam a se dar conta das diferenças entre as coisas 

mesmas e as suas representações através de desenhos, histórias, etc.”. Enquanto 

desenhavam ficavam perguntando o que faríamos com aquele desenho e o porque 

dele, respondíamos que como na história, a ratinha Rita queria enfeitar a árvore de 

Natal dela, a gente queria que eles fizessem este porta retrato para enfeitar a casa 

deles, e presenteassem alguém da família para que ficassem felizes como a ratinha 

da história ao ver a ajuda de todos os outros animais.  

 

FOTOS DA INTERVENÇÃO: 

 



           

 

Referência: CRAIDY, Carme; KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te 
quero?. Porto Alegre, Artmed editora S.A., 2001. 
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DATA: 12.11.19 

OBJETIVOS: 



(EIO3EO05) 

Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

RECURSOS: 

Livro “Ainda bem que é tudo DIFERENTE”, argila, papel pardo para forrar as mesas. 

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade foi feita após o lanche dos alunos. A história aborda dois assuntos 

importantes o bullying e o racismo (será mesmo que se uma pessoa tem o cabelo 

diferente do seu, ela 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? Nesta história, um velhinho 

muito esperto, seu Juca, nos ensinará o quanto é bonito e importante sermos 

diferentes).  A história foi contada no canto da leitura, onde os alunos refletiram 

sobre como eram diferentes dos seus colegas, após a leitura pedimos para que os 

alunos retornassem as classes para que pudessem modelar o colega a frente em 

argila.  

FONTE: http://www.carloslivraria.com.br/ainda-bem-que-tudo-e-diferente.html 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi bem desenvolvida, os alunos tiveram que usar muito a criatividade 

para modelar seus colegas, alguns tinham dificuldade para fazer a atividade, mas 

todos os alunos conseguiram completar. Percebemos que, “as crianças são capazes 

de mexer com substâncias e experimentar instrumentos nas mais variadas 

superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo suas marcas”. (BARRETO 

GOMES, 2001, p. 109).  

Durante a leitura, os alunos faziam questionamentos do tipo “a Alicy tem o cabelo 

amarelo, liso e grande, já a Mariana tem o cabelo marrom, curto e liso”, e “ a Bibiana 

tem o cabelo cacheado e tem a pele branca, mas a Gabi também tem cabelo 

cacheado mas tem a pele marrom”.  

 



FOTOS DA INTERVENÇÃO: 
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DATA: 21.11.19 

OBJETIVOS: 

(EIO3EO05) 

Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

RECURSOS:  

Livro “meninos de verdade”, papel pardo para forragem da mesa, argila, isopor para 

o suporte, folha A4 para escrita dos nomes e medos, cola quente, caneta preta.  

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade foi desenvolvida após o horário do lanche. A história começou com a 

pibidiana Luiza contando a história “Meninos de verdade” que conta a história de 

dois meninos que gozam das meninas, que só dormem com bichos de pelúcia, que 

fazem xixi na camisola, mas no final quem tinha medo de dormir sozinhos eram os 

meninos. A outra professora pibidiana Milena forrou as mesas com papel pardo para 

que a argila não grudasse na mesa, e após isso dividiu as argilas para que os alunos 

desenhassem os seus medos, quando todos os alunos entregaram os seus medos 

modelados, as pibidianas colaram com cola quente no isopor para expor na sala de 

aula.  

O professor deve apresentar os mais variados tipos de suportes planos para 
os trabalhos bidimensionais: papéis e folhas de plástico, pedaços de lixas, 
tecidos, etc. Mesmo que o trabalho seja desenho ou pintura, podemos 
explorar superfícies de objetos tridimensionais como balões, caixas de ovos, 
caixas diversas, objetos industriais. (BARRETO GOMES, 2001, p. 111). 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 



A história foi lida para os alunos no canto da leitura, e enquanto a pibidiana Luiza lia, 

as meninas da sala ficavam falando “eu não faço isso” quando a história falava algo 

como “as meninas fazem xixi na camisola”, ficavam questionando cada página da 

leitura. Quando foram convidados a sentarem as classes, eles modelaram diversos 

medos até que decidissem qual iriam entregar, alguns alunos utilizaram apenas 1/3 

da argila para fazer o trabalho e ficaram brincando com o resto como fosse massa 

de modelar. “As crianças são capazes de mexer com substâncias e experimentar 

instrumentos nas mais variadas superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo 

suas marcas”. (BARRETO GOMES, 2001, p. 109).  

 

FOTOS DA INTERVENÇÃO: 

  



 

 

Referência:  

CRAIDY, Carmen; KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te quero?. Porto 
Alegre, Artmed editora S.A., 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 



DATA: 03.10.2019 

OBJETIVO: Cultivar os laços de amizade 

Pré Manhã: Cartões para a colega Mariana 

RECURSOS: Folha A4, Giz de cera, Lápis de cor, Fita mimosa, EVA 

DESENVOLVIMENTO:  

Realizou-se a leitura do livro “Quando você não está aqui” a história relata um 

menino que pode fazer diversas coisas quando sua amiga não está mas mesmo 

assim, ele sente a falta dela, e com a sua chegada ele se sente mais feliz em poder 

fazer as mesmas coisas que fazia sem a sua presença que achava bom mas não 

era divertido. 

 

                                   

 

                               AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após o término da leitura, cada aluno pegou uma folha e nela foi feito um desenho 

para que em seguida virasse um cartão de carinho que seria entregue a uma 

coleguinha que estava hospitalizada, simbolizando todo o amor que cada um deles 

sente por ela. Os alunos se sensibilizaram muito com a leitura do livro que se 

encaixou na situação, o que possibilitou que a atividade fosse desenvolvida com 

muito afeição e dedicação aos desenhos. Para KAERCHER (2001, P. 82):   



Se obervarmos atentamente, veremos que é destas práticas, de ouvir 
e contar histórias, que surge a nossa relação com a leitura e 
literatura. Portanto, quanto mais acentuarmos no dia a dia da Escola 
Infantil estes momentos, mais estaremos contribuindo para formar 
crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na literatura 
uma fonte de prazer e divertimento. 

 

Ao fazer essa ponte entre a leitura e a atividade para a colega, estabelecemos uma 

troca onde eles podem perceber que o livro consegue nos passar sentimentos de 

determinadas situações que ocorrem ao longo da nossa vida. 

 

 

Referência:  

CRAIDY, Maria e KAERCHER, Gladis. Educação Infantil: pra que te quero. Porto 
Alegre: Artmed Editora 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 05.09.2019 

OBJETIVO:  

Pré Tarde: Conhecer o dia da Independência do Brasil 

RECURSOS: EVA, tenaz, palito de churrasco, fita mimosa 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi explicado aos alunos o significado do dia 7 de Setembro e o motivo desse dia 

ser celebrado em todo o País, a importância que tem para nós brasileiros esse dia 



de comemoração de um País que conquistou sua independência e democracia para 

que assim, desde pequenos eles possam conhecer um pouco da história do Brasil. 

                                    AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após a explicação da celebração do dia 7 os alunos tiveram o molde de suas mãos 

recortados no EVA e dentro de cada uma eles fizeram as formas da bandeira do 

Brasil, reconhecendo assim também as formas geométricas. 

“Piaget, Vigotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e 

aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio.” 

(FELIPE, 2001, p.27). Assim, levar os alunos a conhecerem a história do nosso país 

através de uma atividade criativa também ajuda para que eles possam criar sua 

visão de mundo desde pequenos e assim, desenvolver seu pensamento crítico em 

relação ao que acontece ao seu redor. Com a atual conjuntura que nos encontramos 

em termos de comando político no nosso Brasil é de extrema importância que eles 

saibam se posicionar diante do seu próprio futuro e isso sendo passado através do 

PIBID que é um programa que faz muita diferença tanto para os pibidianos quanto 

para aos alunos deixa marcas positivas em ambos com as trocas que são 

vivenciadas. 

 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, Gladis. Educação Infantil: pra que te 

quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 08.11.2019 

OBJETIVO:  Respeitar e entender as diferenças 

Pré Manhã: Consciência negra 

RECURSOS: Papel laminado colorido, EVA preto, Cola quente, Folha A4, Tinta 

guache vermelha, Pincel 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi realizada a leitura do livro “O cabelo de Lelê”, a história relata uma menininha 

que sempre se perguntava: “de onde vem tantos cachinhos?”. A resposta ela só 

encontra em um livro, onde ela descobre sua história e a beleza da sua herança 

africana.  

 

 

                                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Ao término da leitura foi perguntado aos alunos se todos eles tinham os cabelos 

iguais e explicado o por que dessa diferença de cabelo e de cor. Logo em seguida, 

os alunos fizeram uma Lelê de muitos cachinhos e pele negra para ressaltar ainda 

mais a beleza com cachinhos coloridos e um laço. 

Para Gomes: “Quando uma criança está familiarizada com o fazer artístico, deve 

começar a explorar variações de todos os tipos, não apenas em relação ao material, 

mas principalmente ao espaço.”  

Ao elaborarmos e desenvolvermos a atividade de forma criativa, pensada 

juntamente com eles, conseguimos estabelecer de um jeito mais interessante que 

pudesse fazer eles compreenderem que todos temos nossas diferenças, não apenas 

no cabelo, mas na cor, nos olhos, na fala, no forma como observamos o mundo e 

que por ser assim, é isso que faz de cada um de nós especial. E devemos respeitar 



todos pois essa é a base para que o mundo seja um lugar bom e principalmente 

para que eles entendam sobre empatia. 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora 

 

 

 

                                     









 

Referência: 

GOMES, P.B.M.B. Os materiais artísticos na educação infantil. In. CRAIDY, C.M.; 

KAERCHER, G.E.P.S. (orgs). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 



DATA: 10.10.2019 

OBJETIVO: Estimular a criatividade e oralidade das crianças; 

Pré Manhã: Confecção de um Bilboquê com garrafa pet 

RECURSOS: Garrafa pet, cordão, tinta, cola quente 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi realizada a leitura do livro “Cores em Cordel” nele é refletido em cordel a 

importância de cada cor e de toda elas juntas.  

 

 

 

                                     

                                 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Foi realizada a confecção de um bilboquê com garrafa pet para que eles pudessem 

brincar, o que foi bastante satisfatório por se tratar de um brinquedo antigo, o que 

também agregou na brincadeira junto dos pais que também se mostraram tão 

satisfeitos quanto os alunos, pois remetia a infância deles. Os alunos desenharam 

com tinta desenhos que viessem DE sua imaginação como: pássaros, sol, nuvens, 

seus pais etc. Gomes (2001, p. 109), ressalta essa importância, ao dizer que, “a 



manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 

familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão”. 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 



DATA: 19.09.2019 

OBJETIVO:  

Pré Manhã: Cultuar a tradição gaúcha 

RECURSOS: Cuia, erva, termo, água e bomba 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi apresentado aos alunos um vídeo do YouTube onde os personagens viajavam 

para o Rio Grande do Sul para conhecer um pouco mais sobre a cultura e o nosso 

tradicionalismo. 

 

Vídeo assistido pelos alunos: https://www.youtube.com/watch?v=-10NqB_o1Ww 

 

                                    AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após assistirem o vídeo foi questionado aos alunos o que viram e o que fazia parte 

da cultura gaúcho como baile no CTG, churrasco, rodeio etc. E quais eram as 

vestimentas tradicionais tanto do peão quanto da prenda. Foi pedido para que eles 

sentassem em roda para que assim pudessem aprender como se faz o chimarrão 

(ou mate). 

Aproveitamos também que um dos alunos trouxe seu mini mate para que ele 

servisse seus colegas e assim sucessivamente. A intervenção foi super agregadora, 

pois os alunos demonstraram bastante interesse e participaram com entusiamo. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 22.08.2019 

OBJETIVO Pré Tarde: Comemorar o dia do folclore; 

RECURSOS: Caixa de ovos, tinta guache preta, papel crepom vermelho, palito de 

picolé, cola quente 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi contada a história do Saci Pererê para os alunos para que eles entendessem 

uma das diversas lendas que temos, possibilitando assim, através de uma atividade 

que eles consigam lembrar de forma divertida e criativa. 

                                    AVALIAÇÃO REFLEXIVA 



Após o término da leitura os alunos confeccionaram um dos principais objetos pelo 

qual o Saci é reconhecido e sempre faz uso que é o seu cachimbo. Os alunos 

adoraram participar da produção de seus cachimbos, alguns até imitaram o 

personagem.  

DOS SANTOS (2001, P. 90), nos diz:  

A capacidade de representação dramática do ser humano não está 
presente nos recém-nascidos nem nos animais. A partir do momento 
em que a criança torna-se capaz de imaginar, ela passa a 
desenvolver diferentes formas de expressão como a oralidade, a 
expressão plástica, a música e a expressão dramática, através das 
quais estabelece relações com o mundo. 

 

Ao desenvolver uma atividade com apenas um dos objetos ao qual o Saci usava, 

nós estamos incentivando a imaginação do aluno ao imitar o personagem, como ele 

andava, as sapequices que fazia e até imaginar como seria a sua fala. 

 

Referência: CRAIDY, Maria e KAERCHER, Gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 26.09.2019 

OBJETIVO:  Ressaltar a entrada da Primavera 

RECURSOS: Folha A4, Giz de cera, Cartolina colorida 

DESENVOLVIMENTO:  

 Foi realizada a leitura do livro “A lagarta que tomou chá de sumiço” na história, os 

bichos da floresta estavam estarrecidos com o sumiço da lagarta, então, um ia 

culpando o outro pelo sumiço da amiga, até que um dos animais mostra que a 

lagarta não havia sumido e sim se transformado em uma linda borboleta. 

 

                                     

                             AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Para Gomes (2001, p. 109). “O trabalho artístico é importante para que as crianças 

aprendam a explorar o mundo à sua volta. Existem inúmeros materiais que 

utilizamos como recurso de expressão, que nos auxiliam a criar coisas e a coloca  

um pouco daquilo que somos no mundo”  



Visando isso, cada um dos alunos ganhou um folha A4 em formato de folhas de 

árvore onde com giz de cera eles pintaram da cor que queriam. Para o corpo da 

lagarta, eles dobraram em rodelas as cartolinas coloridas e colocaram em cima da 

folha, as antenas confeccionadas pela pibidiana ajudaram a dar um acabamento na 

lagarta. 

 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 28.08.2019 



OBJETIVO:  

Pré Manhã: Trabalhar a coordenação motora fina e imaginação 

RECURSOS: Massinha de modelar 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi realizada a leitura do livro “Uma Estátua Diferente” dos autores Charlotte Bellière 

e Ian de Haes, a história relata uma velhinha que sempre precisa de ajudar para 

atravessar a rua mas logo após um moço de terno cinza ser muito mau educado 

com ela, ela acaba ficando paralisada, igual uma estátua, então as crianças e 

pessoas que moram no mesmo prédio que ela passam a atentar de todas as 

maneiras fazer com que ela volte ao normal e descobrem que ao serem gentis e 

educados, ela começa a voltar a falar e agir normalmente.  

Após a leitura, foi distribuídas massinhas de modelar para que os alunos criassem 

suas próprias estátuas. 

 

 

                                    AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A realização da leitura foi super tranquila e os alunos ficaram bastante interessados, 

aproveitei o tema da história sobre gentileza para ressaltar que devemos sempre 

respeitar as pessoas mais velhas e escutá-las com atenção, darmos as mãos ao 

atravessar a rua, não correr ao voltar da sala do lanche e nem ser mal educado com 

professores, familiares e coleguinhas. 

“Para a modelagem existem as plastilinas, ou massas prontas coloridas, as famosas 

“massinhas de modelar”. Quando achatadas, essas massinhas também podem ser 

coladas em papéis. Podem ser cobertas com camadas de cola, que, depois de seca, 

terá um brilho especial.”  (GOMES, 2001, p. 111). 

A massinha de modelar serviu de base para fazer a estátua e também incentivar os 

alunos a trabalharem sua imaginação, o que foi essencial pois eles tem muitas 

ideias e conseguiram colocá-las em prática, alguns se mostraram bastante 



interessados na atividade e perguntavam se podiam desmanchar a primeira estátua 

que tinham feito para poder fazer outra e me pediam para que tirasse foto. 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 20.11.2019 

OBJETIVO:  

Pré Manhã: Incentivo a imaginação e a coordenação motora 

RECURSOS: Caixa de sapato, tinta guache, pincel, cola quente, barbante, folha A4 

colorida, canetinha, balão 

DESENVOLVIMENTO:  



Foi lido para os alunos o livro “Entre Nuvens” do autor André Neves, relata a história 

de uma menina que sonhava em ser como um pássaro para poder ter uma nuvem 

só para ela. Porém, na cidade em que vivia, ninguém tinha tempo para sonhar. A 

menina resolve subir na montanha mais alta daquele lugar para poder pegar uma 

nuvem. Nessa montanha vivia um menino. Ele não achava a menor graça em olhar 

o céu, mas achava o sorriso da menina a coisa mais bela do mundo. E para vê-la 

sorrir para sempre, ele deu o melhor presente que ela poderia imaginar.  

Fonte: 

https://books.google.com.br/books/about/Entre_Nuvens.html?id=nVvLNAEACAAJ&source=kp_book

_description&redir_esc=y 

                                   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após a leitura do livro, foi perguntado aos alunos como eles queriam que fosse feita 

as nuvens que iriam dentro da caixa e eles responderam que com balões brancos, 

porque, na história a menina voa em um balão de lençóis. 

Os alunos ficaram muito encantados com a atividade, pois trabalhou-se dobradura 

com eles para que fosse possibilitado a confecção dos pássaros. 

Para Santos (2001, p. 97), “compartilhar com as crianças a organização do material 

é uma maneira de estimular uma postura de valorização e responsabilidade, o que, 

naturalmente, acarretará uma atitude de cooperação e respeito entre elas”. Sendo 

assim, as pibidianas consideraram importante a participação da opinião dos alunos 

frente a atividade que foi desenvolvida. 

 

 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, Gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 28.11.2019 

OBJETIVO: Estimular o gosto pela literatura e o debate entre as crianças; 

Pré Manhã: Releitura do desenho do livro 

RECURSOS: Isopor, tinta guache, pincel, lápis de cor, folha A4, cola quente 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi lido para os alunos o livro “Cocô de passarinho” da autora Eva Furnari, a história 

relata 6 pessoas que se sentavam abaixo de uma árvore onde também havia 

passarinhos que nela moravam e lá os moradores passavam a tarde reclamando, 

após muito os pássaros cagarem em suas cabeças lhes surge a ideia de usar 

chapéus, logo após isso, um vendedor de flores chega no bairro e os pássaros 

acabam comendo as sementes das flores, ocasionando que onde cada cocô é feito 

nos chapéus dos moradores nasce uma flor, pinheiro etc. 



                                   AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Uma das pibidianas confeccionou e pintou uma árvore semelhante a que estava na 

capa do livro, para que assim pudesse ser feita uma releitura do jeito dos alunos.  

Após a leitura, cada um dos alunos ganhou uma folha e nela desenharam o que 

mais chamou a atenção deles na história, alguns desenharam o sol, pois diziam que 

tinha que ter sol para que as flores pudessem crescer felizes. Segundo Kaercher 

(2001, p. 83): 

...para formar crianças que gostem de ler e vejam na leitura e na 
literatura uma possibilidade de divertimento e aprendizagens 
precisamos ter, nós adultos, uma relação especial com a literatura e 
a leitura: precisamos gostar de ler, ler com alegria, por diversão; 
brigando com o texto, discordando, desejando mudar o final da 
história, enfim, costurando cada leitura, como um retalho colorido, à 
grande colcha de retalhos – colorida, significativa – que é nossa 
história de leitura. 
 

Por esse motivo, enquanto a pibidiana lia a história achou de extrema importância 

fazer as seguintes perguntas: por que os vizinhos reclamavam? O que tornou tudo 

mais alegre? Qual era o som que os pássaros do livro faziam? Quais árvores/flores 

brotaram nos chapéus? Dessa forma estimulamos a participação e diálogo entre o 

grupo. 

 

 

 

Referência: CRAIDY, maria e KAERCHER, gladis. Educação Infantil: pra que te 
quero. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 29.10.2019 

OBJETIVO:  Estimular a oralidade, a criatividade e o gosto pela leitura; 

Pré Manhã: Dia do livro 

RECURSOS: Cartolina, Folha A4, Grampeador, Lápis de Cor, Giz de cera, Glitter 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi contada a história “Os fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo”, a 

história relata a vida de Modesto que conhece um livro, após um furacão que tira 

tudo do lugar, esse livro o leva até uma biblioteca, onde ele se torna dono dela, 

cuida dos livros enquanto escreve o seu. 

Passamos também o vídeo para que os alunos pudessem comparar as ilustrações 

do livro que acontecem no curta metragem.  

Vídeo assistido pelos alunos: https://www.youtube.com/watch?v=wDkfhwRlcZw 



 

                                   

 

                                      AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após a leitura e o vídeo os alunos debateram bastante o fato de que as pessoas 

chegavam preta e branca, tristes na biblioteca e depois que pegavam um livro elas 

ficavam coloridas, foi esclarecido também a importância de cuidarmos bem dos 

livros, não amassar, rabiscar, etc. 

Em seguida, cada um dos alunos ganhou uma folha para desenhar o que quisessem 

em seguida, o desenho de cada um foi grampeado em um livro ilustrado por eles. 
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