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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID PEDAGOGIA  -  CAMPUS JAGUARÃO 

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

 

 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO POR ESCOLA 

ESCOLA: EMEI VERDINA RAFFO 

 

- INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NA ESCOLA EM 2018: 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
  PIBID 

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

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 
  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
PRÉ I 

DATA: 21/11/18 

OBJETIVOS: Fazer eles irem além da imaginação deles e deixar a eles fluir o imaginário e 

levar a criança a ter curiosidade, que prontamente é respondida no transcorrer da leitura. 

RECURSOS: palito, lápis de cor, cola e o desenho da  fada impresso 

DESENVOLVIMENTO:  A professora irá contar uma história sobra a fada dos sonhos, e 

depois da história, com um palito pintado com tinta tempera de diversas cores, cada crianças 

irá montar um palitóches, com a fadinha da história, e o desenho da fada será impresso. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

As crianças escutaram bem a história, só que na hora da atividade, não estavam com 

muita vontade de fazer a atividade. 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

DATA: 22/11/18 
 
OBJETIVO: Fazer eles conhecerem a bandeira de JAGUARÃO,  trabalhar em grupo, e 

desenvolver conhecimento pela história. 

 

RECURSOS: imagem da bandeira de JAGUARÃO impressa, lápis de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  Depois que a professora contar a história de JAGUARÃO, eu e a 

professora titular vamos desenhar três mapas um do Brasil, do Rio Grande do Sul e o de 

Jaguarão, para eles pintarem. 

 

Avaliação reflexiva. 

Foram duas turmas que eu fiz intervenção foi com a creche II e o pré I, todos escutaram, 

fizeram perguntas sobre a cidade, o que era o Jaguar, e depois fizeram a bandeira do 

município, trabalharam com E.V.A colando na bandeira.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Data: 23/11/2018 

 
OBJETIVOS:  
 
Participar do desfile alusivo ao aniversário do município, interagindo com alunos, professores 
e responsáveis analisando assim alguns objetivos trabalhados durante a semana.  
 

DESENVOLVIMENTO: 
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A bolsista juntamente com os demais professores da escola, juntamente com algumas bolsista, 

irão desfilar com alunos e seus  responsáveis. Assim poderemos integrar o desfile como término 

das atividades referentes ao município de Jaguarão, proporcionando a integração de todos. 

 

Avaliação Reflexiva. 

 

No desfile foi muito divertido as crianças adoraram bastante, rim muito se divertiram de mais 

foi bem legal essa tarde 
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PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ I 

DATA: 27/11/18 

OBJETIVOS: Trabalhar as diferenças das casas dos porquinhos  permitir da livre expressão e 

desenvolver o habito de ouvir com atenção, desenvolver a coragem de enfrentar o medo , 

valorizar a amizade. 

 RECURSOS:. Livro da história dos Três Porquinhos. 

 Folhas de papel pardo. 

 Palito de picolé. 

 Cola. 

 Tesoura. 

 Canetinhas. 

 Giz de cera. 

 Folhas impressas 

  

DESENVOLVIMENTOS:   a história dos 3 porquinhos,    Vou fazer uma rodinha e, com 

auxilio do livro dos Três Porquinhos,  vou ler  a história, procurar  fazer as entonações, passar 

os sentimentos na voz. E explorar , ao máximo, a imaginação das crianças. 

 

Avaliação reflexiva: 

 

Eles participaram bem da leitura e da atividade 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ I 

DATA: 27/11/18- tarde 

OBJETIVOS:  . trabalhar as cores e animais, e a coordenação motora fina, 

permitir da livre expressão e desenvolver o habito de ouvir com atenção. 

RECURSOS:, lápis de cor, cola e figurinhas de bichinhos, palitos 

DESENVOLVIMENTO: a professora irá contar uma história sobra a fazendinha onde cada 

cor irá corresponder um animal da história. Eles vão saber porque vou ler o livro virado pra eles 

e depois vou mostra o livro um por um, as crianças deverão identificar as cores e os  animais 

correspondentes, no final da atividade as crianças deverão cada uma pintar seu 

bichinho que  serão impressos e depois vamos fazer palitoches 

Avaliação reflexiva 

Eles escutaram a história, fizeram a atividade, depois cada um  dos alunos leram a 
história, cada um de um jeito. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA 03/11/18 - MANHÃ 

  

  

OBJETIVO: Fazer eles irem além da imaginação deles e deixar a eles fluir o imaginário e levar 

a criança a ter curiosidade, que prontamente é respondida no transcorrer da leitura. 

  

  

RECURSOS : folha de oficio, pincel, tinta guache. 

  

DESENVOLVIMENTO:  contarei a história da Penélope na praia, depois da história eles 

irão fazer algum desenho  sobre a praia. 

Avaliação reflexiva 

 

A atividade não saio como o planejado, tive que mudar a estratégia da atividade mas 

depois saiu tudo bem, mais se sujaram de tinta do que desenharam. 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LIGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROF ª : COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROF ª : SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE RODRIGUES CARVALHO 

 

  

 

FICHAMENTO 

 

Desde a antiguidade as crianças, as mulheres e os escravos eram considerados seres inferiores 
e em relação de dependência com os seus senhores ( Ariès,1981; Snyders,1984). Recordo da 
canção “ Mulheres de Atenas” de Chico Buarque e logo imagino como seria essa sociedade, ou 
que lugares ocupavam as mulheres, as crianças e os escravos naquele tempo. 

 

Sem pretender romantizar os diferentes períodos históricos e as existências contidas e vividas 
em cada um deles, é possível recordar o que escreve Ariès(1981) acerca da Idade Média. 

 

A infância é construção histórica e por isso nós, profissionais e pesquisadores/es  da infância, 
também não estamos isentas /os do processo de construir concepções e representações das 
crianças que nos fazem agir de forma preconceituosa, quanto mais estereotipado p corpus de 
ideias que fomos armazenando sobre o que significa ser criança. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/11/2018 
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OBJETIVOS: Feira de ciências “O senhor alpiste” Observar a interação dos alunos instruindo 

passo a passo da atividade relacionada com a transformação do alpiste em pasto, trabalhando a 

criatividade em brincar com o cabelinho do “senhor alpiste”. 

RECURSOS: Copo plástico, pazinha de areia, tinta tempera, serragem, terra e alpiste. 

DESENVOLVIMENTO: O plano foi efetuado em duas etapas, sendo a primeira uma semana 

antes da apresentação da feira de ciências. Os alunos iram pintar o copo plástico usando os seus 

dedos, após secar cada um utilizando a pazinha com a orientação da professora irá colocar terra 

nos copinhos e a serragem, o alpiste e pôr fim a água ficando alguns dias em uma janela onde 

pegue sol o alpiste ira brotar e vai criar “cabelo no copinho” pasto. O segundo dia os alunos 

colocaram pedrinhas areia e serragem para poder demonstrar como fica q experiência antes de 

brotar e crescer o “cabelo do senhor alpiste” 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Essa atividade já havia sido feita pela professora titular da turma, e por ser uma turma 

de alunos com idade de dois a três anos a minha ideia foi retomar a experiência que ja havia 

sido feita e já haviam brincado com o “cabelo” do “senhor alpiste” 

Não houve nada de errado, os alunos cooperaram muito e todos foram ativos e espontâneos 

para fazer o trabalho. A experiência foi feita alguns dias antes e de fato deu certo, e o objetivo 

geral era q as crianças pudessem brincar com o cabelo do alpiste que cresceu quando eles 

colocaram cada ingrediente para fazer a plantação. No dia da apresentação não foi nenhum 

aluno então eu e a titular representamos a feira de ciências da creche 2 e apresentamos o paço 

a paço dos alunos e que cada um havia feito sua plantação sozinho. 

IMAGENS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA:12/11/2018 
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OBJETIVOS: Como se higienizar, comentar se gostam de tomar banho, cooperação com a 

atividade, relacionar com seu dia a dia e demostrar como dar banho no bebê.  

RECURSOS: um balde com água, sabonete, toalha, talco e frauda. 

DESENVOLVIMENTO: Eu irei contar uma história paras eles “Sai Sujeira” e então, com os 

objetos a cima vou montar um banheiro para q cada um possa dar banho na boneca fazendo 

passo a passo para que eles vejam a importância de estar limpinho brincando com o lúdico e 

aprendendo. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A história “SAI SUJEIRA” foi contada os alunos adoraram e comentaram o quanto gostam de 

tomar banho e outros nem tanto, porem ressaltando o quanto é importante lavar as mãos depois 

de ir ao banheiro e a importância de escovar os dentes.  

Foi posta para os alunos um balde e dado um bebe para que os alunos pudessem dar banho no 

bebe, secar, passar talco e todos juntos ajudaram a colocar a frauda. 

A experiência da aula foi boa todos os alunos brincando e utilizando da ludicidade aprenderam 

ainda mais a importância da higienização no nosso dia a dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/11/2018 

OBJETIVOS: Interação, maternal e creche 2, reconhecer os animais, desfrutar da brincadeira 

confeccionando animais do livro com massinha.   

RECURSOS: Livro e massinha de modelar 

DESENVOLVIMENTO: Será feita a leitura do livro “Tem bicho que sabe...” para as duas 

turmas, este livro irá desenvolver a curiosidade dos alunos sobre o som dos animais 

interpretados pelas PIBIDIANAS Paula e Bibiana e os alunos iram ter que adivinhar que bicho 

é sendo assim a atividade é dar a massinha de modelar para que com a imaginação deles eles 

façam alguns dos bichos da história. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi feita com sucesso, alguns alunos souberam adivinhar os animais e outros 

tiveram algumas dificuldades pois os animais não eram de seu convívio e outros nem de seu 

conhecimento. A brincadeira foi livre com a massinha de modelar ode eles modelam a cobra 

enrolada e macaquinhos com a ajuda das professoras de sala de aula. 

 

  

IMAGENS: 
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PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
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Data : 23/11/2018 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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OBJETIVOS:  
 
Participar do desfile alusivo ao aniversário do município, interagindo com alunos, professores 
e responsáveis analisando assim alguns objetivos trabalhados durante a semana.  
 

DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista juntamente com os demais professores da escola, juntamente com algumas bolsista, 

irão desfilar com alunos e seus  responsáveis. Assim poderemos integrar o desfile como término 

das atividades referentes ao município de Jaguarão, proporcionando a integração de todos. 

 

Avaliação Reflexiva. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/11/2018 

OBJETIVOS: Confeccionar uma árvore de natal e a cartinha do papai noel, aperfeiçoando sua 

função motora desenvolvendo passo a passo com auxilio. 

RECURSOS: Folha de oficio a4, tinta tempera, cartolina branca, impressões e EVA vermelho. 

DESENVOLVIMENTO:  

Primeiro iremos fazer a árvore de natal utilizando a cartolina, iremos pintar de verde as mãos 

dos alunos e depois algumas bolinhas coloridas com os dedinhos das crianças. 

Exemplo? 

 

Segunda parte a cartinha do Papei Noel, utilizando folha de oficio verde vou pintar a mão de 

cada aluno de branca que será a barba fazer a touca com eva os detalhes do rosto do irei fazer 

com tinta, a baixo colocarei o nome do aluno a idade e exemplos de presentes que a criança 

queira ganhar. 

Exemplo: 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Neste dia a árvore de natal não foi realizada pela falta de alunos da turma da creche 2, sendo 

assim realizamos apenas as cartinhas utilizando as mãos dos alunos da creche 1 e da creche 2 

que se encontravam presentes na aula, os alunos cooperaram com a atividade na maior parte do 

tempo porém a folha de oficio não foi utilizada a verde por falta, então foi utilizada uma folha 

de oficio branca pintada com giz verde. 

IMAGENS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/11/2018 

OBJETIVOS: leitura do livro “Que cor tem o vento?” Sentir o vento em diferentes ambientes. 

RECURSOS: Os diferentes ventos, do ventilador, ar condicionado e pátio, tinta e cartolina. 

DESENVOLVIMENTO:  

Irei contar a história perguntando se eles conhecem que cor tem o vento, após contar a história 

vamos conduzi-los em diferentes ambientes como na frente dos ventiladores, ar condicionado 

da escola, no pátio e perguntar a cada aluno se eles sabem que cor tem o vento em diferentes 

lugares. Após voltaremos para a sala de aula e darei a eles cartolina e tinta para que eles pintem 

ou desenhe com seus dedinhos que cor tem o vento e o que o vento faz. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Esta atividade não pode ser realizada pela alta de alunos sendo sim como tinha poucos alunos 

em toda a escola, juntei todos na sala da creche 1 por ser uma das maiores salas de aula e 

enquanto eles iam assistindo ao desenho da macha e o urso, assim eu poderia chamar um aluno 

de cada vez, para pintar a mão e podermos carimbar no papel, fazer a atividade da árvore de 

natal, que foi realizada em conjunto com a cooperação da creche 1, creche 2, pré 1 e pré 2, 

trabalhando com a função motora de todos os alunos. 
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IMAGENS:  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/11/2018 foi realizada dia 30/11/2018 

OBJETIVOS: leitura do livro “Douglas quer um abraço” observar e incentivar a importância 

de dar um abraço em quem gostamos. 

RECURSOS: Os objetos da sala de aula como as almofadas e os brinquedos. 

DESENVOLVIMENTO:  

Irei contar a história e perguntar se os alunos gostam de abraços e se eles dão abraços nas 

mamães, papais, irmãos caso tenham, avós. Então pedirei que assim como Douglas cada aluno 

escolha um objeto ou um colega para abraçar. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade não pode ser realizada pela falta de alunos e foi transferida para o dia 03/12/2018, 

no dia 29/11 realizei a livro “De que cor é o vento ?”. Com apenas 1 aluno da creche 2, então 

juntei com a turma da creche 1 para interagirmos em conjunto e o trabalho ser mais 

incrementado os alunos das creches sentaram-se em roda para que todos pudessem observar as 

imagens do livro, e observar as cores que o livro trazia, também ofereci para que os alunos 

tocassem nas imagens para que sentissem as folhas sobrepostas e imagens superficiais contidas 

nas páginas do livro. 

Nem todo os alunos colaboraram, pois alguns não quiseram tocar no livro por serem muito 

pequenos, após essa atividade ter sido feita, mostrei a eles o vento que o livro proporciona, e o 

sopro que também era como o vento coloquei uma cartolina branca no chão e distribui pinceis 
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para que os alunos escolhessem a cor que eles achavam q tinham o vento e que pintassem a 

cartolina com a cor que preferissem pintando o que eles acham que o vento é e o que ele faz. 

No mesmo dia antes de realizar a atividade da leitura do livro pude terminar a árvore de natal 

pois já estava seca, fazendo as bolinhas de natal e podendo coloca-la a disposição nos corredores 

da escola. 

 

IMAGENS: 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
PROFª. SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: PAULA ANI GARCIA TUCHE 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 03/12/2018 

OBJETIVOS: leitura do livro “Douglas quer um abraço” observar e incentivar a importância 

de dar um abraço em quem gostamos. 

RECURSOS: Os objetos da sala de aula como as almofadas e os brinquedos. 

DESENVOLVIMENTO:  

Irei contar a história e perguntar se os alunos gostam de abraços e se eles dão abraços nas 

mamães, papais, irmãos caso tenham, avós. Então pedirei que assim como Douglas cada aluno 

escolha um objeto ou um colega para abraçar. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade foi realizada em conjunto com a creche 1 e a pibidiana Bibiana se dispôs a abraçar 

os alunos. Conforme a leitura foi realizada os alunos a interação foi a participação de abraçarem 

seus colegas e demostrar amor aos colegas trabalhando a importância do amor e que não 

devemos brigar com os colegas  

 
 
IMAGENS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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DATA: 04/12/2018 

OBJETIVOS:  Observar a criatividade dos alunos em montar uma árvore de natal na sala de 

aula em conjunto com os colegas e a interação entre eles fazer uma guirlanda com o rosto do 

papai noel, observando sua função motora. 

RECURSOS: Árvore de natal pequena e enfeites de natal, EVA vermelho, cordão, cola quente, 

algodão, cartolina, tinta e cola branca normal. 

DESENVOLVIMENTO: Os alunos iniciaram pintando o rosto do papai noel que será a 

cartolina que eu cortarei em formato redondo, enquanto seca irei dar a eles a árvore de natal 

para que enfeitam como a sua imaginação for se manifestando, após secarem as carinhas do 

papai noel e a árvore já montada irei colar a touca que será de EVA com cola quente e auxiliarei 

a eles a colar o algodão na touca e na barba. Depois terminarei de desenhar os olhos e a boca 

do papai noel. Fazendo uma guirlanda de papai noel. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade foi realizada cm sucesso pela creche 2, com a participação de 4 alunos cada um fez 

seu papai noel com a supervisão, porém os alunos não levaram para a casa pois ficaram para 

enfeite da EMEI nos corredores da escola. 

  

IMAGENS: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/12/2018 
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OBJETIVOS: Contação de história “O boneco de neve que queria ir para a escola. ” Interação 

entre os alunos e observação da função motora dos alunos com a atividade que será realizada. 

RECURSOS:  Garrafa pet pequena, jornal, cola e tinta. 

DESENVOLVIMENTO: Irei contar a história mostrando as imagens do livro com eles 

sentado em roda, para que todos possam ver as imagens, iremos nos sentar ao redor da mesa, 

após a leitura do texto irei dar as eles as garrafinhas forradas de jornal para que eles pintem de 

branco, após secar irei terminar os bonecos de neve dos alunos para que levem pra casa como 

enfeite para sua árvore de natal.  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade não foi realizada pois eu não consegui a história do boneco de neve, então troquei 

a atividade que foi ouvirmos as músicas dos 5 patinhos da xuxa, se eu fosse um peixinho e 

soubesse nadar da galinha pintadinha e a música borboletinha, conforme ouvimos as músicas e 

os vídeos no celular, em uma folha montamos pinturas com as mãos dos alunos, fazendo 

peixinhos, patinhos e borboletinhas, trabalhando assim a sua função motora e as cores com os 

alunos. 

IMAGENS: 
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Referência: OSTETTO, E. Luciana. EDUCAÇÃO INFANTIL Saberes e fazeres da formação 
de professores CAP 1, EDIÇÃO 5°. Observação, registro, documentação: Nomear e significar 
as experiências. 

  

Citações diretas: 

•  “A proposta de registrar a experiência vivida, descrevendo e analisando a complexa 
trama do cotidiano educativo, com seus fios, laços e nós, tem sido apontada e assumida 
como essencial para a qualificação da prática pedagógica. Para além de uma tarefa a ser 
executada ou técnica a ser aplicada, o registro diário, compreendido como espaço 
privilegiado da reflexão do professor, converte-se em atitude vital. Quando vivenciado 
no seu sentido profundo, com significado, dá apoio e oferece base para o professor 
seguir sua jornada educativa junto com as crianças. Nesses termos, é verdadeiramente 
um instrumento do seu trabalho, articulando-se ao planejamento e à avaliação.” 
(OSTETTO, p. 13). 

• “Escrever suas experiências e refletir sobre as propostas desenvolvidas com crianças é 
uma marca que identificamos no trabalho dos professores da escola da vila, data Escola 
da Vila. (...). Frutos da reflexão sobre o cotidiano, sustentado nos seus registros diários, 
os relatórios organizados e publicados buscavam tal como podemos ler na apresentação, 
da referida publicação, responder à necessidade de discutir, com outros educadores, o 
trabalho desenvolvido assim como subsídio á reflexão pedagógica.” (OSTETTO, p. 15). 

• “O registro diário é apontado como um documento reflexivo do professor, espaço no 
qual pode marcar suas incertezas, assim como suas conquistas e descobertas. Dessa 
forma o educador vai tomando o seu fazer nas mãos, responsabilizando-se pela sua 
própria formação.” (OSTETTO, p. 16). 

• “Seja descrevendo faltos, atividades e comportamentos do professor e dos alunos, seja 
analisando o vivido, pensando e refletindo sobre o acontecido, o registro diário, tal como 
nos apresenta a autora, conta histórias;” Registrar é deixar marcas. Marcas que retratam 
uma história vivida.” (OSTETTO, p. 16). 

• “... Ao compartilhar meu-olhar-por-escrito com a coordenadora, retomava a dimensão 
humana do fazer: nem só acerto, nem só erro, mas um processo comprometido, marcado 
pela busca da significação do trabalho com as crianças e com o movimento de uma 
prática pedagógica de qualidade.” (OSTETTO, p. 17). 

• “Naquela época, o registro era apenas discutido como uma possibilidade. No próprio 
curso de Pedagogia do qual me formei, ele era apresentado como uma sugestão para os 
professores, reportando-se às marcas de um trabalho diferenciado que começa a ser 
realizado por algumas escolas, particularmente pela Escola da Vida, Na escola em que 
trabalhei, não era o conjunto de professores que registrava, que tinha seu caderno de 
anotações. Eu comecei a registrar porque sentia necessidade e porque isso 
verdadeiramente me ajudava a organizar o trabalho, a clarear ideias, a sistematizar 
encaminhamentos. Ao reler o escrito do dia, eu estabelecia um fio, ou podia perceber 
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claramente um fio condutor do trabalho: tudo se interligava. A fragmentação diária 
ganhava corpo e se transformava num todo coerente e integrado. Além disso, e 
principalmente, tinha minhas dúvidas, queixas e “perdições”. Escrever a dúvida e a falta 
me ajudava a compreender meus limites e me organizar para superá-los. Com as 
palavras gravadas no caderno, eu tinha mais elementos para conversar com a 
coordenadora que, dessa forma, podia me ajudar efetivamente, com mais sentido: ele 
me orientava e sugeria na medida dos meus pedidos, das minhas necessidades e das 
dificuldades expostas por mim.” (OSTETTO, p. 18). 

• “Pois bem. Com base nas histórias narradas, vamos chegar mais perto das questões 
anunciadas desde o início do texto: o que é registrar? Porque registrar? O que registrar?” 
(OSTETTO, p. 20). 

• “Registrar tem a ver com criação. Criação de histórias, de enredos, de práticas. Criação/ 
recriação d si mesmo. Reinvenção do cotidiano. Como nos diz Maria Isabel Leite (2004, 
p 26), no ate de registrar trata-se “de deixar rastros. Reconhecer-se e expressar-se. Fazer-
se presente, sujeito da memória e da história” (...) O registro diário é, pois, um 
instrumento que articula e alimenta a ligação entre teoria e prática, entre as 
aprendizagens já realizadas e os novos conhecimentos (warschauer 1993).” (OSTETTO, 
p. 21) 

• “É assim com o registro dos fatos, dos atos, dos acontecimentos do dia a dia que 
aprendemos a ver o grupo em geral e cada criança em particular, compreendendo, assim, 
que lá estão meninos e meninas em busca de tempo para viverem a infância. A busca de 
um tempo nem sempre sincronizado ou harmonizado com o tempo do planejamento, do 
previsto pelo professor.” (OSTETTO, p. 23). 

• “Registrar não é uma técnica: é vida! É cada qual se responsabilizar por seus desígnios, 
por seus projetos. É lançar-se para a frente. Ver-se é rever-se. É envolver-se com o 
resgate do seu processo criativo, que envolve necessariamente, o resgate da sua palavra. 
Processo esse que sabemos, nem sempre é prazeroso. Mas “o ato de criar é um estado 
de envolvimento onde a dor e o prazer estão juntos. No momento da criação os conflitos 
não estão ausentes. Criar é o ato de juntar, de conviver com os conflitos não estão 
ausentes. Criar é o ato de juntar, de conviver com os conflitos e expressá-los. (Albano 
Moreira 1984, p. 38).”(OSTETTO, p. 25). 

• “A prática refletida vai crescendo, ganhando espaço, projetando campos de 
interlocução, lançando-se para o coletivo. Porque houve inicialmente o registro diário, 
as anotações, nem sempre tranquilamente mas com certeza intencionalmente traçadas 
pelo professor, num segundo movimento, podem ser socializadas. Para estudo e 
avaliação da prática pedagógica em curso, para reunião de pais, para arquivo da 
instituição (Ostetto; Oliveira e Messina 2001). Assim compreendido, o relatório ganha 
a dimensão de documento, como história narrada, marcada; como tal, há sempre uma 
possibilidade de ser revisitado, base para avaliação contínua e fonte de consulta para 
elaboração de novos projetos.” (OSTETTO, p. 27) 

• “É fundamental destacar que faz parte da proposta a discussão sistemática dos registros, 
seja de imagens, produções das crianças, anotações diálogos captados em 
audiogravador. Está seria a principal razão da documentação: possibilitar o diálogo com 
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todos os envolvidos buscando conhecer cada vez mais as crianças e seus processos de 
conhecimento e desenvolvimento. Com a documentação, os educadores observadores 
que registram por meio de formas variadas “pretendem construir um entendimento que 
possa ser compartilhado à cerca das maneiras como as crianças interagem com o 
ambiente como elas se relacionam com os adultos e com outras crianças e como 
constroem o próprio conhecimento.” (Gandini e Goldhaber 2002, p.151).” (OSTETTO, 
p. 29). 

• “Centrada no olhar das crianças em suas interações, a documentação é processo 
cooperativo que contempla não apenas o levantamento e o recolhimento de dados, mas, 
sobretudo, a análise coletiva do observado. Pressupõe a interpretação junto outros 
educadores e crianças (Gandini e Goldhaber 2002). Nesses termos, a “documentação 
pedagógica” diz respeito a um processo e a um conteúdo.” (OSTETTO, p.30). 

•   “Como nós diz Mlaguzzi (1999, p.97), a prática é um meio necessário para que a teoria 
tenha sucesso e, neste caso, os professores são “intérpretes de fenômenos educacionais”. 
(OSTETTO, p. 32) 

• “Seja no percurso da prática pedagógica laçado mão de anotações rápidas ou mais 
elaboradas, seja ao final do processo, na sistematização de ideias, escrever é ato de 
tonalidade. Ao registrar, o educador afirma-se autor. Marca o vivido e sonha o viver. 
Recupera sua palavra. Toma posse efetiva do seu fazer. Ao escrever o vivido, ele nomeia 
a experiência e, ao nomeá-la escreve-a no circuito da história.” (OSTETTO, p. 32). 
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PRIMEIRA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 16/11/2018 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto pela leitura através da História os Três Porquinhos; 

Desenvolver a motricidade fina através de dobradura; 
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Socializar com o grande grupo; 

Identificar alguns tipos de moradia; 

Trabalhar suas criatividades e imaginação; 

Desenvolver o prazer da pintura; 

 

RECURSOS:  

Papel pardo, giz de cera, história impressa. 

DESENVOLVIMENTO: 

Será pedido aos alunos para sentarem-se em circulo e será exposto a todos que irão o bolsista 

irá contar a história dos Trés Porquinhos, sobre o seguinte questionamento: Vocês já ouvirão a 

História dos Três Porquinhos? 

Como vocês imaginaram ser a floresta? Os três porquinhos e a casinha de cada um? 

Qual casinha foi a escolha mais prudente? Por quê? 

Devemos apenas trabalhar ou apenas brincar? 

Devemos ajudar o próximo? E assim poderão surgir outros questionamentos.Logo após os 

questionamentos os alunos será realizado com os alunos uma dobradura de casinha, com folha 

A4 no qual os mesmos poderão pintar com giz de cera. 

ANEXO HISTÓRIA 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Durante o desenvolvimento da atividade pude analisar o interesse dos alunos com a 

historia dos três porquinhos que surgiram cenários das casas deles no meio da história, e isso 

deixavam eles fascinados, após o conto, fiz com que cada um fizesse sua casinha para seu 

porquinho e desse um nome a ele, usaram bastante sua criatividade e imaginação, 

compartilhando ideias. Um deles ficou feliz por ter aprendido a desenhar um telhado, um ficou 

contente por  ter aprendido a desenhar uma janela, outro ficou lembrando da letra diferente que 

não tinha prática em saber escrevê-la, e com isso foi bastante significativa para minha primeira 

intervenção, não teve nenhuma dificuldade, me diverti juntamente com eles, transmitindo o 

mesmo entusiasmo e alegria com a atividade. 
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SEGUNDA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 16/11/2018 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto pela leitura através do Poema das Frutas; 

Desenvolver a importância das frutas na saúde; 

Socializar com o grande grupo; 

 

RECURSOS:  

Palito de churrasco, e.v.a, história impressa. 

DESENVOLVIMENTO: 
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Será pedido aos alunos para sentarem-se em circulo e será exposto a todos que irão o bolsista 

irá contar a história do poema das frutas, sobre o seguinte questionamento: Vocês gostam de 

contos sobre fruta? 

Quais frutas vocês mais gostam e costumam comer no dia a dia? 

Quais frutas vocês não gostam de comer? 

Vocês sabem que frutas fazem bem a saúde não é? 

Sabem onde nasce na natureza alguma delas? 

Logo após os questionamentos os alunos será realizado com os alunos o recorte de varias frutas 

coladas no palito dentro de um cesto para ser distribuída. 

ANEXO DA HISTÓRIA 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi bastante divertida pelo simples fato de todos gostarem de frutas e 
contar quais gostam muito de comer, para o que fazem bem, e muitos deles queriam escolher 
mais de uma pelo simples fato de querer todas as cores ou porque tem preferência e gosto por 
mais de uma fruta, foi uma atividade simples mas que para mim foi bastante prazeroso e 
também sei que para eles foi de grande valor, guardaram em suas mochilas para não perder, 
uns vinham me pedir para fazer mais, então percebi que para uma criança tudo que é diferente 
é algo novo e motivador para eles. 
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TERCEIRA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 30/11/2018 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto pela leitura através da História “ A Formiga Colorida”; 

Desenvolver recortes em revista para um painel da diversidade; 

Avaliar algum preconceito; 

Analisar suas escolhas para recorte sobre as diferenças nas revistas; 

Trabalhar a diversidade na sala de aula; 

Aprender  a lidar com diferenças e conviver coletivamente; 

Socializar em grupo; 

 

RECURSOS:  

Papel pardo e papel branco, revistas, lápis de cor, tesouras e tenaz. 

DESENVOLVIMENTO: 

Será feito o painel da diversidade, que propõe personalizar bonecos de cartolina. 
Funciona assim: o professor faz um boneco de cartolina branca ou papel pardo para cada 
aluno, entrega tintas, canetinhas, revistas e cola, e instrui os alunos a personalizá-lo de acordo 
com as suas características ou vontade. 

Ao final da atividade, todos vão ter um boneco único. Em seguida, o educador cola os 
bonecos de mãos dadas no painel da diversidade para simbolizar a amizade e o respeito, e 
conversa com a turma para esclarecer dúvidas sobre o tema. 

ANEXO DA HISTÓRIA 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi bastante produtiva para trocar ideia com os alunos sobre as diferenças 

das pessoas, que não tem graça todos nós sermos iguais, que ninguém deixa de ser o que é por 

usar algo de outra cor, para compreender que não se deve ter preconceito com nenhuma etnia, 

modo de se vestir, características e entre outras coisas. Alguns começaram a recortar o que 

queriam sem ter algo envolvido com o tema da atividade, mas são crianças e isso acontece, mas 

por outro lado foi bastante significativa por alguns entenderem o significado e argumentarem 

fatos sobre pessoas da família que tem suas diferenças. 

 

QUARTA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 30/11/2018 

OBJETIVOS: O objetivo é dar importância a essa forte tradição que é o natal e realçar a 

imaginação das crianças, seus desejos. 
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RECURSOS: Será utilizado papel pardo para ser montada a árvore de natal na parede, folhas 

de plantas para ser coladas e preencher esta árvore, CDs forrados com papel branco para que 

cada aluno possa escolher a cor que deseja pintar, já que é uma das coisas que gostam tanto, e 

depois escrever seus pedidos e por seus nomes. 

DESENVOLVIMENTO: Será pedido aos alunos para sentarem-se em circulo e será exposto 

a todos que irão o bolsista irá contar a história “O Sonho do Pai Natal”, sobre o seguinte 

questionamento, vocês gostam do natal? 

 

Após a resposta dos alunos e conversa informal, será contada a história ( em anexo). Em seguida 

será perguntado: 

O que vocês sabem sobre o natal? 

O que vocês mais acham importante no natal? 

Devemos apenas nos importar com presentes? 

Devemos valorizar a família, a casa que temos, a comida na mesa e o que vestir já que muitas 

crianças por ai não tem nada disso? 

ANEXO HISTÓRIA 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade foi bastante marcante e importante nessa experiência e convivência com 

crianças, a historia de natal fez com que as crianças tivessem a consciência de que o mais 

importante não é somente ganhar presentes e sim valorizar as pessoas que amamos em nossa 

volta, não reclamar de tudo, porque tem tanta criança que não tem o que comer, o que vestir, 
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onde morar, ou que perdeu alguém próximo e ta fazendo muita falta, eu achei incrível eles 

compreenderem o assunto e questionarem sobre isso, dizendo que já viram crianças na TV que 

moram na rua. Com isso, um menino comentou assim: tio, sabia que este mês perdi minha mãe 

e agora só ta eu e meu pai, esse momento vai ser um dos que nunca irei esquecer, fiquei tão sem 

jeito e serve como uma grande reflexão na vida da gente. Então não poderia ter sido melhor, 

eles se divertiram pintando a arvore de natal com tintas depois, fizeram seus pedidos em CDs 

para ser as bolinhas de natal e foi muita diversão. 

 

 

 

QUINTA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 07/12/2018 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto pela leitura através da História “A invenção do medo”; 

Trabalhar seus medos; 

Desenvolver o prazer da pintura; 

Questionar porque sentimos medo e quando isso poderá ser superado; 

Socializar em grande grupo; 

RECURSOS:  
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Folhas de oficio, lápis de cor e canetinha, história impressa. 

DESENVOLVIMENTO: 

Será pedido aos alunos para sentarem-se em circulo e será exposto a todos que irão o bolsista 

irá contar a história a invenção do medo, sobre o seguinte questionamento: Vocês já ouvirão 

sobre as invenções do medo? 

Vocês perceberam o medo de cada anima? 

Vocês acham que todos nos temos medo de alguma coisa? 

Quais são os medos que vocês tem? 

Ao passar dos anos será que vamos ir perdendo esses medos? 

Devemos tentar ser mais corajosos? 

ANEXO HISTÓRIA 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

O conto da história foi bastante produtivo, até porque trabalhar e conversar sobre os 
medos que existem são algo simples e que sabemos que todos temos, seja animais, pessoas, e 
com certeza todas as crianças usando suas inteligências e percepção, lembraram dos medos 
que cada animal tem e com isso já argumentaram seus medos também, seus pesadelos, seus 
receios seja da vida real ou imaginação e isso no meu ponto de vista é bem importante 
trabalhar com as crianças, porque ajuda a trabalhar suas dificuldades, suas imaginações, suas 
fantasias e alguns pânicos que precisam ser superados com uma boa conversa já na infância, 
com atividades. 
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SEXTA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 07/12/2018 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto pela leitura através da História “O grande álbum dos pequenos curiosos”; 

Desenvolver a percepção de imagens e ações do cotidiano; 

Socializar com o grande grupo; 

Questionar todos os objetos que temos dentro de casa; 

Trabalhar suas criatividades e imaginação; 

Desenvolver o prazer da pintura; 

 

RECURSOS:  

Folhas de oficio, giz de cera, história impressa. 

DESENVOLVIMENTO: 



45 
 

Será pedido aos alunos para sentarem-se em circulo e será exposto a todos que irão o bolsista 

irá contar a história do grande álbum dos pequenos curiosos, sobre o seguinte questionamento: 

Vocês já ouvirão a História do grande álbum dos pequenos curiosos? 

Quais coisas vocês não conhecem nesse álbum que faz parte de dentro de nossas casas? 

Quais coisas vocês mais usam no cotidiano? 

O que se faz no banheiro? Na cozinha? No jardim? No quarto? Etc.. 

ANEXO HISTÓRIA 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi feita para trabalhar todos os objetos que fazem parte do nosso 
cotidiano, as lições e funções do dia a dia, como a parte da cozinha, banheiro, jardim, quarto, 
os animais, questionando as coisas que mais conhecem e as que não tem tanto conhecimento, 
e acredito que seja essencial trabalhar nessa faixa etária as coisas do nosso dia a dia, da nossa 
realidade, falando o que devemos fazer, e o que não se deve fazer, para que serve tal coisa.  
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Dados de identificação, e análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição  

A escola de educação infantil em que estou atuando é a EMEI Professora Verdina Raffo, 
vinculada com a rede do município, localizada no bairro Bela Vista. A escola apresenta 
disponibilidade nos turnos da manhã e tarde, seu horário de disponibilidade no turno da 

manhã é das 8h ao 12h e no turno da tarde, da 13:30h às 17:30h, atendendo crianças de 0 a 5 
anos de idade, possui 10 professoras, dois funcionários e uma auxiliar a tarde na creche ll. 
Possui o conselho escolar que é formado pelos pais, professores e funcionários conforme 

estabelecido em lei, possui o CNPJ e mantém reuniões pedagógicas mensalmente, possui uma 
equipe administrativa e pedagógica, e o semestre através de pareceres. A escola possui um 
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espaço escolar adequado com cozinha, refeitório, banheiro, um pátio com vai e vem, balanço, 
gangorra, caixa de areia para as crianças brincarem, não possui sala de AEE, e na escola há 

diversos livros junto a sala da coordenadora. 

 

A interação entre a escola- comunidade se mantém boa e há interação com a família sempre 
sendo nas reuniões ou quando os pais vão levar/buscar seus filhos na escola, sua relação com 
conselho tutelar também se mantém muito boa. A escola participa nas atividades do bairro e 
da cidade e também constrói atividades na escola, os critérios para admissão dos estudantes é 
feito por sorteio conforme o número de vagas, a escola possui quatro turmas sendo creche l e 

ll e Pré l e ll, cada turma possui sua sala. 

A escola possui um Projeto Político Pedagógico no qual está sendo avaliado e reconstruído. O 
PPP da escola se refere a mudança na concepção da educação infantil, pois as creches eram 
apenas lugares para abrigar as crianças e hoje em dia possuindo um caráter educacional com 
professores qualificados e espera-se que se mantenha uma participação conjunta da escola e 
família, esperando da educação infantil que seja um misto de cuidado, amor e aprendizado 

constante, onde as especificidades da criança em seus aspectos físico, cognitivo, emocional, 
psicológico sejam respeitadas.  

Se tratando dos dados referentes a sala de aula... 

O nome da professora é Lúcia Helena Lemos de Paula Faria, possui Licenciatura Plena e 
Ciências Físicas Biológicas com um tempo de experiência no magistério de 18 anos, sendo 

trabalhada 40h semanais. Os princípios orientadores do planejamento da professora se 
baseiam em livros com a abordagem teórica do construtivismo, com autores como Piaget, 

Vigotski. A estratégia de avaliação da professora é feita através de pareceres, a interação entre 
a professora e os alunos é ótima. Na sala há cartazes confeccionados pela professora e os 

alunos também expostos nos corredores, cartazes feitos com tinta, desenhos afins. O Pré ll 
(turno manhã) possui 11 alunos de 4 a 5 anos, a organização desses estudantes é feita em 

duplas, fila e os métodos e dinâmicas utilizadas são jogos didáticos, brincadeiras envolvendo 
corpo, fala e etc. 
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Dados referentes aos estudantes... 

A escola mantém-se informada sobre os estudantes no contato com os pais ou responsáveis, 
nas conversas diariamente, na entrega de pareceres e a coleta de dados dos estudantes é feita 

através de entrevista com o responsável, sendo o PPP a renda familiar dos alunos é entorno de 
um salário mínimo e muitos alunos não são beneficiados de nenhum tipo de programa social, 

a maior parte dos alunos possui moradia entorno do local onde é situada a escola. Não há 
indícios de trabalho infanto-juvenil, violência, preconceito e discriminações, os indícios de 

saúde dos alunos se mantém boa, os alunos possuem a carteira de vacinação em dia. Os 
alunos mantém uma boa participação nas atividades propostas na sala de aula, não há rejeição 
as regras e normas aplicadas na escola, nem brigas, somente alguns pequenos problemas no 
empréstimo e trocas de brinquedos, de querer escolher quem vai brincar e quem não, mas 

nada que o diálogo não resolva, as crianças possuem uma boa interação entre eles, costumam 
brincar de vários tipos de brinquedos como jogos, legos, quebra cabeça, bonecos(as) etc. 

Alunos creche ll (Manhã) 

- Isabely Ney Martinez, sendo sua mãe Rosimere Garcia Ney e seu pai Wagner de 
Araujo Martinez e na sua fixa consta também o seu irmão Guilherme Ney. 

- Isadora Corrêa Silva, sendo sua mãe Beatriz dos Santos Corrêa e seu pai Leonardo 
Torres Silva e na sua fixa consta também os nomes de Bianca dos Santos Terra e Rafaela 

Corrêa da Silva. 

- Julia da Silva Martinez, sendo sua mãe Jucelei Rodrigues da Silva e seu pai João 
Carlos Barragana Martinez, na sua fixa também consta os nomes de Welinton da Silva 

Martinez e Liniara. 

- Mayra Pinto Vasque, sendo sua mãe Marisa Pinto e seu pai Fábio Luís Alencastro 
Vasque, na sua fixa também consta o nome de Gardênia Franco. 
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- Maria Eduarda Feijó Berneira, sendo sua mãe Eliane Costa Feijó Berneira e seu pai 
Flávio Ramos Berneira, na sua fixa também consta o nome de Dalmiro Feijó e Iraci Costa 

Feijó. 

- Monique Soares dos Santos, sendo sua mãe Márcia Medeiros Soares e seu pai Vando 
Roberto dos Santos, também consta na sua fixa o nome de Alda Maria dos Santos e Tânia 

Maria Medeiros Soares. 

- Nicolas Medeiros Lima, sendo sua mãe Jaqueline da Silveira Medeiros e seu pai 
Rodrigo Diniz Lima, na sua fixa também consta o nome do avô José Antônio Costa Medeiros. 

- Nicolas de Mello Carvalho, sendo sua mãe Tatiana Teixeira de Mello e seu pai 
Maicon Alves Carvalho, na sua fixa também consta o nome de Teresa Teixeira de Mello e seu 

padrasto Luan Moares de Souza. 

- Otávio Vergara Ferreira, sendo sua mãe Bruna Vergara Frós Ferreira e seu pai 
Cristiano Machado Ferreira. 

- Victória Rodrigues Silveira Machado Porto, sendo sua mãe Liziara Rodrigues Silveira 
e seu pai Fabiano Machado Porto, na sua fixa também consta o nome Data Martins Ramos de 

Carvaho. 

- Wendryl Fabricio Vieira Farias sendo sua mãe Valéria Roldan Vieira e seu pai Júlio 
César Ferreira Farias, na sua fixa também consta o nome de suas avós Cleusa Isone Roldan e 

Eliane Ferreira Farias. 
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FICHAMENTO 

 

Referência: OSTETTO, Luciana. Saberes e fazeres da formação de professores. 

 

Citações diretas: 

- A proposta de registrar a experiência vivida, descrevendo e analisando a complexa trama do 

cotidiano educativo, com seus fios, laços e nós, tem sido apontada e assumida como essencial 

para a qualificação da pratica pedagógica. (OSTETTO, Educação infantil, p.13) 

- Ao escrevermos nossa experiência, nosso fazer ganha visibilidade, torna-se documento ao 

qual podemos retornar para rever o vivido, atribuindo-lhe outros significados e projetando 

outros fazeres desejados ou necessários. Por meio do registro, travamos um diálogo com nossa 

prática, entremeando perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo 

elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se tornando explícito, 

traduzido e, portanto, passível de reflexão. (OSTETTO, Educação infantil, p.13).  

 

-O registro diário é apontado como um documento reflexivo do professor, espaço no qual pode 

marcar suas incertezas, assim como suas conquistas e descobertas. Dessa forma o educador vai 

tomando o seu fazer nas mãos, responsabilizando-se pela sua própria formação. (OSTETTO, 

Educação infantil, p.15). 
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- Registrar a própria pratica pode ser um rico instrumento de trabalho para o professor que busca 

reconstruir os conhecimentos junto com os alunos, porque o retrato do vivido proporciona 

condições especiais para o ato de refletir. (OSTETTO, Educação infantil, p.16). 

- Quantas vezes cheguei para a orientação só com as tristezas, apontando o que não havia dado 

certo, completamente perdida e insegura sobre algum aspecto do trabalho... Nesses momentos, 

a palavra marcada no caderno me ajudava muito, pois revelava um olhar sobre minha prática; 

ao descrevê-la, na seleção de pontos que recolhia na escrita, eu materializava a possibilidade de 

pensar sobre ela. Mais que tudo, o registro possibilitava ampliar meu olhar, tantas vezes 

encerrado em questões secundárias, ou extremamente crítico sobre o meu fazer. (OSTETTO, 

Educação infantil, p.17). 

 

- Não se trata apenas de contar o que aconteceu e se passou naquele momento determinado dia, 

dia a dia (embora isso já seja um ótimo começo!), mas de tentar compreender o passado, 

estabelecendo relações com a continuidade do trabalho, o que veio antes, o que virá depois; 

ensaiar análises sobre o vivido para, assim, aprender com a experiência. Trata-se de fazer e 

trazer para a consciência a “coisa feita”. A escrita traz/faz revelações e amplia a consciência do 

educador. (OSTETTO, Educação infantil, p.20). 

 

- Registrar o cotidiano não é burocracia! Não é escrever para mostrar ou prestar contas a alguém. 

É, ao contrario (...) comprometer-se com a própria pratica, comprometer-se com a coerência de 

uma pratica que vai sendo refletida num processo de formação permanente. (OSTETTO, 

Educação infantil, p.25). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 29/10/2018 

OBJETIVOS: Desenvolver habilidades da fala através da imitação dos sons dos animais, 

bem como a expressão corporal, percepção auditiva e coordenação motora, promovendo 

a integração com os colegas e professores durante o processo da atividade. Estimulando a 

imaginação e a fantasia.  

RECURSOS: Varal de estórias com musicalização e máscara de animais. 

DESENVOLVIMENTO: Apresentação da estorinha O seu Lobato tinha um sítio, logo 

após as crianças poderão brincar com as máscaras imitando o som dos animais que 

aprenderam na estória. A atividade será promovida logo após o lanche das duas horas. 

 

Relatório de atividade da Intervenção do dia 29/10/2018. 

A proposta prevista para atividade em sala de aula aconteceu de forma natural e tranquila, 

embora, eu não tenha levado um varal para contar a estória, mas tudo se resolveu logo e a 

atividade decorreu sem maiores problemas. 

Foi muito significativo ver e entender o processo das crianças diante da atividade, o interesse e 

a vontade de brincar com o que é oferecido a eles. com certeza foi significativa para eles, já que 

todos participaram da atividade e interagiram entre si. Mostrando que a atividade proposta de 

imitar os sons dos animais e de interagir com colegas e professores, usar a expressão corporal 

e a fala foi desenvolvida 

A maior dificuldade que enfrentei no desenvolver da atividade foi a questão de a sala de aula 
não ser usada apenas para a creche I, o que as vezes a torna um pouco mais agitada  

O que pode fazer a diferença na hora da aplicação da atividade seria a questão do movimento 

da sala na hora da atividade. Mas também acredito que não deve ser sempre assim, talvez o 

próprio horário em que usei para aplicação da atividade não tenha ajudado, portanto irei analisar 

mais profundamente quando executar a próxima atividade. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/11/2018 

OBJETIVOS: Fazer a criança reconhecer a boca e os dentes através da escovação de 

dentes bem como, entender a importância deste ato para manter sempre limpos seus 

dentinhos. 

RECURSOS:  Livro “O crocodilo e o Dentista” de Tano Somi, dois fantoches com forma 

de dentes e uma escova de dentes. 

DESENVOLVIMENTO: Após o lanche da tarde, as crianças serão convidadas pela 

estagiária a ouvir a história sentadas no tapete, sendo, que as bebês continuarão no 

carrinho. A contação se dará por meio de interpretar a história produzindo um tom de 

voz diferente para cada personagens. Após a história, eles poderão brincar com os 

fantoches e escová-los e em seguida eles próprios escovarão os dentes, auxiliados quando 

preciso,  mostrando o que aprenderam com a história. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Aqui deverá ser realizado um relato detalhado e reflexivo sobre a atividade desenvolvida 

com as crianças.  

Relatar os acertos, os erros... Nesta atividade acredito não terem havido erros. 
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O que deu certo, o que não deu...Tudo decorreu bem tranquilamente, todos os alunos ficaram 

atentos a história. 

Se foi significativo para você ou não... Foi gratificante ver que crianças tão pequeninas se 

mantiveram atentas e curiosas com a história. 

Se você acredita que a atividade tenha sido significativa para as crianças e o porquê...Sim, foi 

significativa porque logo após a contação elas desenvolveram a atividade proposta de escovar 

os dentes fantoches sem problemas.  

Se você enfrentou alguma dificuldade, ou não...A única dificuldade encontrada foi a de ter 

apenas dois fantoches, pois todos queriam pegar e escovar ao mesmo tempo, mas todos foram 

orientados a esperar sua vez e assim aconteceu. 

O que poderia ter sido diferente... Talvez teria sido bacana um espelho para eles explorarem os 

próprios dentes, assim como a língua. 

Fotos 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche:I  

 

DATA: 12/11/2018 

OBJETIVOS: Socializar com o grande grupo; Estimular movimentos corporais, percepções e 

relaxamento através de massagem; Desenvolver a coordenação motora fina através do 

manuseio de objetos de tamanhos diferentes. 

RECURSOS: Livro e bolas de tamanhos diferentes. 

Referencial Bibliográfico: 

Ziraldo. A Bola Quiquica, Coleção Bebê Maluquinho. Editora Melhoramentos 11ª ed, São 

Paulo SP, jan. 2009. 

DESENVOLVIMENTO: As 14:30 reunirei os alunos no tapete e farei a contação da história, 

em seguida será aplicada uma atividade envolvendo brincadeiras com bolas, incluindo 

massagens que será feita com a proposta de que o colega faça massagem no outro, assim que 

for dada a primeira massagem por mim e na sequência farei uma roda e com um lençol que será 

segurado pelos alunos faremos a bola fazer movimentos rápidos e lentos. A intenção desta 

intervenção é desenvolver a coordenação motora fina e ampla, a lateralidade e a função de 

socialização com o grupo em geral.  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Intervenção 3 

A atividade sobre bolas prevista para ser aplicada no dia 12 de novembro, não ocorreu como o 

previsto. A bebê não se interessou muito pela massagem feita com a bola a não ser por tentar 

morde-la e o Artur e a Emanuelli não conseguiram segurar o lençol como foi proposto, 

mostrando que a atividade estava além da compreensão deles.  Embora tenham adorado brincar 

com as bolas de maneira mais livre. Acredito que se os outros alunos estivem presentes em aula 

a atividade talvez tivesse sido alcançada, pois estes se apresentam mais maduros que o restante 

da turma. Acredito que em uma outra oportunidade tentarei reaplicar esta atividade pensando 

em um método diferente.   

Fotos 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche I 

DATA: 13/11/18 
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OBJETIVOS: Relacionar a higiene corporal com atividades de reconhecer, identificar e 

cuidar das partes do corpo, bem como estimular o cuidado com a higiene, identificar os 

objetos usados na higiene corporal na hora do banho. 

RECURSOS: Boneca, sabonete, shampoo, bacia, água e toalha. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplica em torno das 14:30, farei a leitura do 

livro e em seguida mostrarei as crianças como devemos nos lavar na hora do banho 

chamando-os para auxiliarem no banho da boneca, assim as crianças poderão aprender 

como manter uma boa higiene, incentivando o cuidado do corpo e conhecer as diferentes 

partes do mesmo. 

  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Por haver uma festa de aniversário na escola foi impossível aplicar a atividade prevista. Tendo 
em vista aplicá-la no dia vinte deste mesmo mês. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 5 

Creche I tarde  
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Aniversário da cidade. 

 

DATA: 19/11/2018 

OBJETIVOS:  

Desenvolver a imaginação e oralidade; 

Conhecer um pouco da história da sua cidade através da música; 

Socializar com o grande grupo; 

Reconhecer diferentes densidades; 

Desenvolver a coordenação motora fina através de dobradura; 

Propiciar brincadeiras lúdicas; 

Identificar diferentes sensações através do tato, com a água e a areia. 

RECURSOS: 

 Teatro de fantoches, barcos de papel, bacia com água, música Areeiro, balde de areia, pazinha 

de areia, folha de ofício A4. 

Referência Bibliográfica: 

Música:  Barqueiro Areeiro. Compositor: Hélio Ramirez. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade está prevista para acontecer as 15:00. As crianças serão 

convidadas a sentarem no tapete para escutarem a música Areeiro em forma de contação de 

história com fantoches e barcos confeccionados de papel pardo com areia e sem areia. Logo 

após juntamente a bolsista irá falar para os alunos, de acordo com sua faixa etária sobre os 

barcos que pegam as areias e passam pelo Rio Jaguarão, e com auxílio da professora titular 

iremos, junto aos alunos confeccionar barquinhos de papel com folhas de oficio A4. Após os 

alunos manusearem, todos serão encaminhados ao pátio e poderão colocar seus barcos em uma 

bacia com água, para visualizarem, em seguida a bolsista convidará os alunos a colocarem areia 

dentro dos barquinhos para ver o que acontece. E assim, responder os questionamentos que 

surgirem, caso afundar ou não, que tem que ser pouca areia para não afundar, e que isso ocorre 

com os barcos dos areeiros também. 

 



61 
 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Na parte que ocorreu a contação de histórias as crianças se interessaram pelos fantoches e pela 

música, a atividade ocorreu de forma tranquila.  

Mas ao passarmos para a segunda parte da contação, não pude concluir a atividade, pois haviam 

muitas crianças no pátio da escola e a professora titular achou melhor não mexer com água. Por 

tanto podemos apenas confeccionar os barquinhos de papel. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche I 

DATA: 20/11/18 

OBJETIVOS: Relacionar a higiene corporal com atividades de reconhecer, identificar e 

cuidar das partes do corpo, bem como estimular o cuidado com a higiene, identificar os objetos 

usados na higiene corporal na hora do banho. 

RECURSOS: Boneca, sabonete, shampoo, bacia, água e toalha. 

Referência Bibliográfica:  

ADLER, Victoria. O bebê da cabeça aos pés. Ilustração, Hiroe Nakata. Tradução, 

Rosimarie Ziegelmaier. Editora Globo. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplica em torno das 15:00, farei a leitura do 

livro e em seguida mostrarei as crianças como devemos nos lavar na hora do banho chamando-
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os para auxiliarem no banho da boneca, assim as crianças poderão aprender como manter uma 

boa higiene, incentivando o cuidado do corpo e conhecer as diferentes partes do mesmo. 

  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Neste dia também não foi possível aplicar está atividade, pelo motivo de estarem só duas 

bebes na sala de aula e as mesmas estarem dormindo no horário previsto para a atividade. Sendo 

impossível aplicar em outros horários, já que nos outros horários é previsto outras atividades 

de rotina como lanche e janta. Ficando assim, a aplicação desta atividade para o início das 

atividades escolares no ano de 2019 
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Data : 23/11/2018 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 

OBJETIVOS:  
 
Participar do desfile alusivo ao aniversário do município, interagindo com alunos, professores 
e responsáveis analisando assim alguns objetivos trabalhados durante a semana.  
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DESENVOLVIMENTO: 

A bolsista juntamente com os demais professores da escola, juntamente com algumas bolsista, 

irão desfilar com alunos e seus  responsáveis. Assim poderemos integrar o desfile como término 

das atividades referentes ao município de Jaguarão, proporcionando a integração de todos. 

 

Avaliação Reflexiva. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 7 

Creche I 
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Alimentos 

 

DATA: 26/11/2018 

OBJETIVOS: 

-Identificação dos alimentos; 

-Compreensão da importância dos alimentos;  

- Descoberta de novos sabores e texturas através da degustação dos alimentos; 

-Interação com o grupo; 

- Proporcionar a interação das crianças no preparo de alimentos; 

   

RECURSOS: Livro de história, um chefe de cozinha feito  

de rolo de papel- higiênico, frutas e potes para preparar as frutas. 

Referência Bibliográfica:  

JUNQUEIRA, Sonia. Ilustração, Haddad, Mariângela. Hum, que gostoso! Editora Autêntica. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade ocorrerá na hora do lanche que acontece entre 14:00 e 

14:30. As crianças serão convidadas a sentarem no tapete para uma melhor atenção na história, 

pois aí elas parecem ter mais concentração ao escutarem a contação, Assim que acabar de 

escutarem a história as crianças serão convidados a participar do preparo das mesmas 

interagindo com o grupo, para perceberem as texturas diferentes que as cascas das frutas 

proporcionam ao toque, percebendo também as cores diferentes, assim como os diversas 

sensações ao experimentar o azedo e o doce.  

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 A intervenção ocorreu de forma bem tranquila, tudo como descrito no desenvolvimento. 

O que notei foi a rejeição das crianças diante das frutas que eles não conheciam, o que reforça 

a importância de incorporar a merenda das crianças as mais variadas fruttas. 
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Creche I 

Bolhas de sabão 

 

DATA: 27/11/2018 

OBJETIVOS:  

- Despertar a compreensão dos movimentos entre olho e mão; 

- A relação de causa e efeito; 

. Noção de tamanhos. 

RECURSOS: Livro de história e brinquedo de bolha de sabão. 

Referência Bibliográfica:   

Meireles, Cecília. Ilustração Thais Linhares. Ou isto ou aquilo. Bolhas, p 19. Editora, Nova 

Fronteira. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade deverá ocorrer as 15:00 h. A estagiaria conduzirá as 

crianças a sentarem no tapete, tornando o ambiente mais aconchegante para escutarem a 

contação de história. Em seguida as crianças irão brincar de fazer bolhas de sabão no pátio da 

escola, assim elas vão através da experiência, entender e distinguir os movimentos entre mãos 

e olhos, como as bolhas são feitas, bem como comparar os tamanhos das bolhas. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Para está atividade, o que realmente se tornou mais difícil foi a procura pela história que 

se encaixasse na idade deles. Mas depois de mita procura consegui encontrar uma que eu 

pudesse falar sobre bolhas de sabão. 

As crianças amaram brincar com as bolhas, mas infelizmente nem sempre conseguimos 

a perfeição. Pois o material usado por mim na confecção das bolhas, não ajudou muito. O que 

me fez pensar que nem sempre o reciclável dá certo, pois eu fiz das garrafas pets o brinquedo 

da bolha de sabão e com arame de fio elétrico confeccionei a parte que faz a bolha e teve 
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momentos em que não se fez bolhas. Aprendi que tenho que testar melhor o material a ser 

usado.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 8 

 

DATA: 03/12/2018 

OBJETIVOS:  

-  Conhecer o espírito do natal 

-Aprender a respeitar as crenças, a religiosidade de cada um, símbolos. 

-  Desenvolver a linguagem oral 

- Estimular a socialização 

 

 

 

RECURSOS: História contada pela professora sem uso de livros, uso do teatro com auxílio de 

bonecos feitos de E.V.A, papel pardo e tinta tempera. 

DESENVOLVIMENTO  

Em torno das 15:00 a estagiária conduzirá as crianças até a mesa onde será apresentado o 

teatro, tendo a intenção de fazer as crianças conhecer o espírito de natal, bem como interagir 

com a história desenvolvendo a oralidade e estimulando o grupo no que diz respeito a 

socialização. Ao término da história as crianças produzirão uma árvore de natal feita com as 

mãos das crianças e tinta tempera em papel pardo.   

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 A atividade se deu um pouco antes dado horário previsto. Pois algumas crianças estavam 

com sono e antes que dormissem eu decidi aplicar a atividade. Eles foram convidados a 

sentarem a volta da mesa, já que precisei fazer uso dela para colocar o presépio de natal. As 
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crianças apresentaram um pouco de dificuldade em prestara tenção na historinha de natal, por 

quererem pegar os bonecos do presépio e os fantoches.  

No momento da confecção da árvore de natal com tinta têmpera nem todos se sentiram à 

vontade para pintar as mãos com a mesma. Mas assim que o Arthur viu e sentiu a tinta foi aos 

poucos aceitando a brincadeira e se deixou pintar. Por mais pequenos que eles sejam acredito 

ter proporcionado a eles um pouco do que é o natal. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 10 

Creche I 

O mundo submarino 

Objetivos:  

. Promover a descoberta de um mundo novo; 

. Promover aprendizagens significativas – Motor, Pessoal e Social, Cognitivo, Auditivo, 
Linguagem; 

. Conhecer animais e plantas aquáticas;  

. Interagir com o grupo; 

. Expressar emoções com o novo; 

. Desenvolver a memória visual e auditiva; 

 

Recursos: 

Livro de história;  

Submarino feito de caixa de papelão e papel dobradura; 

Garrafa pet; 

Animais e plantas do mundo aquático confeccionados de EVA; 

Música infantil com tema de fundo do mar. 

Referências Bibliográficas e Áudio visual: 
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Eliot, Rachel.  Ilustração, Tania Hurt- newton. Tradução, Ruth Marschalek. O Submarino de 
Sofia. Todolivro. 2014. 

REINO DAS CRIANÇAS. No Fundo do Mar, Músicas e Canções para Crianças. 2016.(3m 
34s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QOHwWoKVKHw. Acesso em 
06/12/2018. 

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 15:00 h, acomodando-os 
em almofadas tornando assim o momento da leitura mais aconchegante. A estagiária ao ler 
a história O Submarino de Sofia para as crianças, estimulará o processo cognitivo através da 
imaginação do que se passa na história e nas imagens presentes no livro. Despertando 
assim, a curiosidade e a imaginação deles. 

Com o término da história, a estagiária conduzirá seus alunos para brincarem com o 
submarino. Permitindo a interação dos alunos entre si, entre os professores e o mundo 
diferente do qual eles vivem. Despertando o interesse do grupo pelo novo, provocando 
emoções e sensações tanto visuais quanto auditiva. Através deste passeio entre os variados 
animais e plantas aquáticas em um mundo de faz de conta. 
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FICHAMENTO 

 

Referência: OSTETTO, LUCIANAE. Educação Infantil Saberes E Fazeres Da Formação De 
Professores. 

Ao escrevermos nossa experiência, nosso fazer ganha visibilidade, torna- se documento ao 
qual podemos retomar para rever o vivido, atribuindo-lhe outros significados e projetando 
outros fazeres desejados ou necessários. Por meio do registro, travamos um diálogo com nossa 
prática, entremeando perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo 
elaborados no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se tornando explícito, 
traduzido e, portanto, passível de reflexão. (Ostetto, p. 13 -14). 

O registro diário é apontado como um documento reflexivo do professor, espaço no qual pode 
marcar suas incertezas, assim como suas conquistas e descobertas. Dessa forma o educador vai 
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tomando o seu fazer nas mãos, responsabilizando-se pela sua própria formação. (Ostetto, p.15-
16). 

 

À medida que iam sendo superadas certas perspectivas de planejamento principalmente aquela 
concepção tecnicista segundo a qual “alguém planeja para o professor executar”, e que o caráter 
educativo de creches e pré-escolas ia se acentuando cada vez mais, também o papel do 
profissional mudava, expandia-se. Diante desse papel renovado, estava posta a questão de auto 
formação, ou formação permanente do professor. (Ostetto, p.19). 

 

O ato de registrar poderá ajudar no exercício de “desabituar-se”. Escrevendo, poderemos 
limpar os olhos, clarear a visão, para melhor percebemos as crianças que estão no nosso grupo, 
assim como as relações que vamos construindo. (Ostetto, p.22). 

Na escrita da experiência, questões tais como “O que faço? Qual a justiça em meus atos? Que 
precauções devo tomar?” aparecem, evidenciando dilemas, conflitos de valores e a capacidade 
para nos interrogar, não agindo como se houvesse uma única solução que de conta da verdade. 
(Warschaver 2001, p.189). 

Centrado no olhar da criança em suas interações a documentação é processo cooperativo que 
contempla não apenas o levantamento e o recolhimento de dados, mas a sobre tudo, a análise 
coletiva do observado. Pressupõe a interpretação junto com outros educadores e crianças 
(Gandini e Goldhaber 2002). Nesses termos, a “documentação pedagógica”, diz respeito a um 
processo e a um conteúdo. (Ostetto, p.30). 

Seja no percurso da prática pedagógica, lançando mão de anotações rápidas ou mais 
elaboradas, seja ao final do processo na sistematização de ideias, escrever é o ato da totalidade. 
(Ostetto, p.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Elisa 

 DISCENTE: Tatiana Rodrigues de Rodrigues 

 

 

FICHAMENTO 

 

Referência: Delgado, Ana Cristina C. Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre 

elas? 

Sem pretender romantizar os diferentes períodos históricos e as existências contidas e 

vividas em cada um deles, é possível recordar o que escreve Ariès (1981) acerca da idade 

Média. Os quadros e a iconografia da época demonstram que ser criança era algo muito próximo 

e vinculado ao mundo dos adultos. Tratava-se de promiscuidade? Certamente que não. O que 

acontecia é que as noções de tempo e espaço e as existências humanas se organizavam de 

formas distintas da modernidade.  (DELGADO, 2003, p.3). 

A infância é construção histórica e por isso nós, profissionais e pesquisadoras/es da 

infância, também não estamos isentas/os do processo de construir concepções e representações 

das crianças que nos fazem agir de forma preconceituosa, quanto mais estereotipado o corpus 

de ideais que fomos armazenando sobre o que significa ser criança. (DELGADO, 2003, p.4). 

Compreendo a formação docente como um conjunto de experiências sociais e culturais, 

individuais e coletivas, que vamos acumulando e modificando ao longo de nossa existência 

pessoal e profissional. Entendo que este processo é inacabado e consiste, portanto, de constantes 

indagações, incertezas e ambiguidades. (DELGADO, 2003, p.5) 

Segundo Charlot (1983), as pedagogias tradicional e nova se apoiam na ideia de natureza 

infantil e não partir da condição infantil. Estas pedagogias influenciaram nossos corpus de 



77 
 

representações acerca das crianças. Nós ainda as representamos ora como reis, ora como 

vítimas, mas somos incapazes de percebê-las como são de fato. (DELGADO, 2003, p.5). 

Temos igualmente percebido que nossas conceituações sobre infância estão submersas 

em visões de adultos que viveram suas infâncias em outros tempos e espaços, principalmente 

quando trabalhamos com a imaginação e a realidade de forma a superar os binarismos culturais. 

(DELGADO, 2003, p.6). 

Recentemente Sarmento (2002) escreveu um texto que se ocupa da geografia, da procura 

do lugar que a contemporaneidade reservou para criança e, sobretudo, do lugar que a criança, 

todas as crianças, constroem na sua inteiração mútua, na edificação dos seus mundos de vida e 

das suas culturas. Escreve o autor que há várias infâncias dentro da infância global, e a 

desigualdade é o outro lado da condição social da infância contemporânea. (DELGADO, 2003, 

p.7). 

Mesmo assim, ainda necessitamos construir referenciais de análises que nos permitam 

conhecer estes atores sociais que nos colocam inúmeros desafios, seja na vida privada ou na 

vida pública. (DELGADO, 2003, p.8). 
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