
1 
 

        
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID PEDAGOGIA  -  CAMPUS JAGUARÃO 

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

 

 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO POR ESCOLA 

ESCOLA: EMEI VERDINA RAFFO  

 

-  INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2019: 

 

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: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGIA 

Creche II 
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OBJETIVOS:  

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura paterna 
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 Identificar as características do seu próprio pai 
 Promover momentos de concentração 
 Mostrar a importância da família 

 

RECURSOS:  Livro, lápis de cor, folha, cola e botões.  

Isopor, tinta, pincel e argola de chaveiro. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. No 
primeiro momento, uma roda com os alunos, contarei a história do Pinóquio. A mesma fala 
sobre a figura paterna do menino, respeito, obediência, e importância da família. Segundamente 
farei algumas perguntas de acordo com a história. Perguntas como, Qual o nome do criador do 
menino? Gepeto era pai de quem? Entre outras. Na mesa os alunos vão colorir a camisa do 
papai e colarão botões, igual a camisa que o pai de Pinóquio usa na história.  

No segundo dia, a atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. Numa roda com 
os alunos, a bolsista conversará sobre o dia dos pais. Falando sobre respeito, amor com a figura 
paterna, seja ela biológica ou não. E com isso entender o que as crianças sabem dos seus pais. 
Como o nome? Onde ele trabalha? Vocês sabem que dia está chegando? Entre outras. Após 
explicara aos alunos sobre a atividade. A mesma será uma lembrancinha para o dia dos pais. 
No primeiro momento, com auxílio da bolsista, os alunos vão pintar a mão, e carimbar no 
isopor. No segundo momento os alunos, colocarão as plaquinhas numa forma e após 
colocaremos no forno. Para que as mesmas fiquem duras para que possamos confeccionar o 
chaveiro para o dia dos pais 

Referência:  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a reconhecer 

a figura paterna, ressaltar a importância da família, assim como instigar o carinho e respeito 

pela familia. 

No primeiro momento foi contado a história, Pinóquio, a mesma falou sobre a figura 

paterna do menino, respeito, obediência, e importância da família. No segundo momento foi 

ofertado aos alunos um desenho do pai, onde eles pintaram e colarão botões na camisa do papai. 

Assim como a camisa do pai de Pinóquio.  

A proposta foi realizada em dois dias, após o café, em volta das nove horas. No 

segundo dia, conversamos sobre a figura paterna, onde cada aluno respondeu perguntas, como, 

qual o nome do seu pai, onde ele trabalha, entre outras. Os mesmos souberam responder as 

perguntas com clareza. Após fizemos um chaveiro de lembrança para o dia dos pais. 
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Segundo a Base Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar as formas de expressão, linguagens, como arte visual e pintura. (BRASIL, 2017) 

No primeiro dia em que atividade foi realizada, tinha quatro alunos presentes, todos 

participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 

Os alunos, pediram para que atividade fosse aplicada mais uma vez. No segundo dia tinha dois 

alunos, e os mesmos realizaram com alegria e disposição. 

 

  

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 

 

 

 

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: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 
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DATA: 14/08/2019 e 15/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura paterna 
 Despertar a consciência da importância da família 
 Estimular a coordenação motora ampla e fina 
 Promover a Interação com o grupo 

 

RECURSOS: Garrafa pet, tampinha e tinta guache. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

mesma será feita em dois dias. No primeiro dia, a bolsista conduzirá os alunos para sala e os 

convidará para sentarem no tapete. No primeiro momento a bolsista utilizará da ferramenta 

visual, que estimula a criatividade e desenvolve a imaginação dos alunos, neste sentido a 

história que será contada chama-se “O livro da família” que explica a importância da mesma, 

mostrando as diferenças, estilos, cores, entre outras coisas. Fala também da figura paterna, e o 

quanto é importante, o respeito. Após sentaremos ao redor da mesa, para realizar a atividade. A 

mesma será uma lembrança para o dia dos pais, com tinta pintaremos as mãos para que 

possamos fazer nosso pai. No segundo dia, a bolsista ira recapitular a história da família, e em 

seguida as crianças serão convidadas, a fazer um cravo, onde será utilizado os pés dos alunos, 

a mesma também será uma lembrança para os pais. 

 

Referência:  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a reconhecer 

a figura paterna, ressaltar a importância da família, assim como instigar o carinho e respeito 

pela família. 

No primeiro dia foi contado a história, sobre a família. Onde vimos, que existe vários 

tipos de famílias, com cores, jeitos e crenças diferentes. Após os alunos foram conduzidos até 

a mesa para fazer o papai com as mãos. 

A proposta foi realizada em dois dias, após o café, em volta das nove horas. No 

segundo dia, conversamos sobre a figura paterna, e foi relembrado a história da família, Após 

os alunos para completar o trabalho feito com as mãos, usarão os pés para fazer um cravo. 
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Segundo a Base Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 

manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 

vivenciar as formas de expressão, linguagens, como arte visual e pintura. (BRASIL, 2017) 

No primeiro dia em que atividade foi realizada, tinha dois alunos presentes, todos 

participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados no que foi oferecido. No segundo 

dia tinha dois alunos, e os mesmos realizaram com alegria e disposição. 

 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 
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 Despertar a consciência do folclore na criança 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 

 
 

RECURSOS: Notebook, calda de sereia. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
momento a bolsista conversara com os alunos sobre os conhecimentos prévios, depois de ouvi-
los, explicara que folclore são: lendas, superstições, parlendas, brincadeiras, adivinhas. Após 
será utilizado a ferramenta audiovisual, que estimula a criatividade e desenvolve a imaginação 
dos alunos, neste sentido o vídeo que será transmitido chama-se “Lenda da Iara” a Iara faz 
parte do folclore brasileiro. Segundo a lenda, ela era uma sereia que cantava uma melodia 
irresistível. O vídeo é uma adaptação para que as crianças possam entender um pouco sobre a 
lenda da sereia. Em seguida será distribuído aos alunos, caldas para que possam brincar de ser 
sereia. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a conhecer 
um pouco sobre o folclore. No primeiro momento os alunos assistiram um vídeo sobre a lenda 
da sereia Iara. O mesmo foi adaptado para que as crianças pudessem compreender de uma forma 
fácil e clara. No segundo momento foi ofertado aos alunos uma calda, igual à que foi vista no 
vídeo. Os alunos a enfeitaram com diversos picados coloridos. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa promover a 
participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e 
interpretar suas experiências e vivências artísticas. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha quatro alunos presentes, todos participaram livremente. Os alunos 
se mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 22/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Despertar a consciência do folclore na criança 
 Promover a Interação com o grupo 
 Estimular a coordenação motora 
 Exercitar a concentração e atenção 

 
 

RECURSOS: Notebook, calda de sereia. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 



8 
 

momento a bolsista relembrara junto com os alunos o que é folclore. Após será utilizado a 
ferramenta audiovisual, o vídeo que será transmitido para os alunos chamasse, ‘’ A lenda do 
Saci Pererê ‘’, segundo a lenda o Saci é um menino travesso, de cor negra, que possui apenas 
uma perna, usa uma carapuça ou gorro vermelho na cabeça, fica pulando de um lugar para outro 
e toda vez que apronta as suas travessuras, ele dá risadas. Após o vídeo, os alunos serão 
desafiados a pular numa perna só, que nem o Saci. Em seguida os alunos serão conduzidos até 
a mesa, para que possam enfeitar a Carapuça do menino, com bolinhas vermelhas que eles iram 
confeccionar.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a conhecer 
um pouco sobre o folclore. No primeiro momento os alunos assistiram um vídeo sobre a lenda 
do Saci Pererê. O mesmo foi adaptado para que as crianças pudessem compreender de uma 
forma fácil e clara. No segundo momento foi ofertado aos alunos uma folha, os mesmos 
dobraram e criaram o goro do Saci, em seguida os coloriram com a cor vermelha de acordo 
com o que vimos no vídeo. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa promover a 
participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e 
interpretar suas experiências e vivências artísticas. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha quatro alunos presentes, todos participaram livremente. Os alunos 
se mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 

   

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 29/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Promover momentos de interação com o grupo 
 Proporcionar um momento agradável 

 

RECURSOS: Brinquedos  

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Neste será 
comemorado o dia da Educação Infantil, onde serão disponibilizado aos alunos brinquedos, 
como cama elástica e infláveis. Os alunos também participaram de um lanche compartilhado, 
onde cada um traz alguma coisa para compartilhar com os colegas. A atividade será para todas 
as turmas. Os A bolsista neste dia irá para auxiliar os professores a melhor atender os alunos. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela escola, teve como objetivo proporcionar aos alunos um 
momento agradável. Onde todas as turmas interagiram e se divertiram. Os mesmos brincaram 
juntos e partilharam do mesmo lanche. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na Educação Infantil, é preciso criar 
oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, 
outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, 
costumes, celebrações e narrativas. (BRASIL, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, por volta das nove horas, todos os alunos 
presentes neste dia, participaram livremente, com entusiasmo e alegria. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 30/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer a importância deste profissional 
 Trabalhar música e movimentos corporais 
  Interação com o grupo 

 

RECURSOS: Jornal, tinta guache, caixa de som. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Numa roda 

com os alunos a bolsista irá conversar sobre os soldados. Questionando os alunos sobre o que 
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sabem e se conhecem. Logo após confeccionaremos o chapéu do soldado. E em seguida 

dançaremos a música, ‘’ Marcha Soldado. Os alunos dançarão livremente, marchando como o 

soldado. 

                                 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos a conhecer e 

reconhecer o soldado. Visto que alguns alunos já tinham escutado a música, ‘’ Marcha Soldado 

‘’, sabiam que o mesmo marcha, mas não conheciam o soldado em si. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, é com o corpo (por meio dos sentidos, 

gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 

desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, 

expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo 

social e cultural. (BRASIL, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha duas alunas presentes, todos participaram livremente. Os alunos 
se mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 04/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 
 Desenvolver percepção auditiva 

 
 
 

RECURSOS: Garrafas plásticas, grãos de soja e feijão, fita adesiva. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
momento a bolsista explicara aos alunos o que vai ser feito. Após apresentara os matérias que 
serão usados, como garrafas pet, milho, feijão, entre outras coisas. Esses grãos estarão pintados, 
de amarelo, azul, vermelho. Juntamente com os alunos, criaremos um chocalho. A garrafa 
deverá ser cortada para ficar menor, usaremos o fundo e o gargalho. Depois colocaremos alguns 
grão dentro da garrafa e passaremos a fita adesiva. Com o brinquedo pronto as crianças poderão 
brincar, seguindo o comando da bolsista, como por exemplo, todo mundo deve sacudir junto, 
todos devem parar. 

                                 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
de interação entre os alunos. No primeiro momento a bolsista explicou para os alunos o que iria 
ser feito, apresentou os materiais que seria usado, como garrafas pet, milho, feijão, entre outras 
coisas. No segundo momento foi disponibilizado aos alunos as garrafas pet, já cortadas para 
que pudéssemos criar o chocalho. 
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Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa promover 
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e 
explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas 
às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para 
que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-
los em seu cotidiano. (BRASIL, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada tinha três alunas presentes. As alunas realizaram a atividade livremente 
e com entusiasmo. Em seguida as mesma brincaram com o instrumento musical confeccionados 
por elas, e levaram para casa. 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 05/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Promover momentos de concentração 
 Trabalhar a coordenação 
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 Movimento  

 

RECURSOS: Som, folha de oficio, pincel e tinta. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Em roda com 
os alunos a bolsista, explicará como será realizada a atividade. Os alunos deverão ficar em cima 
do tapete, a bolsista colocara a música, dona aranha. Onde os alunos deverão dançar, cantar 
imitando a aranha. Depois os alunos deverão deitar no tapete e um de cada vez deverá ser a 
dona aranha, fazendo massagem e cocegas nos seus colegas. Após os alunos farão um trabalho 
com tinta, onde pintaremos as mãozinhas de preto, para criar a aranha. 

                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
divertido para os alunos.  No primeiro momento os alunos escutaram a música da Dona Aranha, 
em cima do tapete os alunos, dançaram e imitaram a mesma. Em seguida um aluno por vez 
virou a aranha e os demais colegas, fizeram massagem e cocegas na aranha. Depois deste 
momento os alunos realizaram uma atividade com tinta, criando a aranha com suas mãos. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com o corpo (por meio dos sentidos, 
gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, 
expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo 
social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha quatro alunas presente. As mesmas participaram livremente e com 
entusiasmo.  

  

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 
 Estimular a coordenação motora  
 Desenvolver percepção auditiva 

 

RECURSOS: folha de oficio, giz de cera, erva mate e caixa de som. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 

bolsista conduzirá os alunos para sala e explicara a atividade. Em roda, a mesma conversara 

sobre o gaúcho, escutando um pouco do conhecimento prévio dos alunos. Após falara sobre as 

vestimentas do gaúcho, bebida típica, músicas entre outras coisas. No segundo momento 

colocara uma música para os alunos dançarem, chula. A bolsista dançara, explicando o que 

deve ser feito. Em seguida os alunos confeccionaremos um chimarrão, a bebida dos gaúchos.  

 

                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
divertido para os alunos, e também mostrar um pouco da cultura gaúcha. No primeiro a bolsista 
fez algumas perguntas como quem conhece um gaúcho? Depois explicou para os mesmo sobre 
a bebida típica do Rio Grande do Sul, o chimarrão/mate. Todos os alunos conheciam tanto o 
gaúcho quanto o mate. Após a conversa os alunos foram até a mesa para confeccionar o 
chimarrão. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa promover a 
participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
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expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e 
interpretar suas experiências e vivências artísticas. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada tinha duas alunas presentes. As mesmas realizaram a atividade 
livremente. 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Arrecadar lucros para a realização de algumas viagens; 

 

DESENVOLVIMENTO: No dia 12 de outubro de 2019, juntamente com as colegas que atuam 
na Emei Verdina Raffo, e a supervisora fomos até a Ponte Internacional Barão de Maus, para 
realização de um pedágio. Foi feito um cartaz qual dizia ‘’ COLABORE PIBID PEDAGOGIA 
‘’, esta ação foi feita com o intuito de arrecadar um quantia em dinheiro, para auxiliar as alunas 
na viagem ao SIEPE e para a taxa do Humanistico, onde apresentaremos trabalhos. 

 

 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pelas alunas, teve como intuito arrecadar dinheiro para arcar com 
alguns gastos, como a viagem ao Siepe, e para apresentação de trabalhos no Humanístico. Tudo 
ocorreu bem, e de forma agradável. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 18/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Identificar e reconhecer as cores e formas 
 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Estimular o raciocínio logico  

  

RECURSOS: Tabuleiro de cores e formas. 
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será aplicada as 9 horas, logo após o café. Numa roda 
com os alunos a bolsista irá contar uma história sobre cores e formas. Ao decorrer da história, 
a mesma ira questionar os alunos sobre o que estão vendo, para assim saber um pouco sobre o 
conhecimento prévio dos mesmos. Após será entregue um tabuleiro com algumas cores e 
formas cada aluno recebera uma peça para que possam encaixar no lugar correspondente. 

                                          AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo, ajudar os alunos a reconhecer 

cores e formas. No primeiro momento, foi mostrado aos alunos alguns cartões com algumas 

cores e formas. No segundo momento os alunos ganharam um cartão modelo, para que 

pudessem montar o seu, de acordo com o modelo.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 

artísticas é importante assim como, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 

as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o 

audiovisual, entre outras. (BRASIL, 2017) 

 No momento em que a atividade foi realizada, tinha cinco alunos presentes, 

todos participaram livremente. 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 18/09/2019 

OBJETIVOS:  

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

RECURSOS: Tapete com pés coloridos e dado. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. No 
primeiro momento em roda com os alunos, a bolsista explicara o que será feito. Em seguida 
montara no chão o tapete, o mesmo tem pés de diferentes cores, um aluno por vez deverá jogar 
o dado, se o dado por exemplo cair na cor ‘’ laranja’’, o alunos deverá pular no pé da cor 
correspondente, assim até chegar ao último. 

                    AVALIAÇÃO REFLEXIVA  

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
divertido para os alunos. E assim trabalhar o raciocínio e a corporeidade das crianças. No 
primeiro momento a bolsista explicou a atividade e depois a realizou juntamente com os alunos. 
O objetivo da atividade era chegar no final do tapete, os alunos jogaram o dado e pulavam no 
pé da cor correspondente. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, Com o corpo (por meio dos sentidos, 
gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, 
expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo 
social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. (BRASIL, 
2017) 

No momento em que a atividade foi realizada tinha três alunas presentes. As mesmas 
realizaram o que foi ofertado com bastante vontade e entusiasmo. Só pararam de brincar quando 
a bolsista disse que iria terminar.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 19/09/2019  

OBJETIVOS: 

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

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a 

direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

RECURSOS: Tinta, pincel, folha A4 e livro. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e contara a história ‘’ Quatro estações e um trem doido 
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‘’, a mesma fala sobre as quatro estações do ano em especial a primavera.  Após a história a 
bolsista fara perguntas como: O que nasce na primavera? Ou seja as flores. Em seguida os 
alunos serão conduzidos até a mesa para a realização de uma flor. Feita com suas mãozinhas 
pintadas de tinta, depois que a flor estiver pronta os alunos irão colar um galho na flor. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo, fazer com que os alunos 
entendessem um pouco sobre a primavera de forma simples e clara. No primeiro momento os 
alunos escutaram a história, Quatro estações e um trem doido. Depois os alunos confeccionaram 
flores iguais às que tinham na história. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, Na Educação Infantil, é importante 
promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 
participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 
múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente 
a um grupo social. (BRASIL, 2017) 

No dia em que a atividade foi realizada tinha apenas duas alunas presentes, mas as 
mesmas participaram livremente e com entusiasmo. As alunas pediram para levar a flor feita 
com as mãozinhas para casa, para presentear suas mamães com elas dizem. 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 25/09/2019 

OBJETIVOS: 

 Estimular a oralidade explorar e ampliar repertório através dos sons  
 Estimular coordenação motora ampla, fina e Visio motora 
 Estimular o desenvolvimento cognitivo 
 Promover a correlação de imagens 
 Promover a Interação com o grupo 
 Exercitar a concentração e atenção 

 

RECURSOS: Cartaz e caixa de som 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A bolsista 
conduzirá os alunos para sala e apresentará um cartaz que terá 16 animais como por exemplo, 
pinto, galinha, cavalo. Os mesmos estarão escondidos atrás de uma tampa. Os alunos deverão 
abrir a tampinha e identificar, conhecer ou reconhecer o animal. Após faremos a dinâmica dos 
sons dos animais, os alunos escutarão alguns sons, e com auxílio da bolsista deverão fazer a 
relação com os bichos apresentados no cartaz. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos conhecer e 
reconhecer os animais. No primeiro momento, foi ofertado aos alunos um jogo de tabuleiro. Os 
alunos deveriam abrir a tampa e nomear o bicho encontrado. No segundo momento, os mesmos 
escutaram sons de diferentes animais, fazendo a relação com as imagens encontrada no jogo.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, é importante promover experiências nas 
quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é 
na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, narrativas que a criança se 
constitui ativamente como sujeito singular. (BRASIL, 2017) 

No momento em que atividade foi realizada, tinha três alunos presentes, todos 
participaram livremente. Os alunos se mostraram interessados na atividade proposta. Os mesmo 
souberam nomear os animais e reconhecer os respectivos sons.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 08/10/2019 

OBJETIVOS: 

Mostrar a importância do trabalho em conjunto 

 

RECURSOS: Caixa de som, máscara de animais. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. Será feito 
uma peça teatral para todos os alunos da Emei Verdina Raffo, com a participação de algumas 
pibidianas e professoras. O nome da mesma é  ‘’ O grande rabanete ‘’ A mesma conta a história 
de um avô que plantou um rabanete e na hora de colher este, não conseguiu, então chamou a 
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vovó e os dois puxaram juntos com muita força mas não conseguiram, aí a vovó chamou o 
cachorro e juntos puxaram com muita força mas ainda não conseguiram, daí foram chamando 
mais um bocado de animais até que chamaram um rato, então eles conseguiram retirar o grande 
rabanete; e até hoje eles estão na dúvida: Foi o rato ou a força coletiva que conseguiu retirar o 
rabanete? Cada professora foi um personagem da história e assim fizeram a peça para as 
crianças. 

                         AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
divertido para os alunos. Todos os alunos da Emei estavam reunidos numa mesma sala para 
assistir à peça realizada pelas pibidianas e professoras a mesma se chama ‘’ O grande Rabanete 
‘’. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, é na interação com os pares e com 
adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 
descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 
Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na 
coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, 
diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. 
(BRASIL, 2017.) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, todos alunos participaram livremente. Os alunos se mostraram 
interessados e focados no que foi oferecido.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 18/10/2019 

OBJETIVOS: 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

RECURSOS: Livro, Eva, purpurina, cola glitter. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
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momento a bolsista contara a história ‘’ Cinderela ‘’ a mesma mostra a vida de um menina que 
vivia com sua madrasta, e vai a um baile e perde um sapato. Após a história os alunos irão 
procurar o sapato da cinderela, que está escondido dentro da sala de aula. Após as alunas 
deverão enfeitar o sapato com purpurina e cola gliter. 

                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA   

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável 
e divertido para os alunos. No primeiro momento os alunos escutaram a história ‘’ Cinderela 
‘’ e em seguida foram procurar o sapato perdido. Após encontrarem o sapato as alunas 
enfeitaram o mesmo, com colas e purpurina. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de 
expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), 
a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. (BRASIL, 2017) 

No momento em que a atividade foi realizada tinha duas alunas presentes. As 
mesmas realizaram o que foi ofertado com vontade e alegria. 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 24/10/2019  

OBJETIVOS: 

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

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

RECURSOS: Eva, papel vermelho e canetinha.  

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e contara a história ‘’ Chapeuzinho Vermelho ‘’, a mesma 
é adaptada para crianças pequenas. Após a história as alunas confeccionaram a chapeuzinho 
com círculos. Com auxílio da bolsista irão responder qual círculo é maior e menor, assim 
formando a boneca. Em seguida desenharam o olhos, nariz e boca das bonecas. 

                                 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista teve como objetivo, fazer com que os alunos 
interagissem entre si e identificassem os personagens da história contada. Como por exemplo 
quem é malvado, quem pegou a vovó, ou quem a salvou. 

No primeiro momento foi contado a história ‘’ Chapeuzinho Vermelho’’ a mesma fala 
sobre a menina que foi levar doces para sua vó e encontra um lobo no caminho. No segundo 
momento foi ofertado aos alunos, círculos na cor vermelha, um maior e o outro menor para que 
pudessem confeccionar a boneca.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de 
expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), 
a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada após o café, por volta das noves horas. No dia em que a 
atividade foi realizada tinha três alunas presentes, as mesmas participaram livremente e com 
entusiasmo. A mesma foi realizada com alguns materiais disponibilizados pelo PIBID. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 25/10/2019 

OBJETIVOS: 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 
sociais. 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva etc.). 

 

RECURSOS: Livro, cartolina, palitos e forma de doce. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
momento a bolsista contara a história ‘’ Animais do Jardim ‘’ a mesma mostra diversos animais 
que vivem no jardim, e cada um deles em texturas diferentes para que os alunos possam sentir. 
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Ao longo da história a bolsista perguntara quem conhece esse bicho e que cor o mesmo tempo. 
Após a história os alunos irão confeccionar um cartaz sentados no chão, criando um jardim com 
palitos e forminhas de doce.  

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo ajudar os alunos, a conhecer e 
reconhecer alguns animais. No primeiro momento os alunos escutaram a história, ‘’ Animais 
do Jardim ‘’ No segundo momento foi ofertado aos alunos uma cartolina, onde confeccionaram 
um jardim com palitos e formas de doce. A atividade foi realizada em grupo, os alunos sentados 
no chão fizeram um cartaz. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, criar suas próprias produções artísticas 
ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 
mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de 
recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as 
crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 
realidade que as cerca. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha quatro alunos presentes, todos participaram livremente. Os alunos 
se mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 

 

 

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 31/10/2019 

OBJETIVOS: 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

RECURSOS: Livro, eva, cd e cola . 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
momento a bolsista contara a história ‘’ Branca de Neve ‘’ a mesma mostra a vida de uma 
menina criada pela madrasta malvada. Ao longo da história a bolsista ira questionando os alunos 
sobre o que aparece para um melhor entendimento da mesma. Em seguida convidara os alunos 
para irem até a mesa para que possam confeccionar o espelho da madrasta. Depois junto com 
os alunos falara em frente ao espelho criado, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda 
do que eu? Assim como a madrasta de Branca de Neve dizia.  

                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar uma dinâmica agradável 
para os alunos. Criando um momento divertido e feliz para os mesmos. Primeiramente os alunos 
escutaram a história ‘’ Branca de Neve ‘’, no segundo momento confeccionaram o espelho da 
madrasta, o mesmo foi feito com cd para que as crianças pudessem se enxergar. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, criar suas próprias produções artísticas 
ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 
mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de 
recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as 
crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 
realidade que as cerca. (Brasil, 2017) 

            A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha três alunas presentes. As mesmas se mostram interessadas e 
dispostas a realizar o que foi proposto pela bolsista.  
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Ariadne Lima. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 01/11/2019 

OBJETIVOS: 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

RECURSOS: Livro, folha A4, folhas de arvore, cola e giz, algodão. 

DESENVOLVIMENTO:  A atividade será realizada após o termino do café ás 9:00hs. A 
bolsista conduzirá os alunos para sala e os convidará para sentarem no tapete. No primeiro 
momento a bolsista contara a história ‘’ João e o pé de feijão ‘’ a mesma mostra a vida de um 
menino que vivia com sua mãe, e planta um pé de feijão para que possam se alimentar. Após a 
história os alunos irão criar a arvore de feijão, desenharam e depois colarão folhas reais, a arvore 
cresce até o céu então farão o mesmo com algodão. 

                  AVALIAÇÃO REFLEXIVA   

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
divertido para os alunos. No primeiro momento os alunos escutaram a história contada pela 
professora, João o pé de feijão, a mesma fala sobre a vida de um menino que vivia com a sua 
mãe. No segundo momento eles confeccionaram o pé de feijão, com algodão e folhas de arvore.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a Educação Infantil precisa promover a 
participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e 
interpretar suas experiências e vivências artísticas. (Brasil, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, em volta das nove horas. No momento em que 
atividade foi realizada, tinha três alunas presentes todas participaram livremente. Os alunos se 
mostraram interessados e focados no que foi oferecido. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Creche II 

DATA: 04/11/2019 

OBJETIVOS: 

 Promover momentos de interação com o grupo 
 Proporcionar um momento agradável 

 

RECURSOS: Brinquedos  

DESENVOLVIMENTO: A atividade será realiza as 9 horas, logo após o café. Neste horário 
um ônibus disponibilizado pela Universidade Federal do Pampa estará na escola para fazer o 
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deslocamento dos alunos até a Universidade. A atividade foi realizada na brinquedoteca, onde 
tinham diferentes brinquedos e materiais disponíveis para as crianças. Após os alunos passearão 
para conhecer o ambiente e em seguida realizaram um lanche. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada pela bolsista, teve como objetivo criar um momento agradável e 
de interação entre os alunos. Os mesmos subiram no ônibus muito empolgados e alegres. 
Chegando na universidade brincaram e se divertiram, usando fantasias, brincando com 
fantoches entre outras coisas. 

 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na Educação Infantil, é preciso criar 
oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, 
outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, 
costumes, celebrações e narrativas. (BRASIL, 2017) 

A proposta foi realizada, após o café, por volta das nove horas, todos os alunos 
presentes neste dia, participaram livremente, com entusiasmo e alegria. 

  

Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017) 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGIA 

Creche II 

DATA: 18/11/2019 a 21/11/19 

OBJETIVOS:  

 (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

Trabalhar de forma lúdica e responsável utilizando materiais recicláveis.  

 

RECURSOS:  caixas, garrafas, jornais, tampas, rolo de papel, tinta guache, pincel, potes de 

iogurte. 

DESENVOLVIMENTO: As atividades serão realizadas todos os dias após o termino do café 
ás 9:00hs. No primeiro dia será apresentado aos alunos alguns dos materiais que serão usados 
para a confecção dos brinquedos. O primeiro brinquedo será a centopeia, a mesma será feita de 
caixa de ovo, a bolsista perguntara para os alunos se eles conhecem o bicho citado. Em seguida 
será distribuído as caixas para que eles pintem, depois os mesmos deverão colar os olhos e as 
antenas. No segundo dia confeccionaremos binóculos com rolo de papel, será ofertado aos 
alunos dois rolo por criança, para que eles pintem. Depois de seco com auxílio da bolsista os 
alunos irão colar os rolos, para assim então criar o binóculos. No terceiro dia será feito uma 
bateria, com potes de iogurte e papelão, com auxílio da bolsista os alunos deverão colar os potes 
de diferentes tamanho no papelão, depois com palitos deverão batucar. Esses brinquedos serão 
criados para apresentação na Feira de Ciências e Conhecimentos, realizada na Emei Verdina 
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Raffo. No dia 21 de novembro, quinta-feira, os pais irão até a escola prestigiar os trabalhos 
realizado pelos alunos de todas as turmas. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 As atividades realizada pela bolsista, teve como objetivo mostrar a importância dos 
trabalhos com reciclagem na educação infantil. Trabalhando de forma lúdica e responsável.  

No primeiro dia confeccionamos uma centopeia com caixa de ovo, neste dia tinha 
quatro alunos presente. A bolsista explicou como deveria ser feito e os alunos realizaram 
livremente, e com entusiasmo.  

No segundo dia fizemos o binóculos, os alunos receberam rolos de papel para pintar e 
depois com auxílio da bolsista colarão. Neste dia tinha três alunos presentes, os alunos 
realizaram a atividade proposta pela bolsista com alegria e entusiasmo, e ainda pediram para 
pintar os rolos que sobraram.  

No terceiro dia criamos uma bateria com papelão e diferentes potes de iogurte, neste 
dia tinha apenas uma aluna presente. A mesma realizou a atividade com bastante vontade e 
ainda fez bateria para os colegas que não estavam. 

Segundo a Base Comum Curricular, a convivência das crianças com diferentes 
manifestações no cotidiano da instituição escolar, possibilita experiências diversificadas, como 
vivenciar as formas de expressão, linguagens, como arte visual e pintura. (BRASIL, 2017) 

No quarto e último dia foi realizado a Feira de Ciências e Conhecimentos. Neste dia 
os alunos mostraram os trabalhos feitos nos dias anteriores. Os pais foram até a escola prestigiar 
a atividade. 
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Referencias: BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017. (BRASIL, 2017). 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:05/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conviver com as diversas manifestações artísticas e culturais; 

●. Promover a participação das crianças nas atividades propostas; 

●. Expressar suas ideias e suas vivencias por meio da oralidade. 

 

 

RECURSOS: Tinta e folha de oficio. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentaram em roda para ouvir a história do Pé de Pai, onde a bolsista 

contará a história em forma de varal e de maneira dinâmica a história, após a história 

a bolsista irá questiona-los sobre o que se tratava a história? Quem eram os tipos de 

pai que estavam na história? Como é o pai de vocês ele é avião ou sofá? Esse será 

um momento para que cada um possa falar do seu pai, conversar sobre as 

características de cada um alto ou baixo, loiro ou moreno. Após esse momento junto 
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com a bolsista e os alunos juntos irão confeccionar com as mãos uma lembrança para 

os pais de cada um. 

 

Referência: CARVALHO, Isabel. PÉ DE PAI. Edição Planeta Tangerina. Novembro de 2006. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Essa atividade foi realizada juntamente com a turma de Pré II pois, nesse dia a 
professora titular da turma estava de atestado. 

A atividade foi realizada referente a data comemorativa do dia dos pais, onde foi 
contada uma pequena história aos alunos, é logo após eles realizaram um desenho 
de alguém que eles consideravam como uma figura paterna na vida deles, a maioria 
desenhou seu próprio pai, é também descreveu para a turma como ele era, alto ou 
baixo, magro ou alto dentre outras características, um menino ao descrever seu pai, 
descreveu como alguém que gostasse muito de bebidas alcoólicas. A atividade foi de 
grande importância para todos da turma pois, foi um momento muito significativo onde 
todos puderam compartilhar suas experiências, o convívio com aquele (a), que creem 
como uma figura paterna na vida deles. 

¨Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento 

das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de 

responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são 

essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as 

culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias 

e da comunidade. ¨(p.36, 37) 

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 



42 
 

 

 

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: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:07/08/2019 

OBJETIVOS: 
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●. Estimular a ludicidade e a criatividade por meio das atividades; 

●. Promover a participação das crianças nas atividades propostas; 

●. Expressar suas ideias e suas vivencias por meio da oralidade. 

 

 

RECURSOS: Cartolina para a confecção de um cartão para os pais, caixa surpresa 

com objetos que o papai usa. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentaram em roda a bolsista irá pergunta-los se eles sabem que dia 

é comemorado o dia dos pais? A bolsista irá também falar que o papai não precisa 

ser de sangue pode ser o vô ou até mesmo a mamãe também faz o papel do papai, 

não importa o amor por nós e grande e não muda nada. Logo após esse momento a 

bolsista distribuirá um cartãozinho onde cada um deverá fazer um desenho para o seu 

papai para depois entregar para eles de presente. 

A bolsista também irá levar uma caixa surpresa com objetos que o papai usa como 

pincel para barbear, creme de barbear, desodorante dentre outros, onde os alunos 

deverão colocar a mãozinha dentro da caixa e tentar adivinhar que objeto é aquele 

que eles acabaram de tocar. 

 

Referência:  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade deste dia foi referente a data comemorativa do dia dos pais, essa atividade 
foi de grande valor aos alunos pois, foi levada uma caixa toda enfeitada é que lhes 
chamasse a atenção, foi feito todo um suspense entorno da caixa para saber o que 
era de fato o que tinha nessa caixa surpresa, então foi revelado que havia objetos que 
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o papai costumava usar em seu cotidiano como, espuma de barbear, presto barba 
dentre outros objetos. 

¨Queremos estimular a brincadeira entre as crianças, fornecendo- -lhes subsídios 

lúdicos e simbólicos para compreenderem a si mesmas e ao mundo que as cerca, 

estabelecendo através do jogo o entendimento das relações sociais nas quais 

poderão se reconhecer como seres humanos plenos e atuantes em um mundo 

conflituoso¨(p.63) 

Os alunos estavam em êxtase para saber o que continha na caixa, e cada um foi 

tirando cada objeto que tinha na caixa e revelando qual era o uso daquele objeto, a 

grande maioria sabia para que servia tal objeto no qual eles tinham pegado, eles 

puderam também manusear no objeto no qual pegarão, logo após a caixa, foi um 

momento de confeccionar um pequeno cartão a ser entregue para o pai, onde foram 

pintadas as mãos de cada um, observa-se que eles realizam a atividades com tinta 

com muito entusiasmo. 

Referência: ALBUQUERQUE, Simone. FELIPE, Jane. CORSO, Luciana. Para 

Pensar a Docência na Educação Infantil. Cap 3 A qualidade da/na   Educação 

Infantil da efetivação do direito no contexto da escola. Editora Evangraf. 2019. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:12/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conviver com as diversas manifestações artísticas e culturais; 

●. Expressar suas ideias por meio das diversas expressões de linguagem; 

●. Expressar suas ideias e suas vivências por meio da oralidade. 

 

 

RECURSOS: Tinta, cartolina e foto das crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda. A bolsista retomará sobre o dia dos pais, fazendo 

questionamentos sobre como foi o dia dos pais de cada um. Também irá explicar que 

a figura paterna pode ser representada pela pessoa responsável por eles, seja avó, 

avô, mãe, irmão, etc. Irá perguntar se deram aquele abraço apertado no papai? Se 

entregaram o desenho que fizeram na aula passada para o papai? Irá também falar 

que na sexta irá ter uma apresentação de cada turminha para os papais em que eles 
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irão cantar uma música em homenagem a ele, e que também iremos confeccionar um 

cartãozinho para dar nesse dia ao papai de cada, a bolsista irá auxiliar cada um pintar 

o seu cartãozinho e dentro irá colar uma fotinho de cada um.  

A bolsista irá também auxiliar a professora titular no ensaio para a apresentação. 

 

Referência:  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi relacionada ao dia dos pais onde, cada um pintou um cartãozinho para 

entregar para quem eles considerassem como uma figura paterna que podia ser a 

mãe, a vó, a tia, etc. 

¨É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um 

modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos 

de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas 

primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), 

constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-

se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. ¨(p.40) 

 

Tudo que as crianças trazem em sua bagagem de vida tem que ser levada em conta 

dentro das instituições escolares, levando em conta que nessas datas muitos não tem 

o pai presente por algum motivo, é consideram a figura paterna outra pessoa, é isso 

a escola deve sempre levar em conta que o pai não precisa ser um homem, pode ser 

quem eles quiserem, quem eles consideram. 

Nesse dia foi trabalhada atividade com tinta, pois é uma atividade que lhes chama 

muito atenção o manuseio com o pincel, é uma forma dos alunos expressarem sua 

criatividade sem seguir algum padrão exigido pela professora (o).  

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:13/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Elaborar um texto em grupo sobre as coisas que mais gostam de fazer com os seus 

pais; 

●. Expressar suas ideias e suas vivências por meio da oralidade; 

●. Estimular a criatividade. 

 

 

RECURSOS: Cartolina e lápis.  
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda. A bolsista, juntamente com a participação e 

história dos alunos, irá construir um texto coletivo sobre o que eles mais gostam de 

fazer com os seus pais, pedindo para que falem o nome do pai ou da figura 

paterna/materna que o represente. Gostam de brincar? Preferem atividades externas 

ou atividades dentro de casa? Gostam de ir à praça ou preferem brincar no pátio/na 

frente de casa? Fazem muitas brincadeiras? Após esse momento, a bolsista irá colar 

o cartaz na sala de aula para que fique exposto.  

A bolsista irá também auxiliar a professora titular no ensaio para a apresentação. 

 

Referência:  

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Esta atividade foi relacionada ao dia dos pais onde foi feita uma roda de conversa com 

os alunos onde cada um pode falar sobre o que mais gosta de fazer com o papai ou 

com a mamãe, e logo após a conversa confeccionamos um texto coletivo sobre as 

qualidades que eles deram a figura paterna que eles consideram. 

¨Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da 

função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 

¨(p.55) 

E de grande importância que as crianças expressem a oralidade desde pequenas é 

que o mediador possa fazer esse registro através da escrita para que fique marcada 

a fala de cada um, é que assim eles possam se sentir valorizados a partir do que eles 

falaram, que o que eles disseram foi de grande importância.  

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:19/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conhecer as diversas histórias que fazem parte das culturas existentes; 

●. Proporcionar aos alunos a experiência com as diversas culturas existentes; 

●. Estimular a criatividade e a ludicidade. 

 

 

RECURSOS: Cartolina, tinta e folha de oficio.  

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda. A bolsista, contará de forma dinâmica a história 

do Curupira, durante o momento da história a bolsista irá distribuir cabelos do Curupira 

para que os alunos possam fazer parte da história, irá contando a história é os 

questionando-os a cada ação que o Curupira realiza, após esse momento a bolsista 
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irá explicar que juntos iremos confeccionar o rosto do Curupira. Depois de pronto o 

cartaz irá ficar exposto na sala de aula. 

A bolsista também irá convidar os alunos a irem ao pátio se a temperatura estiver 

agradável, para cantarmos algumas cantigas de roda. 

 

 

Referência: FINZETTO, Ângela. Quem é o Curupira. BrasilLeitura. Disponível em: 

<https://pt.slideshare.net/shalhenrique/livro-quem-o-curupira?qid=5712e900-5de3-

4068-9e57-af0b92efcff1&v=&b=&from_search=12 > Acesso em 16 de agosto de 

2019. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Neste dia foram somente 3 alunos pois, chovia muito no dia. Então foi realizada 
atividade relacionada ao dia do folclore, e foi trabalhada a história do Curupira. Esta 
atividade foi de grande importância para os alunos, pois eles puderam conhecer uma 
outra cultura diferente daquela na qual eles estão inseridos. 

¨As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. ¨(p.42) 

A atividade foi bem significativa para os alunos conversamos sobre o curupira, e logo 
após cantamos algumas cantigas de roda na qual eles não sabiam algumas delas, 
mas em seguida já foram cantando as mesmas. 

¨¨ As crianças engajam-se nas próprias aprendizagens, na construção do 
conhecimento, no desenvolvimento de novas habilidades e no 
aperfeiçoamento daquelas já dominadas, no prazer de expor o seu saber, 
no ver e sentir as controvérsias e na construção de uma visão coletiva. ¨ 
(BARBOSA. HORN. Artmed. 2008.. p. 87) 

Referência: BARBOSA, Maria Carmem Silveira, HORN, Maria da Graça Souza. 
Projetos Pedagógicos na Educação Infantil . Porto Alegre. Editora Artmed. 2008. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:20/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Proporcionar aos alunos a experiência com as diversas culturas existentes; 

●. Estimular a criatividade e a ludicidade; 

●. Promover momentos em que os alunos possam fazer parte das histórias do folclore. 

 

 

RECURSOS: Computador, tinta, cartolina e a canoa. 
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda, a bolsista irá mostra a cantiga da Canoa virou, 

logo depois da exibição do vídeo irá questioná-los se já conheciam essa cantiga? 

Onde escutaram se foi em casa ou na escola? Se já dançaram ela? Após esse 

momento de diálogo com a bolsista irá pedir que cada um sente na sua cadeira e junto 

com a bolsista cada um irá confeccionar seu barquinho de papel pintando da cor que 

quiser. Depois irão colocar na cartolina junto ao mar para que fique exposto na sala. 

Enquanto os barquinhos feitos pelos alunos secam a bolsista distribuirá barquinhos 

para que eles possam brincar com eles na agua neste momento a bolsista pretende 

levar o aluno ao pátio se a temperatura estiver agradável. 

Após o termino da atividade a bolsista irá trazer uma canoa confeccionada de papel 

pardo para que todos juntamente com a bolsista e professora titular possam brincar 

na canoa. 

 

 

Referência: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wfYaMCwV0zU > Acesso 

em16 de agosto de 2019. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi uma atividade muito gratificante onde pude observar que as mínimas 

coisas, fazem a felicidade deles, estávamos ainda trabalhando o folclore e neste dia 

trabalhamos a cantiga ¨se a canoa virou¨ cantamos e depois com a ajuda da bolsista 

realizaram a dobradura de barquinhos de papel e depois realizaram a pintura nos 

barquinhos com tinta tempera pois, eles demonstram gostar de atividades que 

envolvessem tinta. 

¨Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, 

locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às 

crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas 

de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 

colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre 
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outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias 

linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 

exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, 

danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 

manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas 

experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 

desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos 

outros e da realidade que as cerca. ¨(p.41) 

Essa atividade foi de grande importância para os alunos onde a sua imaginação foi 

ainda mais aguçada, foi levado uma canoa de papel pardo para que os alunos 

pudessem entrar nela e imaginar mil coisas, como se estivessem no mar fugindo dos 

tubarões entre tantas outras coisas que eles próprios imaginarão. Foi uma atividade 

muito satisfatória. 

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 

 

 

 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:27/08/2019 

OBJETIVOS: 

●. Trabalhar atividades relacionadas a música para que eles possam desenvolver 

diversas formas de expressões; 

●. Conviver com as diversas manifestações culturais existentes. 

 

 

RECURSOS: Tinta e jornal. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda, a bolsista irá pedir que todos se sentem no tapete 

e irá perguntar a eles se, eles sabem o que foi comemorado no domingo? A bolsista 

irá falar que foi o dia do soldado e irá questioná-los se conhecem algum soldado? Se 

já foram ao quartel? Logo após esse momento a bolsista irá explicar que esse dia 

surgiu em comemoração a um homem muito importante chamado Duque de Caixas 

que foi muito, muito importante para o Exército do Brasil e por isso nessa data 25 de 

agosto se comemora o dia Soldado, aquele soldado que que usa chapéu está sempre 

de verde. Após esse momento a bolsista irá pedir que cada um sente para juntos 

confeccionarmos nosso chapéu de soldado com jornal, a bolsista irá realizar pintura 

no rosto dos alunos na cor verde para que possam se sentir como verdadeiros 

soldados. Iremos cantar algumas músicas. 
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Referência:  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi relacionada ao dia do soldado onde foi realizada roda de conversa, 

é muito significativa as rodas de conversa para os alunos pois, é um momento onde 

eles expressão sua oralidade falando sua opinião é sobre essa atividade, eles sabiam 

muito sobre os soldados, que eles atiravam, que eles usavam roupa verde, que 

marchavam, que tinha chapéu. 

¨O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da 

interação entre as próprias crianças. ¨(p.136) 

E importante que se tenham momentos de interação entre as crianças para que o 

desenvolvimento da linguagem oral vá se desenvolvendo gradativamente. 

Referência: CRAIDY, Carmem, KAERCHER, Gladis. Educação Infantil. Pra que te 

quero? Porto Alegre. Editora Artmed. 2001.. Cap 12. 

Abaixo seguem as fotos.  
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:02/09/2019 

OBJETIVOS: 

●. Reconhecer as cores presentes na bandeira; 

●. Trabalhar as formas geométricas através da bandeira; 

●. Identificar-se como parte da cultura Brasileira; 

●. Expressar suas ideias através da pintura. 

 

 

 

RECURSOS: Papel pardo com o desenho da Bandeira e tinta. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda, a bolsista irá reunir todos no tapete e irá dialogar 

com os alunos sobre o tema a bandeira do Brasil, irá perguntar a eles se conhecem a 

Bandeira do nosso pais que é o Brasil? Se eles sabem quais são as cores que estão 

presentes na Bandeira? Irá mostrar uma figura impressa da Bandeira, e irá questioná-

los se eles conhecem essas cores? Irá explicar que cada uma dessas cores possuem 

um significado o azul representa o nosso céu conforme a bolsista irá explicando o 

significado das cores da bandeira irá questioná-los que objetos ou algo que eles 

conheçam que possuem a mesma cor da bandeira, o amarelo corresponde ao nosso 

tesouro ao ouro que os antigos descobriram lá embaixo da terra, é o verde representa 
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as nossas florestas que são muitas. Após esse momento de conversa sobre a 

bandeira a bolsista irá conversar sobre as formas geométricas presentes na bandeira, 

aqui onde está presente o amarelo que forma é essa?  E aqui onde está a cor verde 

que cor é essa? Logo após, esse momento de conversa a bolsista irá estender o papel 

pardo com o desenho da bandeira e juntamente com a bolsista irão pintar com as 

respectivas cores da bandeira do nosso pais.  

 

 

Referência: Disponível em:< 

http://professorescompartilhandoatividades.blogspot.com/2013/08/plano-de-aula-

para-semana-da-patria-pra.html > Acesso em 31 de agosto de 2019. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade realizada nesse dia foi referente ao dia da pátria, onde foi trabalhada as 

figuras geométricas onde percebeu-se que a grande maioria já reconhece as formas 

geométricas indicando o quadrado, o retângulo, quando mostrava a figura para eles. 

A partir das atividades realizadas percebeu-se o quanto os alunos gostam de trabalhar 

com tinta e assim trabalhando também a coordenação motora, foi levada uma 

bandeira do Brasil em forma de desenho para eles colorirem nas respectivas cores, 

com a ajuda da bolsista, este momento foi bem calmo pois, a alguns da turma já 

sabem pegar o pincel da forma correta e não ultrapassar o lugar onde era para pintar 

somente com aquela cor, somente um aluno demonstrou dificuldade para realizar a 

pintura pois, podia pintar somente aquele espaço, mas com a ajuda da bolsista ele 

conseguiu realizar a atividade proposta. 

¨¨ As crianças engajam-se nas próprias aprendizagens, na construção do 
conhecimento, no desenvolvimento de novas habilidades e no 
aperfeiçoamento daquelas já dominadas, no prazer de expor o seu saber, 
no ver e sentir as controvérsias e na construção de uma visão coletiva. ¨ 
(BARBOSA. HORN. Artmed. 2008.. p. 87) 

 

Foi feita também uma roda de conversa sobre o que eles achavam sobre a bandeira 

do Brasil, os questionei sobre as cores, e foi um momento em que cada um pode 

expressar sua opinião em relação ao tema proposto. 
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Referência: BARBOSA, Maria Carmem Silveira, HORN, Maria da Graça Souza. 
Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre. Editora Artmed. 2008. 

Abaixo segue as fotos da intervenção: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:03/09/2019 

OBJETIVOS: 

●. Reconhecer as formas geométricas e as cores através dos jogos; 

●. Estimular a ludicidade; 

●. Incentivar movimentos com o corpo em jogos e brincadeiras. 

 

 

 

 

RECURSOS: formas geométricas e um dado colorido. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda, a bolsista irá reunir todos no tapete e irá mostrar 

várias figuras geométricas e irá questioná-los se eles conhecem aquelas figuras? E o 

quadrado ou o retângulo? Após esse momento de diálogo com a bolsista irá propor 

uma brincadeira a eles a travessia da ponte sobre as formas geométricas e a 

brincadeira se dará da seguinte forma: no tenite azul será um lago e em cima do lago 

haverá a ponte com as formas geométricas de várias cores como irá funcionar a 

bolsista irá jogar um dado colorido e a cor que cair o aluno deverá pisar somente nas 

cores respectivas do dado se não o jacaré vem para cima... 

 

 

Referência:  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 



60 
 

Essa atividade foi realizada com grande ¨euforia¨ pelos alunos onde foi trabalhado as 

formas geometrias e as cores de uma forma lúdica, foram coladas figuras geométricas 

pelo tapete da sala de várias cores e um dado com diferentes cores, se o dado caísse 

na cor vermelha o aluno poderia pisar somente na cor vermelha e assim 

sucessivamente. 

¨A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo 

consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral 

das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e 

delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos 

afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação 

das emoções. ¨(p.37) 

A atividade foi de grande relevância para os alunos, pois já tinha se trabalhado as 

formas geométricas anteriormente em outras atividades, então nenhum aluno 

demonstrou dificuldade ao realizar a atividade e nenhum pediu a ajuda da bolsista 

para reconhecer as figuras geométricas no qual ia pisar. 

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:16/09/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conhecer a cultura gaúcha através das diversas linguagens existentes como a 

música, as brincadeiras; 

●. Estimular a criatividade; 

●. Trabalhar a coordenação a motora; 

●. Apreciar as músicas gaúchas. 

 

RECURSOS: Musicas gaúchas e chapéu típico do gaúcho, erva mate e cuia. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda no tapete para ouvir a história da Prenda de 

Tranças a bolsista irá contar a história de forma dinâmica realizando questionamentos 

a eles, vocês conhecem a Rapunzel? Então essa história que vou contar é a Rapunzel 

só que gaúcha ela vive aqui no nosso estado no Rio Grande do Sul e a história um 

pouco diferente da Rapunzel que estamos acostumados a escutar por ai, essa história 

começa lá em uma fazenda... Após o momento do conto a bolsista irá questioná-los 

se conhecem o gaúcho? O que ele veste? O que ele costume comer e tomar? O que 

aquilo que o gaúcho ta sempre tomando que é verde da cor do nosso pasto? Após o 

momento de diálogo com os alunos a bolsista juntamente com os mesmos irá explicar 
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como e realizado o nosso chimarrão passo-a-passo como colocamos a erva, deixar 

inchar primeiro, irá também questioná-los se já tomaram chimarrão? 

 

 

Referência: Disponível em: < https://educacrianca.com.br/gincana-farroupilha-dia-

gaucho/ > Acesso em 14 de setembro de 2019. 

KELLER, R.S. PEREIRA, Pauline. A prenda de tranças. Editora. Edibbook. Ano 

2016.  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi de grande relevância pois, foi um momento de falarmos da cultura 
gaúcha, cultura no qual eles estão inseridos, conversamos sobre o mate foi muito 
produtivo pois, a maioria já tinha experimentando o chimarrão em casa com a mãe ou 
com o pai, falamos sobre o preparo onde a bolsista demonstrou com é elaborado o 
chimarrão. Foi bem satisfatório pois, eles perceberam que até através das histórias a 
cultura deles está sendo retratada. 

¨[...]. Acreditamos que um currículo para crianças pequenas precisa estar 

comprometido com a transmissão cultural das práticas sociais de cada contexto e a 

sua permanente reconstrução social elaborada pela interpretação criação, 

invenção, reinvenção pelas crianças. A partir do contato com as práticas sociais da 

sua cultura, as crianças podem se dirigir a compreensões cada vez mais abstratas, 

conceituais, universais. [...]¨(p.28) 

E de extrema relevância que a cultura na qual a criança está inserida seja levada 

para dentro do ambiente escolar, como uma forma deles olharem e perceberem que 

a cultura no qual eles estão inseridos é valorizada dentro da escola. 

Referência: ALBUQUERQUE, Simone. FELIPE, Jane. CORSO, Luciana. Para 

Pensar à Docência na Educação Infantil. Cap 1. A qualidade da/na   Educação 

Infantil da efetivação do direito no contexto da escola. Editora Evangraf. 2019. 

Abaixo seguem as fotos. 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:17/09/2019 

OBJETIVOS: 

●. Conhecer a cultura gaúcha através das diversas linguagens existentes como a 

música, as brincadeiras; 

●. Estimular a percepção sobre as figuras mostradas; 

 

RECURSOS: Cartolina e figuras relacionadas ao gaúcho. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e a bolsista irá propor uma atividade com os alunos a construção de um cartaz 

com os hábitos do gaúcho como tomar chimarrão, assar o seu churrasco, a bolsista 

colocará sobre a mesa várias figuras e os alunos iram colocando no cartaz as que 

fazem parte do gaúcho com o auxílio da bolsista, após a construção do cartaz o 

mesmo ficará exposto na aula. 

 

Referência: Disponível em: < https://educacrianca.com.br/gincana-farroupilha-dia-

gaucho/ > Acesso em 14 de setembro de 2019. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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Esta atividade foi referente ao dia do gaúcho onde foi trabalhada o reconhecimento 
das vestimentas do gaúcho, está atividade não prendeu muito atenção das crianças, 
elas ficaram bem dispersas no momento de colar as figuras no papel pardo. 

¨[...]. Uma boa jornada é aquela que oferece às crianças pequenas espaço de 

criação, de construção de relacionamentos, de brincadeiras, de investigações; que 

tenha certa previsibilidade, ofereça confiança, mantenha continuidade, mas 

possua flexibilidade e possa ir incorporando, via participação, as ações e os 

pensamentos das crianças deixando assim um lugar ao inusitado. [...]¨(p. 35 e 36) 

Os momentos proporcionados aos alunos em roda de conversa são sempre muito 

bons os resultados, eles participam ativamente sempre demonstrando a sua opinião 

ou relatando sobre alguma experiência vivida por eles mesmo, como um menino falou 

que já tinha se queimando com a agua do chimarrão. 

Referência: ALBUQUERQUE, Simone. FELIPE, Jane. CORSO, Luciana. Para 

Pensar à Docência na Educação Infantil. Cap 1. A qualidade da/na   Educação 

Infantil da efetivação do direito no contexto da escola. Editora Evangraf. 2019. 

Abaixo seguem as fotos. 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:23/09/2019 

OBJETIVOS: 

●. Estimular a ludicidade e a criatividade; 

●. Trabalhar a coordenação motora; 

●. Despertar a percepção pelas várias texturas diferentes. 

 

RECURSOS: Papel crepom de diferentes cores. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda no tapete para ouvir a história da Florzinha Amiga 

onde a bolsista irá contar a história de forma dinâmica para que todos possam interagir 

nesse momento, irá questionar a cada momento sobre o que acontece com a 

Florzinha Amiga. Logo, após esse momento de diálogo com os alunos a bolsista 

colocará em cima da mesa uma flor desenhada em uma cartolina e irá distribuir papel 

crepom de cores diferentes para que eles possam fazer bolinhas e ir colando nas 

pétalas da flor. 

 

 

Referência: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IwLYJI-JxSo&t=53s> 

Acesso em  21 de setembro de 2019. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi trabalhada a coordenação motora a partir de bolinas de crepom, eles 

iam fazendo as bolinas e colando na flor, depois também foi realizada a pintura com 

tinta tempera, pois, e uma atividade na qual prende bastante os alunos e os mesmo 

gostam de fazer. 

¨ Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 

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

escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 

elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 

linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social.¨(p.42) 

Também foi realizada roda e conversa sobre a história que foi contada, este momento 

em que é trabalhada a oralidade dos alunos e muito importante pois, é um momento 

no qual eles expressão o que entenderam a maneira deles, do jeitinho deles. 

Referência: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

Abaixo seguem as fotos. 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 



68 
 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:05/10/2019 

OBJETIVOS: 

●. Arrecadar dinheiro em um pedágio em prol da viagem para o SIEPE. 

 

DESENVOLVIMENTO: Foi feito no dia 05 de outubro de 2019 um pedágio em prol do 

PIBID pedagogia/unipampa para viagem a Santana do Livramento onde aconteceria 

um evento da unipampa, visto que é exigido pela que bolsistas apresentem trabalhos 

em eventos, este pedágio foi para arrecadar fundos para o custeio na cidade durante 

os dias de evento. 

Abaixo seguem as fotos. 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:07/10/2019 

OBJETIVOS: 

●. Estimular a oralidade por meio da releitura feita pelos alunos; 

●. Promover a participação das crianças na atividade proposta; 

●. Expressar suas ideias e suas vivencias por meio da oralidade. 

 

 

RECURSOS. História do Grande Rabanete. 

 

DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentaram em roda e a bolsista irá contar a história do Grande 

Rabanete de forma dinâmica, interagindo com os alunos a cada momento da história, 

realizando questionamentos referentes a história, após esse momento a bolsista irá 

perguntar aos alunos quem foi o mais forte dessa história o rato ou todos juntos? Ira 

dizer também que foram todos pois, a união faz a força se nós somos melhores 

sozinhos somos muito melhores juntos com os outros. Após esse momento a bolsista 

irá propor que eles realizem a releitura da história de acordo com o que entenderam 

sobre a mesma e dramatização será que feita pelas bolsistas. 

Referência:  
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Está atividade foi realizada em conjunto com a turma de Pré II a professora titular da 

turma do Pré I estava de atestado. 

A atividade realizada foi com a leitura do livro Grande Rabanete, primeiramente a 

leitura foi feita pela bolsista e logo após a releitura pelos alunos de acordo com a 

imaginação de cada um referente a história. 

¨Ler é diferente de contar. Não é mais, nem menos. É diferente. Na escola, a criança 

– aprendiz da espécie humana que através da fala e pela escrita aprende a 

organizar o pensamento – acessa, com a audição de histórias lidas, contatos e 

aprimoramentos das relações com a cultura escrita, uma de nossas maiores 

conquistas antropológicas. Ler para os pequenos desde tenra infância, então, é 

inseri-los no que de melhor produzimos como “sapiens”: a escrita autoral ou, um 

modo particular de ver/sentir/narrar o mundo e, um bom mediador, dá nome a quem 

de direito: ao autor, a autoria; ao mediador, os sentimentos todos que encontrou ali 

e quer perpetuar, divulgar, evidenciar. ¨ (p.132) 

O ato de ler para os pequenos e muito importante apesar de muitos não estarem 

alfabetizados, o fato deles já estarem lendo a partir das figuras já estão inseridos 

mundo da literatura, é isso vai estimulando o hábito por escutarem o momento da 

leitura. Muitos da turma não demostrarão interesse em reler a história, pelo fato de 

estarem muitas crianças juntas na mesma sala e não se sentirem à vontade para falar. 

Também foi realizada uma dramatização da história do grande rabanete pelas 

bolsistas, onde os alunos da escola ficarão encantados. 

Referência: ALBUQUERQUE, Simone. FELIPE, Jane. CORSO, Luciana. Para 

Pensar à Docência na Educação Infantil. Cap 6. A qualidade da/na   Educação 

Infantil da efetivação do direito no contexto da escola. Editora Evangraf. 2019. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 
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DATA:12/10/2019 

OBJETIVOS: 

●. Promover a interação entre bolsistas, professores e pais da EMEI Verdina Raffo. 

 

DESENVOLVIMENTO: Nesta data 12 de outubro pela tarde foi realizado o desfile da 

educação infantil na cidade de Jaguarão/RS no qual o grupo PIBID se fez presente. 

Abaixo seguem as fotos. 
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PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana Eliza Machado Lopes. 

DISCENTE: Bibiana Fernandes. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:12/10/2019 

OBJETIVOS: 

●. Arrecadar dinheiro em um pedágio em prol da viagem para o SIEPE. 

 

DESENVOLVIMENTO: Foi feito no dia 05 de outubro de 2019 um pedágio em prol do 

PIBID pedagogia/unipampa para viagem a Santana do Livramento onde aconteceria 

um evento da unipampa, visto que é exigido pela que bolsistas apresentem trabalhos 

em eventos, este pedágio foi para arrecadar fundos para o custeio na cidade durante 

os dias de evento. 

Abaixo seguem as fotos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pre I 

 

DATA:15/10/2019 

OBJETIVOS: 

●. Estimular a criatividade; 

●. Estimular a ludicidade; 

●. Promover com alegria a aprendizagem para os alunos. 

 

RECURSOS: Papel pardo, tinta, foto das crianças. 
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DESENVOLVIMENTO: A atividade será logo após o café (aproximadamente as 9 

horas) e todos se sentarão em roda no tapete e a bolsista irá propor uma atividade 

junto aos alunos a construção de um painel sobre o que mais as crianças gostam de 

fazer, irá questioná-los sobre o que as crianças gostam de fazer? E juntamente com 

os alunos irá escrever as palavras que os alunos disseram no papel pardo para a 

construção do painel, após esse momento a bolsista irá fazer a pintura das mãos de 

cada um é marcar no papel pardo, também irá anexar à mural foto dos alunos, para 

que depois eles possam ver na sala de aula. 

 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esta atividade foi trabalhada a oralidade, observa-se que eles gostam muito de falar 
e poucos eram os momentos dentro de sala para que os alunos pudessem se 
expressar por meio da oralidade suas diversas opiniões. 

¨¨As dimensões da linguagem como experiência de pensamento, como distinto 

modo de perceber a coexistência no mundo, coloca a docência na Educação Infantil 

diante do desafio de constituir-se protagonista na produção linguageira de mundos 

na medida em que inventa sentidos para a vida na convivência, habitando também 

a linguagem como modo de percorrer com as crianças outros sentidos que 217 

ambos podem aprender, interagindo em linguagem. Favorecer a confiança para o 

corpo tomar a iniciativa é o propósito primeiro das Rodas Poéticas. Tempos e 

espaços para que adultos e crianças que favoreçam a experiência da errância como 

atualização de virtualidades do corpo, potência poética da criação de sentidos que 

significam a convivência no mundo comum. ¨(p.216 e 217) 

A atividade foi muito satisfatória todos queriam falar e expressar as brincadeiras 

diárias o que mais gostavam de fazer em casa ou na rua, é de extrema importância 

esse momento para eles, que eles possam expressar sua opinião e o que mais eles 

têm apreço em realizar. Foi trabalhado também o carimbo de mãos com tinta observa-

se que eles gostam muito das atividades que envolvem tinta. Apesar desse dia terem 

ido somente 3 crianças a atividade foi muito boa. 
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Referência: ALBUQUERQUE, Simone. FELIPE, Jane. CORSO, Luciana. Para 

Pensar à Docência na Educação Infantil. Cap 5. A qualidade da/na   Educação 

Infantil da efetivação do direito no contexto da escola. Editora Evangraf. 2019. 

Abaixo seguem as fotos. 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 

DATA: 7/11 

OBJETIVOS: 

Despertar a concientização 

Importância da água e desperdiço 

RECURSOS: 

Imagens digitais da historia da gotinha plim plim, algodão, cola, pincel, folha de ofício e tinta 
guache. 

ATIVIDADE:  

A professora mostrará a história no not, vão trabalhar a importância da água e como fazer para 
não desperdiçar.Distribuirá desenhos de um menino tomando banho com chuveiro 
ligado(simulando que tá desperdiçando água). 

DESENVOLVIMENTO: 

Vão olhar o vídeo da história da gotinha plim plim, a professora vai mostrando para os alunos 
como é importante água em nossas vidas e porque devemos valorizar. Após vão fazer 
colagem no desenho, na água irão colar algodão e pintaram com tinta a parte do desenho que 
quiserem, vão escolher a cor da tinta guache. 

REFLEXÃO: 

Nesse dia tinha apenas um alunos, atividade foi feita conforme citada acima, o aluno mostrou 
interesse e satisfação, a professora sempre auxiliando ele na tarefa proposta. 
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Quando uma criança interage com o meio, novos estímulos transitam por esses caminhos, 
implicando um aumento rápido na produção das sinapses durante os três primeiros anos de 
vida(CYPEL,2011,p.20) 

REFERÊNCIA: 

CYPEL,S.(org). Fundamentos do desenvolvimento infantil: da gestação aos 3 anos. São 
Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2011. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 

DATA: 14/11 

OBJETIVOS: 

Reforçara a concientização 

Cuidados com água 

RECURSOS: 

Tinta guache(azul), folha de ofício,pincel, EVA(azul), imagens digitais. 

Testar experiência- filtro de papel, jarra,água, café granulado, café em pó. 

ATIVIDADE:  

A professora fará um cartaz junto com os alunos. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora mostrará o vídeo da música infantil da água, Turminha do Tio Marcelo, Turma 
da mônica -Economizar água- you tube, após vão confeccionar um cartaz. 

REFLEXÃO: 
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 A professora pintou as mãos dos alunos um de cada vez, vão carimbar na folha de ofício, 
quando tiver seca, a professora irá recortar a pintura e colar no cartaz que será uma gota 
ampliada no meio e as mão em volta.  

Irão testar a experiência do filtro,as crianças ficaram muito interessadas, a professora foi 
explicando o que estava acontecendo, estimulou as crianças no manuseio dos materiais 
utilizados em sentir o cheiro do café. 

 Devido à tendência das crianças pequenas colocarem coisas na boca, Jamais deverão ser usadas 
substâncias que tenham algum componente tóxico, principalmente tintas. Podemos usar pigmentos 
caseiros, como café preto, urucum,açafrão misturado em um pouco de água, assim como caldo de 
beterraba ou extrato de tomate. Contudo,algumas tintas industriais não apresentam riscos e podem ser 
usadas tranquilamente.[...](CRAIDY E KAERCHER,p 116) 

. 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmem Maria.;KAERCHER,Gládis Elise da Silva- Educação Infantil/ pra que te 
quero? Porto Alegre. ARTMED,2001. 
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PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 

DATA:19/11 

OBJETIVOS: 

Estimular a curiosidade 

Mostrar diferentes texturas 

RECURSOS:  
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Cartolina, tenaz, cola colorida (materiais disponibilizado pelo PIBID) imagens imprimidas. 

Garrafa pet transparente, filtro de papel e água suja(experiência) 

ATIVIDADE: 

Primeiro irão confeccionar um cartaz, após vão reforçar a experiência 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora mostrará as imagens de pessoas desperdiçando água, explicará que não é certo 
fazer isso, pois água é muito importante para a vida no planeta. Recortará as imagens, e os 
alunos irão colar na cartolina, irão contornar com cola colorida. 

Logo vão reforçar os passos da experiência que será apresentada na escola. 

REFLEXÃO: 

A professora fez atividade conforme citada acima, as crianças ficaram interessadas em saber 
que não podemos desperdiçar água, e que podemos reutilizá-la, na experiência todos 
participarão colocando água suja para filtrar, a professora sempre fazendo perguntas e 
explicando sobre o que estava acontecendo, ficaram encantadas. 

Segundo a Base Comum Curricular, a instituição escolar está criando oportunidade para que 
as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-la 
em seu cotidiano.(BRASIL,2017,p.41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS: 

Incentivar os sentimentos 

Reforçar as cores 

Trabalhar a coordenação motora fina 

RECURSOS:  

Folha de ofício, caneta e tinta guache(rosa,amarelo,vermelho, etc...) 

ATIVIDADE: 

A professora irá confeccionar com os alunos uma homenagem para os pais.  

DESENVOLVIMENTO: 

 Todos os alunos sentados ao redor da mesa, a professora irá explicar que a atividade que irão 
fazer é para presentear os pais,com o auxílio da professora será pintada a mão de cada aluno da 
cor que escolherem ex.: rosa, amarelo, vermelho, laranja, etc... com a ajuda da professora os 
alunos irão carimbar a folha de ofício com a mão pintada, nela será escrito as 5 palavrinhas que 
os alunos querem dizer para os pais. 

REFLEXÃO: 

Os alunos adoraram atividade proposta, a professora perguntava que cor é? eles respondiam 
imediatamente, ao falar sobre o que sentem pelos pais, responderam que gostam, a professora 
escreveu na atividade, “papai eu te amo”, demonstrando o carinho que eles tem em relação aos 
pais. 

Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001) apud Piaget (2001) a educação da criança pequena 
envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As 
crianças desta faixa etária, como sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, 
sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças 
tomam contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas com as pessoas e as 
coisas deste mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem.(CRAIDY E 
KAERCHER,2001,p.16) 

       REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que  

te quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISOR: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 

DATA: 08/08/2019 

OBJETIVO: 

Estimular a importância das pessoas em nossas vidas 

Trabalhar a coordenação motora 

RECURSOS: 

EVA( vermelho), foto das crianças,tesoura e cola. 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará junto com os alunos um porta retrato 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora irá explicar aos alunos, temos que dar valor as pessoas que cuidam de nós, 
independente de ser pai ou mãe, tia, tio, vó, vô .A professora levará corações feitos de EVA, 
distribuirá para os alunos colarem suas fotos no meio, todos sentados na mesa.  

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISOR: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 

DATA:14/08/2019 

OBJETIVO: 
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Trabalhar a coordenação motora 

Estimular a criatividade 

RECURSOS 

Folha de ofício, EVA de vários modelos(amarelo,verde,azul,rosa,laranja),cola 

ATIVIDADE  

Nesse dia a professora realizará a intervenção do dia 08/08/2019, pois nessa tarde não 
compareceu nenhum aluno na escola, por causa do tempo que estava chovendo muito e creio 
porque as crianças soltavam cedo. 

A professora lavará os desenhos da gravata e os alunos vão colar os EVA. 

DESENVOLVIMETO 

Todos alunos sentados ao redor da mesa a professora explicará a proposta da atividade, será 
distribuído os corações de EVA, as crianças irão colar suas fotos após as folhas de ofício com 
os desenhos de gravatas para as crianças fazerem colagem. 

REFLEXÃO: 

 Tinha três alunos a professora mostrou a atividade, dois alunos se interessaram e ficaram horas 
colando e gostaram das variedades de cores e formas, já um aluno, não mostrou tanto interesse, 
fez atividade por partes.  

Segundo a Base Comum Curricular, expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a 
promoção de uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à 
discriminação e ao preconceito.(BRASIL,20017,P.5) 

Referência:  

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação. Base Nacional Comum 
Curricular.Brasília, D.F,20017 
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NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISOR: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 

DATA:15/08/2019 

OBJETIVOS: 

Reforçar as cores 

Estimular a reciclagem 

Trabalhar a concentração 

RECURSOS: 

Caixas de perfumes, papel colorido,cola, tampa de garrafas e EVA(colorido) 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará junto com os alunos carrinhos,caminhões. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora forrar as caixas com os papéis coloridos, levará para os alunos,  colarem as janela 
feitas com EVA, e as rodas que serão as tampas das garrafas, deixando a imaginação fluir. 

REFLEXÃO: 

Os alunos gostaram de criar brinquedos com os materiais recicláveis, gostaram tanto que 
ficaram horas brincando, cada aluno tem seu tempo de fazer a atividade proposta então a 
professora estimula os alunos a participar e auxilia um de cada vez.  

Aprender está relacionado com a elaboração de uma conservação cultural, em que se trata, 
sobre tudo, de aprender a dar sentido, conectando com as perguntas que deram origem aos problemas 
que abordamos e com as perguntas que os sujeitos se fazem a si mesmos e o mundo, para poder, a 
posteriori, transferir esse sentido a outras situações.(Hernández,2004,p.50) 

REFERÊNCIA: 

HERNÁNDEZ,E Pasion em el processo de conocer. Cuadernos de pedagogia,n.332, fev,2004. 
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PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 22/08/2019 

OBJETIVOS: 

Aprender as lendas folclóricas. 

Despertar através do conto da Sereia Iara o gosto pela cultura popular brasileira. 

RECURSOS: 

Imagens digitais, folha de ofício e cola colorida 

ATIVIDADE: 

A professora levará o desenho da sereia Iara desenhado por ela. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Todos alunos sentados no tapete, a professora acolherá os alunos proporcionando um momento 
de conforto, mostrará imagens digitais da lenda iara sereia: turma do folclore 
https://www.youtube.com/watch?v=um1whr1ejow, ápos a professora  distribuirá o desenho 
para os alunos colorir, com cola colorida, com as cores desejadas. 

REFLEXÃO: 

Os alunos gostaram de serem acolhidos pela professora, sentiram-se a vontade e gostaram da 
história da sereia iara, ao decorrer da história a professora fazia perguntas, Que cor é o cabelo 
da iara? O que a iara ta fazendo? Sempre estimulando os alunos. 
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Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001) tudo isso leva-me a pensar que a experiência da 
educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a 
segurança lugar para emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não pode 
deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo 
e das modalidades expressivas; deve privilegiar o lugar para a curiosidade e o desafio e a 
oportunidade para a investigação.(CRAIDY E KAERCHER,p.21) 

 REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001   
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 23/08/2019 

OBJETIVOS: 

Reforçar as cores 

Trabalhar a coordenação motora fina  

Estimular a criatividade 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico, tinta guache marrom, EVA vermelho, cola, caneta, imagens digitais. 

ATIVIDADE: 
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A professora contará a lenda do saci pererê:https://www.youtube.com/watch?v=um1whr1ejow, 
, mostrará imagens digitais,irá auxiliar os alunos na confecção do saci, após a professora 
colocará a música do saci. 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos sentado ao redor da mesa a professora contará a história do saci, mostrando imagens 
digitais, sempre explicando para os alunos que são lendas, após irão juntos , fazer toucas com 
EVA vermelho e colar, desenhar os olhos e a boca com a caneta, deixar que explorem a 
criatividade. Após a professora colocará a música do saci, para as criança dançarem, pularem. 

REFLEXÃO: 

Os alunos mostraram interesse pela lenda do saci, iam falando e reproduzindo tudo o que 
passava na história, os alunos olharam várias vezes, após a professora distribuiu os rolos de 
papel higiênicos já pintados para os alunos, eles colaram os olhos, o chapéu e desenharam o 
nariz e a boca, após confecção dos sacis os aluno poderam brincar com seus bonecos. 

Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001)apud VYGOTSKY enfatiza a importância do 
brinquedo e da brincadeira do faz-de- conta para o desenvolvimento infantil, a imitação é uma 
situação muito utilizada pelas crianças, porém não devem ser entendida como mera cópia de 
um modelo, mas uma reconstrução individual daquilo que é observado nos outros.(CRAIDY E 
KAERCHER,p.30) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 28/08/2019 

OBJETVO: 

Estimular a socialização em grupo 

Desenvolver a expressão corporal, coordenação motora 

RECURSOS: 

Brinquedo inflável, barracas, tubo, cavalinhos e vai e vem 

ATIVIDADE: 

A professora propôs o brincar livre. 

DESENVOLVIMENTO: 

As crianças ficaram livres para brincar no pátio, elas ficaram responsáveis em escolher o que 
queriam fazer, ou sendo brincar nos brinquedos da praça, no inflável ou livres, com o auxílio e 
cuidado da professora para não caírem e machucar os colegas. 

REFLEXÃO: 

O brincar livre é fundamental para o desenvolvimento de criança, a grande diferença desse 
modo de brincar é que a iniciativa e todo o desenvolvimento das atividades partem das próprias 
crianças. Quando brincam em grupos, elas precisam negociar entre si qual será a brincadeira e 
são os únicos responsáveis por tomar decisões, definir regras, expor suas opiniões e defender 
seus pontos de vista.  

REFERÊNCIA 

Playtable.com.br 
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SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA:05/09/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a criatividade 

Reforçar o interesse pela reciclagem 

Trabalhar coordenação motora 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico, tinta guache (verde), esponja,cola, tesoura e cordão. 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará binóculos junto com os alunos 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos sentados na mesa, a professora auxiliará os alunos na pintura dos rolos de papel, 
higiênico, após estarem secos os rolos, vão colar dois rolos juntos e decorarão com lantejoulas, 
a professora irá fazer buracos nos rolos para prender o cordão. Após a atividade feita os aluno 
poderão brincar com seus binóculos,deixando a imaginação fluir. 

OBSERVAÇÃO: 

A professora foi a escola, mas os alunos soltaram cedo e não foi possível fazer a intervenção 
será feita no dia 11/09/2019. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 11/09/2019 
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OBJETIVO: 

Explorar as cores 

Estimular o interesse pelos animais 

RECURSOS: 

Folha de ofício, tinta tempera, cola colorida e tesoura 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará dedoche de cavalo com os alunos  

DESEMVOLVIMENTO: 

A professora desenhará o desenho do cavalo para os alunos colorirem da cor que eles 
quiserem, após a professora vai recortar os desenhos e os alunos poderão explorar seu 
dedoches deixando a imaginação fluir. 

Reflexão: 

A professora fez primeiro atividade do dia 05/09, após foi feita a intervenção desse dia, com a 
presença de 1 aluna foi feita as duas atividades, ela como sempre participou com muito 
interesse e atenção, podendo explorar todos os materiais citados a cima.  

Segundo a Base Comum Curricular [...] a educação infantil precisa promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. ( BRASIL,2017,p.41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL,Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Comum Curricular, 
Brasília,D.F,2017 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a cultura brasileira 

Trabalhar a coordenação motora 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 

Papel pardo, tinta guache (marrom), esponja,erva mate,EVA de diferentes cores e formas e giz 

ATIVIDADE: 

A professora fará junto com os alunos um mate ampliado. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora desenhará um mate no papel pardo, auxiliará os alunos na pintura com a tinta 
guache na parte da cuia, será colada a erva e EVA, a professora colará o desenho na parede, 
fazendo um circuito no chão. 

Os alunos terão que obedecer todo o circuito(será desenho), feito pela professora até chegar no 
desenho do mate. 

REFLEXÃO: 

Todos alunos sentados ao redor da mesa, a professora auxiliou um aluno de cada vez para pintar, 
após foi colada a erva mate e os EVA, os alunos manuzearão a erva sentiram o cheiro e 
observaram a forma e a cor. Os cinco alunos adoraram fazer atividade explorando as diferentes 
texturas. 

A professora auxiliou os alunos para fazer o circuito proporcionando lazer e brincadeiras. 

A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecer em um momento histórico e cultural, pois é na vida social que os sujeitos 
adquirem marcos de referência par interpretar as experiências e aprender a negociar as 
significados de modo congruente com as demandas da cultura.( BARBOSA E 
HORN,2008,p.22) 

REFERÊNCIA 

BARBOSA,M.C.S.HORN,M.da G.S. Projetos Pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: 
ARTMED, 2008. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 30/08/2019 

OBJETVOS: 

Trabalhar a coordenação motora fina 

Estimular a criatividade 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 

Tinta guache, folha de ofício, jornal, cola e imagens digitais 

ATIVIDADE: 

A professora fará um soldado com os alunos 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos sentados ao redor da mesa, com o auxílio da professora será pintadas as mãos dos alunos 
com as cores que os alunos escolherem, após os os alunos vão carimbar a folha de ofício, irão 
fazer dobraduras com jornal para confecção do chapéu, após a professora colocará a música 
marcha soldado-Galinha pintadinha-you tube OBSERVAÇÃO: 
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Não foi possível realizar essa atividade,  pois estava chovendo muito e nenhum aluno 
compareceu nesse dia, a atividade vai ser feita na tarde do dia 04/09/2019.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 04/09/2019 

OBJETIVOS: 

Despertar o sentimento de amor e patriotismo 

Trabalhar a coordenação motora fina 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 

Papel crepom (verde, amarelo, azul e branco), cola , papel pardo e imagens digitais. 

ATIVIDADE: 

A professora fará uma bandeira grande no papel pardo e junto com os alunos vão fazer colagens.  

DESENVOLVIMENTO: 

A professor mostrará a história da independência-7 de setembro-animação infantil- https://you 
tube.be/kGrj-y8SpSw,junto com os alunos irão fazer bolinhas com o papel crepom , após vão 
colar os papéis crepom nos lugares correspondentes das suas cores, com atividade pronta, será 
colocado vídeo de músicas infantis- 30 minutos de música, canções populares-Mundo das 
crianças TV-you tube 

REFLEXÃO: 

Primeiro foi feita atividade do dia 30/08, após fizemos a intervenção desse dia, os alunos 
ficaram curiosos, pintei as mão das cores que eles escolheram fizemos a dobradura do chapéu 
do soldado, após a professora distribuiu papel crepom para os alunos fazerem bolinhas, foi 
colado na bandeira. Todos os alunos gostaram das atividades propostas, com tudo pronto a 
professora mostrou os vídeos citados nas intervenções, os alunos prestaram atenção na história 
da independência e aproveitaram para dançar as músicas infantis trabalhando a coordenação 
motora e estimulando os movimentos do corpo. 
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Segundo a Base Comum Curricular, com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e 
produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, torna-se, 
progressivamente,consciente dessa corporeidade.(BRASIL, 20017,p.38-39) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, DF,2017. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA:05/09/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a criatividade 

Reforçar o interesse pela reciclagem 

Trabalhar coordenação motora 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico, tinta guache (verde), esponja,cola, tesoura e cordão. 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará binóculos junto com os alunos 

DESENVOLVIMENTO: 
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Todos sentados na mesa, a professora auxiliará os alunos na pintura dos rolos de papel, 
higiênico, após estarem secos os rolos, vão colar dois rolos juntos e decorarão com lantejoulas, 
a professora irá fazer buracos nos rolos para prender o cordão. Após a atividade feita os aluno 
poderão brincar com seus binóculos,deixando a imaginação fluir. 

OBSERVAÇÃO: 

A professora foi a escola, mas os alunos soltaram cedo e não foi possível fazer a intervenção 
será feita no dia 11/09/2019. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 11/09/2019 

OBJETIVO: 

Explorar as cores 

Estimular o interesse pelos animais 

RECURSOS: 

Folha de ofício, tinta tempera, cola colorida e tesoura 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará dedoche de cavalo com os alunos  

DESEMVOLVIMENTO: 

A professora desenhará o desenho do cavalo para os alunos colorirem da cor que eles 
quiserem, após a professora vai recortar os desenhos e os alunos poderão explorar seu 
dedoches deixando a imaginação fluir. 

Reflexão: 

A professora fez primeiro atividade do dia 05/09, após foi feita a intervenção desse dia, com a 
presença de 1 aluna foi feita as duas atividades, ela como sempre participou com muito 
interesse e atenção, podendo explorar todos os materiais citados a cima.  
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Segundo a Base Comum Curricular [...] a educação infantil precisa promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. ( BRASIL,2017,p.41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL,Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Comum Curricular, 
Brasília,D.F,2017 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 12/09/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a cultura brasileira 

Trabalhar a coordenação motora 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 

Papel pardo, tinta guache (marrom), esponja,erva mate,EVA de diferentes cores e formas e giz 

ATIVIDADE: 

A professora fará junto com os alunos um mate ampliado. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora desenhará um mate no papel pardo, auxiliará os alunos na pintura com a tinta 
guache na parte da cuia, será colada a erva e EVA, a professora colará o desenho na parede, 
fazendo um circuito no chão. 

Os alunos terão que obedecer todo o circuito(será desenho), feito pela professora até chegar no 
desenho do mate. 

REFLEXÃO: 
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Todos alunos sentados ao redor da mesa, a professora auxiliou um aluno de cada vez para pintar, 
após foi colada a erva mate e os EVA, os alunos manuzearão a erva sentiram o cheiro e 
observaram a forma e a cor. Os cinco alunos adoraram fazer atividade explorando as diferentes 
texturas. 

A professora auxiliou os alunos para fazer o circuito proporcionando lazer e brincadeiras. 

A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecer em um momento histórico e cultural, pois é na vida social que os sujeitos 
adquirem marcos de referência par interpretar as experiências e aprender a negociar as 
significados de modo congruente com as demandas da cultura.( BARBOSA E 
HORN,2008,p.22) 

REFERÊNCIA 

BARBOSA,M.C.S.HORN,M.da G.S. Projetos Pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: 
ARTMED, 2008. 

 

 

    

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 18/09/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a criatividade 

Reforçar a importância da reciclagem 

Trabalhar a coordenação motora  

RECURSOS: 

Cabo de vassoura, lã, garrafa pet(2 litros), cola quente, fita crepe e EVA 

ATIVIDADE:  

A professora confeccionará junto com os alunos “cavalos de materiais recicláveis”. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A professora confeccionará o cavalo, vou dobrar a garrafa Pet para fazer a cara, os olhos, e as 
orelha serão feitos em EVa, a lã vai ser utilizada para fazer a crina e as cordas,o cabo de vassoura 
será o corpo. Após atividade pronta os alunos poderão explorar seus brinquedos. 

REFLEXÃO: 

 Devido o uso da cola quente , a professora confeccionou o cavalo, sempre fazendo perguntas 
aos alunos, para que sinto-se parte da confecção. Onde é as orelhas? e os olho? E foi colando 
no respectivo lugar. Os alunos mostraram interesse pela atividade, a professora fez uns 
pompons com as lãs, para colar como crinas, as crianças poderão manusear e explorar as cores. 

Após a confecção do cavalo,a professora levou os alunos para a cavalgada no pátio, 
perguntando como faz o cavalo? E os alunos faziam o som, imaginando que estavam realmente 
em cima de um cavalo. 

 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 
de quais estabelece dramática.(CRAIDY E KAERCHER,p.90) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria, KAERCHER, Gládis Elise da Silva Educação infantil pra que te 
quero?/Porto Alegre: ARTMED, 2001 
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PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA:19/09/2019 

OBJETIVOS: 

Mateada mirim 

Estimular o interesse pela cultura gaúcha 

Trabalhar a coordenação motora 

RECURSOS: 

Mate, erva, termo, água morna, músicas tradicionalistas gaúchas, roupas típicas e imagens 
digitas. 

ATIVIDADE: 

 A professora irá propor para os alunos uma mateada mirim, para mostrar as roupas usadas 
nessa época, e suas músicas tradicionais, vídeo- os pequerruchos- Ai bota aqui o seu 
pezinho[DVD Dia De Festa] 

DESENVOLVIMENTO: 

 A professora explicará para os alunos a tradição gaúcha, vamos dançar as músicas 
tradicionalistas, no primeiro momento as crianças ficaram livres para se movimentar como elas 
preferirem, após a professora vai utilizar a música “ bota aqui o seu pezinho”, aproveitando 
para trabalhar a coordenação motora. 

REFLEXÃO: 

  A professora se vestiu de prenda alguns alunos foram caracterizados de gaúchos e prendas, a 
professora mostrou o vídeo da música bota aqui seu pezinho e explicou sobres as roupas, após 
os alunos ficaram livres para dançar as músicas tradicionalistas gaúchas. A professora colocou 
o vídeo, explorando a música, incentivando os alunos a dançarem, colocando o pezinho, todos 
participaram, foi feito um lanche solidário e a mateada na sala de aula, que foi levado pelos 
alunos compartilharem. 

Segundo a Base Comum Curricular, conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais 
e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por 
meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas  de  expressão  e 
 linguagens,como as artes  visuais   
 (pintura,modelagem,colagem,fotografia etc..),a música, o teatro, a dança e o 
audiovisual, entre outras.(BRASIL,2017,p.39) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017 
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  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 25/09/2019 

OBJETIVOS: 

Reforçar as cores  

Coordenar suas habilidades manuais 

RECURSOS: 

EVA( branco, preto, azul, amarelo, rosa, verde, roxo e vermelho), cola quente  

ATIVIDADE:   

A professora confeccionará um sol com os alunos 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos os alunos sentados na mesa, a professora distribuirá as tiras  de EVA para os alunos 
colorem nas pontas, após a professora fará um circulo amarelo e nele vão colar os olhos a boca 
e o nariz, irão fazer um sol bem colorido. 

REFLEXÃO: 

 A professora auxiliou os alunos a grampiar as pontas dos Eva, foi utilizada a cola quente para 
colar as tiras no circulo do sol. Atividade foi feita aos poucos pois os alunos estavam muito 
agitados e a professora teve que ir estimulando o interesse para fazer a tarefa. Com muita 
paciência e atenção a atividade foi concluída. 
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A criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela encontra maneiras peculiares 
e originais de se expressar, porque ela é capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver 
num mundo que é apenas seu.[..] (CRAIDY E KARECHER,2001,p.21) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria, KAERCHER, Gládis Elise da Silva Educação infantil pra que te 
quero?/Porto Alegre: ARTMED, 2001 
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PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 26/09/2019 

OBJETIVOS:  

Estimular o interesse pela arte 

Trabalhar a coordenação motora fina 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 

Garrafas pet, tinta guache( diferentes cores), pincel, graveto e EVA 

ATIVIDADE: 

A professora fará com os alunos flores de garrafas pet 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora cortará o fundo das garrafas em forma de flor, os alunos irão pintar da cor que 
quiserem, o caule será o graveto, a professora vai auxiliar os alunos na produção de um canto 
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da primavera, irão colar na parede as flores confeccionadas e o sol( que vai ser feito no dia 
25/09) promovendo uma paisagem na sala de aula. 

REFLEXÃO: 

Atividade foi realizada no pátio, a professora distribuiu as flores feitas com as garrafas para os 
alunos pintarem, eles escolheram a cor que iam pintar, os alunos se sujaram bastante de tinta, 
a diversão foi garantida, notava-se em cada um a satisfação por eles estarem confeccionando. 

Segundo a Base Comum Curricular, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os 
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, a articulá-lo em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo 
de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação 
familiar[...](BRASIL,2017,p.34) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 28/09/2019 

OBJETIVOS: 

Participar de eventos feitos pela a SMED 

Interagir com outras EMEIS 

RECURSOS: 
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Tertúlia Nativista das EMEIS, vendas de doces e salgados e apresentação dos alunos. 

ATIVIDADE,DESENVOLVIMENTO: 

Apoiar o grupo da escola na participação da tertúlia 

REFLEXÃO: 

A professora esteve presente na tertúlia nativista,observou as apresentações, interagiu com o 
público e com os colegas, uma tarde cheia de união, amizade e carinho, fico feliz em fazer parte 
dessa turma o grupo unido é mais forte. 

Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artísitco- cultural.(BRASIL,2017,p.9) 

 

REFERÊNCIA: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017 
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SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA:02/10/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular o trabalho em grupo 
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Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, 
brinquedos(EIO1EO03) 

RECURSOS: 

Caixa de papelão, EVA, cola quente, palito de churrasco e tampinhas de garrafas 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará junto com os alunos uma televisão. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora levará uma caixa, nela será feita a televisão, após a atividade ser feita irá propor 
ao alunos para eles fazerem uma transmissão ao vivo, a caixa será colocada onde os alunos 
quiserem, primeiro será um aluno de cada vez, se der até dois para aprender a dividir o espaço 
com os colegas. 

REFLEXÃO: 

Atividade foi feita conforme a descrição a cima, os alunos mostraram-se interessados a 
participar da programação da nossa emissora. A professora explicou que iriam fazer de conta 
que estava apresentando, representado, explorando as diferentes expressões de cada aluno.  

Segundo a Base Comum Curricular, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, 
suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.(BRASIL,2017,p.36) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,20017. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 03/10/2019 

OBJETIVOS: 

Trabalhar a coordenação motora 

Estimular atividade em grupo 

Descoberta novas brincadeiras 

RECURSO: 

Bolhas de sabão industrializadas 

ATIVIDADE:  

A professora fará com os alunos bolhas de sabão 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora vai utilizar as bolhas de sabão, irá soprar e os alunos irão pegar as bolhas, 
interagindo com os colegas e com a professora. 

REFLEXÃO: 

A professora fez as bolhas e os alunos ficaram encantados e foram seguindo até conseguir pegar, 
após a professora deixou um aluno de cada vez fazer as bolhas para os colegas e depois todos 
juntos fizeram bolhas a sala ficou repleta de bolhas e muita diversão eles adoraram, cada aluno 
levou um frasco com bolhas de sabão para casa. 

Segundo a Base Comum Curricular, a educação infantil precisa promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações,manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas as suas 
curiosidades e indagações.[...](BRASIL,2017,p41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,20017. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 05/10/2019 

OBJETIVO: 

Arrecadar dinheiro para ajudar os colegas que vão ao SIEPE 

RECURSOS: 

Caixas de papelão, papel pardo, EVA de várias cores, chapéus descontraídos e cola de EVA.  

ATIVIDADE: 

As pibidianas irão confeccionar um cartaz para o pedágio -“colabore PIBID Pedagogia” 

DESENVOLVIMENTO: 

O cartaz será feito com papel pardo, as letras de EVA, o chapéus será usado pela pibidiana. 

REFLEXÃO: 

As pibidiana apoiou no pedágio, momento de união e descontração. Pois o apoio dos colegas é 
essencial para o desenvolvimento de todo grupo. 

Segundo a Base Comum Curricular,criar e disponibilizar materiais de orientação para os 
professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem 
contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem.(BRASIL,2017,p.17) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,20017. 
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 09/10/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular alimentação saudável 

Provar diferentes sabores 

RECURSOS:  

Liquidificador, manga, água, copos e toucas higiênicas 

ATIVIDADE: 

A professora fará com os alunos suco da fruta manga 

DESENVOLVIMENTO: 

Um aluno de cada vez irá colocar um pedaço da fruta citada a cima no liquidificador, após a 
professora colocará água e vai bater fazendo o suco saudável. 

REFLEXÃO: 

Atividade foi feita na cozinha da escola, a professora colocou toucas higiênicas nos alunos, 
cada aluno pode colocar um pedaço da fruta no liquidificador. Teve alunos que degustaram a 
fruta e adoraram, já uns nem proveram, a professora incentivava e explicava, que devemos 
provar, todos gostaram do suco. 

Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001),Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e 
social, bem como a relação do indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação, por 
isso, falar sobre saúde nas instituições de Educação Infantil implica promover ações de higiene, 
prevenção de doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e 
o desenvolvimento da criança em sua “totalidade”.[...](CRAIDY E KAERCHER,2001,p39)  

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 17/10/2019-23/10 

OBJETIVOS: 

Estimular a imaginação 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 
descobertas. (EIO1ET03) 

RECURSOS: 
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Folha de ofício A3(branca e colorida), cola e canetinhas. 

ATIVIDADE:  

A professora fará junto com os alunos guarda-chuvas 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora distribuirá as folhas colorida para os alunos, auxiliará na dobradura fazendo leque, 
após vão colar o leque no meio da folha de ofício, ficando com formato de guarda-chuva. 
Quando os alunos abrirem e fecharem a folha, o guarda- chuva se abrirá e fechará.Será utilizado 
materiais disponibilizados pelo PIBID(folha A3 branca, folha ofício coloridaA4) 

REFLEXÃO: 

Nesse dia a professora se fez presente, mas devido a chuvas intensas não compareceu nenhum 
aluno. Atividade foi feita no dia 23/10, os alunos participaram todos mostraram interesse na 
atividade proposta. 

Segundo a Base Comum Curricular, parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, 
organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a 
pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das 
crianças.(BRASIL,2017,p.37) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base NacionalComum 
Curricular. Brasília. DF, 2017.  
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DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 24/10 

OBJETIVOS: 
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Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 
elas(EI01ET05) 

RECURSOS: 

Cartolina, lápis,tenaz, palito, EVA, algodão, papel crepom e tampinha de garrafa 

ATIVIDADE: 

A professora fará junto com os alunos um cartaz sensorial 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora desenhará diferentes formas na cartolina, após será colado pelos os alunos os 
materiais citados acima.  

REFLEXÃO: 

 Todos fizeram a colagens dos materiais citados acima, teve alguns que se interessaram mais e 
outros nem tanto. A professora sempre os estimulando para participarem da atividade, os alunos 
tocaram e manipularam as diferentes texturas. 

Segundo a Base Comum Curricular, a instituição escolar está criando oportunidades para que 
as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-lo 
em seu cotidiano.(BRASIL,2017,p41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 



111 
 

DATA: 04/11 

OBJETIVOS: 

Compartilhar os objetos os espaços com crianças da mesma faixa etária(EIO2EO03) 

RECURSOS: 

Visita a brinquedoteca, jogos, brinquedos de madeira, recicláveis, fantasias, lápis de cor, 
folhas de ofício,teatro,fantoches, barracas com bolinhas e tapetes emborrachados. 

ATIVIDADE: 

A professora irá fazer um teatro com fantoches. 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora irá utilizar os teatros e os fantoches, fazendo que as crianças participem, 
interajam entre si.  

REFLEXÃO: 

A visita na brinquedoteca é um momento de descoberta, os alunos exploraram todos os 
brinquedos, se encantam a cada descoberta, as crianças adoraram o teatro e foram 
incentivadas a criarem histórias e utilizaram os fantoches. Após foi levado os alunos para o 
espaço Dandara para socializarem os lanches, e andar de rede, os alunos aproveitaram 
bastante essa tarde cheia de aprendizado. 

Segundo a Base Comum Curricular, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da 
infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral 
das crianças.[...](BRASIL,2017,p.35) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 10/10/2019 

OBJETIVOS: 

RECURSOS: 

Frutas congeladas, máquina de fazer sorvete, pratos, colheres e toucas higiênicas. 

ATIVIDADE: 

A professora preparará junto com os alunos sorvetes de frutas 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos na cozinha da escola, um aluno de cada vez colocará a fruta na máquina de sorvete. 

REFLEXÃO: 

A professora produziu junto com os alunos sorvete de frutas congeladas. Todos alunos 
mostraram-se curiosos, pois para eles era tudo novidade, eles estão se interessando mais a cada 
intervenção, pois com decorrer do tempo, fico observando e registrando o que mais chama 
atenção da turma. 
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Vygotsky,(1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que está diante do 
desenvolvimento e que o puxa para frente. A ideia aqui concebida é a de que o ensino cria uma 
série de processos de desenvolvimento que de outro modo não seria possível despertar nas 
crianças. Isto é, o ensino precede e estimula o desenvolvimento mental da criança.( 
BARBOSA,2008,p.57) 

REFERÊNCIA: 

BARBOSA,M.C.S. HORN, M. da G.S. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto 
Alegre: ARTMED, 2008. 

 

   

 

        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 12/10/2019 

OBJETIVO: 

Representar a EMEI Verdina Correia Raffo 

RECURSOS: 

Camiseta do PIBID, cartaz e fantasias 

ATIVIDADE: 

Desfile alusivo ao dia da criança 

DESENVOLVIMENTO: 

Participação do desfile 
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REFLEXÃO: 

A pibidiana se faz presente em todas as atividades proposta pela a EMEI, apoiar nossa escola é 
de grande importância, mostrar que todos juntos podemos sim, formar cidadãos que participem 
da democracia e lutem pelos seus direitos. 

É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e 
opressão.(CRAIDY E KAERCHER,2001,p24) 

 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que  

te quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 

 

     

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDAGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLA LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVIORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA- CRECHE II 

DATA: 16/10/2019 

OBJETIVOS: 

Estimular a confecção de brinquedos recicláveis 

Reforçar as cores 

RECURSOS: 
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Garrafa Pet, EVA(verde), bastão de silicone, cola quente e cola colorida 

ATIVIDADE: 

A professora confeccionará com os alunos tartarugas 

DESENVOLVIMENTO: 

Todos alunos sentados na mesa, a professora distribuirá os EVA em forma de tartaruga, após 
irão colar a garrafa que será o casco, vão colorir com cola colorida. 

O EVA o bastão de silicone e a cola colorida que será utilizado foi o que o PIBID disponibilizou 
para o grupo. 

REFLEXÃO: 

Nesse dia foi apenas uma aluna, a professora auxiliou na tarefa. Deu oportunidade dela fazer a 
tartaruga como ela quisesse, pois ela escolheu fazer colorida.  

Não devemos podar a criação, imaginação das crianças, é necessário interagir e ampliar o 
horizonte de seu aprendizado. 

Segundo CRAIDY, KAERCHER(2001), a criança expressa-se pela ato lúdico é através desse 
ato que a infância carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, 
desenvolvendo formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos,a 
fim de se renovar a cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança 
saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo 
brincar.(CRAIDYE KAERCHER,2001,p.103) 

REFERÊNCIA: 

CRAIDY,Carmen Maria. Kaercher, Gládis Elise da Silva. Educação infantil; pra que te 
quero?/-Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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NÚCLEO: LICENCIATURA PEDEGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 

DATA: 21/11 

OBJETIVO: 

Estimular o interesse por experimentos 

RECURSOS: 

Garrafa Pet transparente, filtro de papel, água suja, TNT(azul), folhas A4(azul), colheres de 
plástico (azul), copos e gelatina(azul). 

ATIVIDADE: 

A professora junto com os alunos irão apresentar a experiência “Filtro de água” 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora fará um filtro com garrafa Pet, cortando o bico e colocando de boca para baixo 
dentro da garrafa, colocará o filtro e as crianças colocarão água aos poucos. 

REFLEXÃO: 

Com o filtro pronto, e todos materiais disponíveis em cima da mesa,com a presença das mães, 
pais, SMED e funcionários,chegou a hora de apresentar. 

A professora perguntou para os alunos quais materiais iriam utilizar? Eles responderam: 
garrafa, filtro e água suja, O que vamos fazer ?” limpar água”, a professora deu as garrafas 
que tinha água suja para os alunos colocarem no filtro. Foi explicado para os presentes quais 
temas foram abordados e mostraram os cartazes confecionados durante esse aprendizado. 

Foi distribuído lembranças, que foi gelatina, com colher, e uma mensagem- foi utilizada as 
folha A4 azul, tenaz que o PIBID disponibilizou. 

Segundo a Base Comum Curricular,[..] a Educação Infantil precisa promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações.[..](BRASIL,2017,p.41) 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. DF,2017. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID  

NÚCLEO: LICENCIATURA PEDEGOGIA 

SUBPROJETO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª SUPERVISORA: ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA -Creche II 

DATA: 27/11 

OBJETIVOS: 

Mostrar que é possível aprender na sala de aula 

Demonstrar a importância do eu, o outro e o nós 

RECURSOS: 

Slides, apresentação oral 

ATIVIDADE: 

Participação e apresentação no Humanístico 

DESENVOLVIMENTO: 

A professora irá apresentar um trabalho feito no decorrer do PIBID 

REFLEXÃO: 

Foi grande aprendizado participar do humanístico, compartilhar nossas experiências no 
contexto da escola, me senti importante mostrando que mesmo sendo estudante já é possível 
expressar meus conhecimentos e aprendizados. 
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Segundo Barbosa e Horn, Vygotsky(1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que 
está diante do desenvolvimento e que o puxa para frente. A ideia aqui está concebida é a de 
que o ensino cria série de processos de desenvolvimento que de outro modo não seria possível 
despertar[...](Barbosa e Horn,2008,p. 57) 

REFERÊNCIA: 

BARBOSA,M.C.S. HORN,M.da G.S. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto 
Alegre: ARTMED:2008 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

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

DISCENTE: JOICE DOS SANTOS FELIX PESSÔA 
 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 
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 Proporcionar um momento agradável e acolhedor de volta às aulas; 

 Incentivar as crianças a relatarem como foram as férias; 

 Expressar o que fizeram no período de recesso através da pintura; 

RECURSOS: Será utilizado um livro, uma mala, brinquedos, jogos e fantasias, folhas, pincéis 

e tinta guache. 

DESENVOLVIMENTO: Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. A Professora montará um espaço diferente com as crianças para contar 

uma história e conversar sobre o que fizeram nas férias, explorando o que há dentro da mala. A 

história é sobre “O avião de Alberto”, relacionarei esta com o retorno às aulas. Na sequência, 

deixar que eles falem sobre suas férias, a professora mediará essa conversa com o auxilio dos 

materiais que tem dentro da mala, tais como brinquedos, bonecas, fantasias, sempre fazendo 

relação com o retorno deles à escola. 

A culminância será um momento, no qual as crianças poderão expressar o que sentiram no 

retorno às aulas, através de uma pintura feita em papel utilizando tinta guache, se o tempo 

estiver ensolarado essa atividade será feita no pátio, sendo que as folhas serão fixadas na parede.       

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Autor desconhecido, Literatura infantil. O avião 

de Alberto. Editora Todolivro. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Esta atividade foi elaborada com o objetivo de trazer um certo acolhimento às crianças 

em seu retorno as aulas. Sabemos que para algumas crianças é um pouco sofrido essa nova 

separação dos pais e de sua rotina de férias, para retornar as atividades escolares. 

 Pensando nisso, foi proposta uma história que falasse sobre viagens, passeios, 

momentos relaxantes que costumamos fazer nos períodos de férias, justamente para que as 

crianças socializassem com a turma esses momentos de descontração que tiveram com seus 

familiares. 

 As crianças interagiram com entusiasmo contando suas novidades e o que fizeram nas 

férias, foi um momento em que eles puderam assimilar que, voltaram a rotina escolar, porém 

de forma bastante lúdica, través de brincadeiras e socialização entre a turma. 

 Por tanto na perspectiva de Seabra e Sousa, é fundamental o professor estar preparado 

para recebe este aluno, que esta se readaptando a rotina escolar, para que ele se sinta seguro 
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neste meio em que  esta novamente sendo inserido. Proporcionar momentos acolhedores nestes 

primeiros dias é essencial para a inserção de cada criança. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

SEABRA, Karla; SOUSA, Sandra. Educação Infantil. Volume único. Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

DATA: 06/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse pela escuta da história; 

 Identificar seu formato de família, através da história; 

 Incentivar as crianças que relatem acontecimentos com participação de seus pais ou da 

família; 

RECURSOS: Será utilizado um varal de histórias, massinha de modelar, folha A4 e lápis de 

cor. 
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DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará no momento de acolhida, vamos conversar 

e brincar de massinha de modelar, com essa massinha expressaremos como é a nossa família. 

Após o lanche será contada uma história com a utilização de um varal, esta refere-se a 

instituição familiar, dizendo que cada um de nós tem uma família e elas são constituídas de 

pessoa especiais, como um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um irmão mais velho etc;  

Na sequência deixar que as crianças expressem como são constituídas as suas famílias. Na folha 

A4 poderão exemplificar a sua família utilizando lápis de cor, neste momento a professora 

tentará dar uma atenção individual para saber como é formada a família de cada aluno, pra 

identificar se há pai presente, ausente, padrasto etc.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: PARR, Todd Literatura infantil. Livro da Família. 

Editora Panda, 2003. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa atividade foi elaborada com o intuito de mostrar às crianças que há na sociedade, 

diversos contextos familiares, que saber reconhecê-los e respeitá-los é um dever de todos. 

Então, de maneira muito lúdica, foi proposto às crianças que representassem suas famílias, 

utilizando massinha de modelar. 

 Este trabalho permitiu a eles que, demostrassem de forma concreta como era constituída 

sua instituição familiar. Com muita criatividade, tivemos vários trabalhos incríveis, cada um 

fez no seu jeito, demonstrando habilidades manuseais ao moldarem suas famílias com massinha 

de modelar 

 Caio Mario, aponta que novas concepções de família se configuram todos os dias na 

sociedade, por tanto é pertinente dar voz a esses novos contextos familiares, nos quais, as 

crianças estão inseridas. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

https://jus.com.br/artigos/58043/o-poder-familiar-e-o-conceito-moderno-de-familia-a-luz-do-

eca  

[1] PEREIRA,Caio Mario. Instituições de Direito Civil, Direito de Família, 18 ed. Volume V.  
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 12/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse pela escuta da história; 

 Identificar seu formato de família, através da história; 

 Incentivar as crianças que relatem acontecimentos com participação de seus pais ou da 

família; 
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RECURSOS: Será utilizado um varal, o desenho que representa o formato de família de cada 

aluno, mídia para gravação de vídeo, lápis de cor. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará no momento de acolhida, estaremos 

conversando sobre a importância de cada membro da família, questionar às crianças sobre o 

que elas mais gostam de fazer quando estão reunidos com seus familiares, conversar com eles 

sobre datas especiais, tais como o dia dos pais, o que eles gostariam de fazer ou dizer aos seus 

pais, ou a alguém que considere como um pai. Na sequência, serão distribuídas imagens de 

várias configurações de família, as crianças serão convidadas a identificar a imagem que mais 

se parece com a sua família e pendurar no varal e se quiser poderá falar o porquê escolheu 

aquela imagem. Na imagem identificar a figura do pai, posteriormente eles poderão colorir a 

figura. Em um local reservado e individualmente, cada criança poderá gravar uma mensagem 

para seu pai, ou para alguém que considere um pai, poderá ser um avô, um padrinho, um tio. 

etc.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: PARR, Todd Literatura infantil. Livro da Família. 

Editora Panda, 2003. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Esta atividade foi pensada com o intuito de trabalhar outras configurações de família, 

sobre uma perspectiva diferente da habitual, em que as crianças já conhecem, que é a família 

tradicional patriarcal. Meu objetivo foi ressaltar a importância de todos os formatos familiares, 

deixando que as crianças identificassem o formato de suas famílias por meio da história 

proposta.  

 Para a minha surpresa, todas as crianças se identificaram com alguma família em que 

aparecia no decorrer da contação da história, a participação de alguns alunos foi bastante 

comovente, pois eles trouxeram relatos do âmbito familiar e compartilharam com a turma de 

forma muito natural. Posteriormente, tive a oportunidade de conversar com alguns pais sobre 

esses relatos, surpreendentemente os relatos dos pais coincidiram com os das crianças. 

 O modelo de família contemporâneo é composto por pai e filho, mãe e filho, avós e 

netos, tio ou tia, inúmeros formatos que não deixam de ser família para a criança que ali esta 

inserida, respeitar e trazer para a sala de aula essas novas configurações familiares é de suma 

importância para o desenvolvimento do caráter desses indivíduos. 
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 Durkheim, vai dizer que, a ação exercida nas crianças pelos adultos, implica em uma 

série de desenvolvimentos intelectuais, morais, sociais e irão interferir na capacidade dos alunos 

em assimilar os conhecimentos. Então a criança se sentir segura e reconhecida nesse meio 

contribui para que ela sinta-se parte desse universo, independentemente do espaço familiar, a 

qual ela pertence. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 11.ed. São Paulo: Melhoramentos: MEC, 1978.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 13/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Identificar a figura paterna em suas famílias; 

 Incentivar as crianças a expressarem seus sentimentos; 

 Demonstrar interesse pela leitura; 

RECURSOS: DVD, confecção de um rótulo para o saquinho de pipoca, tintas coloridas. 

DESENVOLVIMENTO: Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. Conversaremos sobre datas especiais, mostrarei às crianças uma 
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pequena coleção de livros que fala de pessoas especiais na nossa família, como o pai, a mãe, a 

vó, o vô, os deixar manusear os livros e observar o interesse de cada um pelos livros e perguntar 

qual que eles querem que a professora leia. Após irei perguntar se eles sabem que data especial 

se aproxima. Partindo deste questionamento darei sequência a atividade, mostrarei às crianças 

o DVD, no qual, estará gravada a mensagem que eles fizeram na aula anterior. Se possível 

passar os vídeos para que eles possam se assistir. Posteriormente confeccionaremos o rótulo do 

saquinho, aonde irá uma porção de pipoca, nele terá a seguinte frase: Para comer juntinho de 

uma pessoal SUPER especial! Na palavra super terá o símbolo do “super herói”. Explicarei 

para as crianças que estaremos confeccionando um kit cinema e que eles poderão convidar seus 

pais, avós ou toda a sua família para, que em casa, possam assistir o filme “mensagem” que 

consta no DVD. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Autor desconhecido, Literatura infantil. “O Papai me 

ama” “A mamãe me ama” “A vovó me ama” “O vovô me ama”. Editora Todolivro. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa atividade foi elaborada com o objetivo das crianças poderem deixar registrado uma 

homenagem especial para qualquer integrante de sua família, as crianças tiveram a 

oportunidade de escolher a quem eles direcionariam essa homenagem. 

 Foi um momento bastante oportuno, pois cada um expressou seu sentimento em relação 

a pessoa homenageada, da maneira que quis. Algumas crianças falaram diretamente para a 

figura paterna, sendo muito espontâneas, já outras precisaram de estímulos, no qual foi 

perguntado para quem gostariam de mandar mensagem. 

 Todos eles mandaram mensagens ao pai, apenas uma criança que falou que convidaria 

os avós para assistir o filme. Entendemos que é pertinente trabalhar essas questões familiares 

com as crianças pequenas, Osório salienta que não devemos eleger um elemento comum 

presente em todas as famílias, pois, hoje há várias estruturas de famílias presentes na sociedade 

e que precisam ser trazidas para o contexto escolar. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

OSÓRIO, Luiz Carlos. Família hoje. Porto Alegre: Artmed, 1996.  
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Estimular a oralidade através da história cantada; 

 Trabalhar a lateralidade através da música; 

 Explorar o espaço através da expressão corporal; 

RECURSOS: Será utilizado tinta guache na cor verde, tnt azul para representar a lagoa e papel 

pardo para a confecção de uma lagoa com vários jacaré. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, faremos uma 

história cantanda de um jacaré que foi passear na lagoa, as crianças estarão dispostas ao redor 

de um pedaço de tnt azul, este representará a lagoa, com as mãos pintadas com tinta guache 
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verde imitaremos o jacaré, a professora começa cantando e as crianças seguem imitando o 

jacaré. 

Em seguida será proposto as crianças que façam um jacaré na lagoa, esse trabalho será coletivo, 

o lago estará previamente pronto, utilizando tinta guache cada criança desenhará um jacaré ao 

redor da lagoa. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wBU1HflQE5I 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa atividade foi planejada de uma maneira, porém na prática aconteceu de forma 

diferente, o que foi bem bacana, pois foram as crianças que intuitivamente mudaram a 

brincadeira de maneira tão natural que parecia ter sido planejada daquele jeito desde o princípio. 

 Na brincadeira, foi proposto que cantássemos a música ao redor do tnt, que estava ali 

representando a lagoa, todos participaram, exceto uma criança que ficou com medo do jacaré 

e, em um primeiro momento, não quis participar. Ao final da brincadeira cada criança pegou 

uma ponta do tnt e começaram a balançar e diziam que eram ondas, então a brincadeira tomou 

outro rumo, ele balançavam e diziam cadê o jacaré, este ficava pulando conforme mexíamos no 

tnt. 

 A criança, que a princípio estava com medo, neste momento quis participar e se juntou 

aos amigos participando da brincadeira com mais segurança. Para Bettelheim, as crianças 

conseguem construir o mundo através das brincadeiras, expressando sentimentos que talvez não 

conseguiriam expressar oralmente, essa linguagem devemos respeitá-la, mesmo que não 

entendamos o que se passa com eles. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para seu filho. Rio de Janeiro: Ed. Campos. 1988. 
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 21/08/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Estimular a curiosidade das crianças através do lúdico; 

 Identificar sons de diferentes animais; 

 Demonstrar interesse pela história e brincadeiras; 



130 
 

 

RECURSOS: Será utilizado um livro, uma caixa surpresa com a imagem de vários animais, 

folha a4, tintas guache e pincéis. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, faremos uma 

roda para ouvir a história "Os sons da Floresta", após este momento de contação de histórias, 

ainda na roda, será apresentado para as crianças uma caixa, dentro dela haverá imagens de 

animais de todos os tipos, cada criança terá a oportunidade de colocar a mão dentro da caixa 

para tirar o desenho de um animal, depois de feito isso cada criança deverá imitar o som que 

seu respectivo animal faz. 

Posteriormente cada criança receberá uma folha A4 e tinta guache para representar o seu animal 

favorito, deixar que eles expressem livremente os seus desenhos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Literatura infantil. Os sons da floresta, Editora 

Todolivro. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Essa atividade foi pensada para que as crianças pudesse conhecer um pouco sobre os 

animais que habitam a floresta, em um primeiro momento eles escutaram atentos a história, 

bem como representavam o som dos mesmos a medida que eram solicitados. 

 A atividade foi tomando outro rumo, conforme íamos explorando os animais que  iam 

surgindo da caixa surpresa, ao final, as crianças acabaram fazendo palitoches com o desenho 

dos animais e a medida que iam terminando, encenavam histórias com o seu material. Essa 

linguagem teatral partiu do interesse das crianças, que deram um outro propósito para a 

atividade, foi um momento bem interessante, pois algumas crianças, em suas encenações, 

relacionavam os animais da floresta com os seus animais de estimação.  

 Segundo Vygotsky, a interação social na atividade teatral acontece de várias maneiras, 

é a partir desta interação que as crianças desenvolvem habilidades que contribuem pra o 

desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

VYGOTSKY, L. S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 28/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar, juntamente com as professoras da instituição, momentos de brincadeiras 

e descontração par as crianças; 

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, realizaram nesta 

tarde atividades e brincadeiras alusivas ao dia da educação infantil, para tal foram 
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proporcionados às crianças brinquedos infláveis, brincadeiras de roda, brincadeiras livres e 

dirigidas, bem como um belo piquenique, no qual participaram todas as turmas da escola.   

 A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID 

Pedagogia em parcerias que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos quais estão 

inseridos.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta tarde foi proporcionado aos alunos da escola momentos de brincadeiras ao ar livre, 

a escola teve a oportunidade de alugar um brinquedo inflável para que as crianças tivessem uma 

tarde de muitas diversões, quebrando um pouco da rotina do dia a dia na escola. No horário do 

lanche, as crianças puderam compartilhar o que trouxeram de casa, isso permitiu a eles um 

espaço de socialização com crianças de outras faixa etárias. 

 Momentos assim favorecem na interação das crianças com as demais aumentando os 

laços de amizade. Todas as atividades lúdicas bem planejadas, contribuem direta ou indireta na 

formação da autonomia da criança. E para se ter êxito nas atividades propostas, sugere-se que 

se conheçam bem as crianças, pois cada um tem as suas especificidades.  (BRASIL, 1998). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Referencial curricular nacional para a 

educação infantil: formação pessoal e social. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 

1998b. v.2 
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 02/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos; 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações; 
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RECURSOS: Será utilizado uma caixa para representar um palco de teatro, palitoches com os 

principais personagens da independência do Brasil, folhas verdes para a confecção da dobradura 

do chapéu do Dom Pedro. Tinta spray na cor amarela, para uma brincadeira no pátio. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará no momento de chamadinha das crianças. 

Logo após darei início com a história da independência do Brasil, utilizarei palitoches com os 

personagens Dom Pedro, José Bonifácio, Princesa Leopoldina, cavalos e soldados. Ao término 

da história faremos uma roda de conversa sobre o que foi a independência do Brasil? Se todos 

sabem que moramos em um país chamado Brasil, questionar o que eles sabem sobre nosso país, 

a bandeira o hino. 

Como atividade realizaremos a dobradura de um chapéu, este do Dom Pedro, o qual será usado 

na nossa brincadeira no pátio. 

A brincadeira acontecerá da seguinte maneira: a professora desenhará círculos no chão, a 

quantidade de círculos é um para cada criança, sendo que uma ficará sem. Ao comando da 

professora que gritará: Dom Pedro diz que fica! Ao escutarem esse comando cada criança entra 

em um círculo, novamente a professora fala o comando e neste momento as crianças terão que 

trocar de círculo, a criança que ficou sem círculo, agora dará o comando e terá que gritar: Dom 

Pedro diz que  fica! E assim segue a brincadeira. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: SANTANA, Bernadete Sena. História da 

Independênciado Brasil. 

http://euadoroeducacaoinfantil.blogspot.com/2010/08/independencia.html  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Para esta atividade foi proposto uma peça teatral utilizando palitoches, com esse 

material foi contado às crianças uma breve história sobre a independência do Brasil. As crianças 

participaram com entusiasmo e ficaram bastante atentos ao teatro, eles interagiam com os 

personagens como se eles tivessem vida.  

 Em um outro momento as crianças tiveram oportunidade de recontar a história e esse 

momento foi bem legal, pois eles usaram de muita imaginação e inventaram novas histórias 

para os personagens, o que ficou da história que eu contei pra eles, foi o momento em que Dom 

Pedro, às margens do rio Ipiranga diz: Eu fico! 
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 Na perspectiva de Vygotsky, trazer a linguagem teatral para as salas de aulas é 

fundamental para o desenvolvimento de outras capacidades da criança. A psicologia histórico 

cultural nos mostra que o indivíduo ao aprender, ele interage com outras pessoas e ao mesmo 

tempo que aprende, ele também ensina. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n2/a05v16n2.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos; 

 Identificar e reconhecer a bandeira como um símbolo importante da conhecermos a 

história do nosso país; 

RECURSOS: Será utilizado folhas tamanho grande para confeccionar a bandeia do Brasil, 

recortes de revistas, lápis de cor, carimbos com desenhos de árvores e estrelas. Uma bandeira 

do Brasil e imagens das matas, céu, rios, e das riquezas do nosso país. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará no momento de chamadinha das crianças. 

Logo após darei início a minha intervenção mostrando a bandeira do Brasil às crianças, contarei 
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o que representa cada cor da bandeira: Branco: significa o desejo de paz, neste momento 

poderemos relembrar a história contada na aula anterior. 

Azul: simboliza o céu e os rios brasileiros. 

Amarelo: as riquezas 

Verde: simboliza as matas 

Estrelas: representam os estados e o distrito federal 

“Ordem e Progresso”: lema baseado nos estudos de um filósofo francês, Augusto Comte 

No momento em que estarei apresentando a bandeira, também estarei trazendo imagens das 

matas, dos rios, do céu, das riquezas e colarei nas cores da bandeira. 

Como atividade as crianças confeccionarão a bandeira brasileira, nela eles poderão utilizar os 

materiais descritos a cima para a realização da atividade.   

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: SANTANA, Bernadete Sena. História da 

Independência do Brasil. 

http://euadoroeducacaoinfantil.blogspot.com/2010/08/independencia.html  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 A atividade deste dia teve o propósito de mostrar a bandeira para as criança, e o 

significado de suas respectivas cores, essa atividade foi realizado no pátio devido ao tempo, 

estava fazendo muito calor na sala de aula então resolvemos ir para o pátio. No entanto, as 

crianças perderam o interesse pela atividade muito rápido, devido a vontade de querer sair para 

brincar. 

 Conseguimos concluir o trabalho com alguns alunos que permaneceram ali, os outros 

quando perderam o interesse em participar, não foi-lhes imposto que permanecessem até o final 

da atividade. 

 É importante ressaltar que o professor deve estar atento as crianças de maneira que 

consiga perceber quando elas já não estão mais interessadas nas atividades e saber quais os 

motivos que levaram a esse desinteresse. Assim como diz na BNCC, as crianças estão inseridas 

em espaços e tempos de diferentes dimensões em um mundo constituído de fenômenos naturais 

e socioculturais, cabe ao professor mediar essas situações para conquistar o interesse do aluno. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da 

Educação Básica. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 10/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas; 

 Identificar-se como parte do meio através da apropriação cultural; 

RECURSOS: Será utilizado música, imagens no computador sobre as tradições gaúchas, 

bandeira do Rio Grande do Sul, tintas guache, papel pardo. 
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DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará, após o momento de acolhida e chamadinha 

das crianças, com a professora vestida com roupas típicas das tradições gaúchas, apresentará às 

crianças uma música gauchesca, também mostrará as crianças imagens do gaúcho típico dos 

pampas e suas tradições, o chimarrão, a vestimenta, as comidas típicas. Ao término da música 

faremos uma roda de conversa pra saber o que as crianças entendem ou conhecem sobre as 

tradições do Rio Grande do Sul. Levantar questões, como: Por que o consumo do chimarrão? 

Quem já usou alguma vestimenta gaúcha? Conhecem a bandeira do Rio Grande do Sul? Deixar 

as crianças se expressarem livremente. 

Como atividade faremos a bandeira do Rio Grande do Sul, utilizando tinta guache e depois 

colaremos as imagens sobre o estado e fixaremos na sala para que as crianças possam se 

apropriar do assunto trabalhado e consequentemente de sua cultura.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: Canto Alegretense, Neto Fagundes. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 Esta atividade foi proposta com o intuito de fazer com que as crianças se apropriassem 

da cultura gaúcha, a qual eles estão inseridos. Para a minha surpresa, ou não, a maioria das 

crianças apresentou um domínio de conhecimento sobre as culturas gauchas impressionante. 

 Foi com base nesses conhecimentos que fomos desenvolvendo nossas aulas sobre a 

semana farroupilha. Algumas crianças trouxeram fatos, que eu desconhecia, sobre a cultura 

gauchesca. 

 Na BNCC, vai citar a importância de se trabalhar as tradições, os costumes de um povo, 

a diversidade entre eles, através de experiências que levem os alunos a se apropriar dessa 

cultura, a qual ele pertence. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação, Secretária da 

Educação Básica. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Brasília. DF, 2017.  
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 17/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 
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OBJETIVOS: 

 Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais; 

 Identificar-se como parte do meio através da apropriação cultural; 

RECURSOS: Será utilizado todos o apetrechos do chimarrão, erva mate, cola, argila e palitos 

de picolé. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará, após o momento de acolhida e chamadinha 

das crianças, com a professora trará todos os apetrechos da preparação do chimarrão, neste 

primeiro momento deixar que as crianças explorem esse material, inclusive a erva mate para 

que elas possam observar as diferentes texturas, conversaremos sobre a tradição de tomar o 

chimarrão. Indagar? Quem já tomou chimarrão? O que acharam? Explicar de forma lúdica, de 

onde vem os materiais para a confecção do chimarrão, mostrar às crianças que a cuia de 

chimarrão é originada de uma árvore e que ele é um fruto, depois de colhido há todo um 

processo até ele transformar-se em uma cuia.  

Após essa experiência, confeccionaremos uma cuia de chimarrão utilizando argila, as crianças 

poderão criar suas próprias cuias, também utilizarão a erva mate e palitos de picolé para 

representar a bomba do chimarrão. No momento em que as crianças estiverem manuseando a 

argila terá música de fundo, estas, sobre os temas tradicionalistas que trabalharemos.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Canto Alegretense, Neto Fagundes. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 Esta atividade ainda faz referência as culturas gaúchas, no entanto utilizamos um 

material diversificado para trabalhas essas questões. Conversamos sobre o hábito que o gaúcho 

tem de tomar chimarrão, uma bebida quente e que é consumida em todas as estações do ano. 

 Para realização de tal atividade as crianças foram convidadas a manusear argila e moldar 

uma cuia de chimarrão, todas elas participaram e se sentiram bem a vontade em manipular esse 

material, foi sugerido que modelassem uma cuia, porém cada um fez a sua conforme quis, 

tivemos cuias bastante excêntricas. 

 O primeiro contato com esse tipo de material causou um pouco de estranheza em 

algumas crianças, que a princípio não queriam tocar na argila, outros já tiveram curiosidade e 

logo colocaram a mão na massa. Tive a oportunidade de participar com eles da atividade, 

ressaltando a importância do brincar junto, isso fez com que a atividade fosse mais significativa 

pra eles, colocando em evidencia de que a brincadeira é um dos principais meios de expressão 

das crianças.  (BRASIL, 2012, p. 8)  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 19/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos; 
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 Identificar-se como parte do meio através da apropriação cultural; 

 

RECURSOS: Será utilizado aquarelas, folhas A4, pincéis, imagens do vestuário do gaúcho. 

Roupas típicas das tradições gaúchas. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará, após o momento de acolhida e chamadinha 

das crianças, a professora trará imagens de pessoas com as vestimentas tradicionais do Rio 

Grande do Sul, também será exposto o vestuário do gaúcho e da mulher gaúcha, deixar que as 

crianças manifestem interesse pelas roupas e queiram vesti-las. 

Como atividade; cada criança, receberá uma folha, na qual será sugerido que desenhem o 

homem ou mulher gaúcha utilizando a aquarela e pincéis, este trabalho será exposto na sala de 

aula. Neste momento, que elas estarão desenhando, também tocará músicas tradicionais do Rio 

Grande do Sul. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Eu sou do Sul, SERRANOS. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

 Neste dia, várias crianças já estavam vestidas com trajes gaúchos, o que auxiliou ainda 

mais a nossa atividade, pois as crianças puderam observar  e comentar sobre as vestes gauderias, 

o interessante é que nenhuma das meninas estava usando o vestido tradicional da mulher 

gaúcha, as meninas que vieram, estavam usando bombacha feminina, isso foi bem bacana, pois 

mostrou que as meninas também podem usar bombacha. 

 Na atividade prática, a qual era para desenhar um gaúcho ou uma prenda, por se tratar 

em ter que fazer um desenho, muitos fizeram um desenho de tema livre, apenas algumas 

crianças seguiram o tema proposto. 

 Segundo a BNCC, é importante problematizar essas questões de cultura, e o quanto é 

salutar inserir as crianças neste contexto para que elas sintam-se pertencentes aquele ambiente. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 

 Incentivar o gosto pelas obras de arte; 

A parte de imagem com identificação de relação rId436 não foi encontrada no arquivo.
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 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela; 

RECURSOS: Será utilizado a imagem da obra “CATAVENTO” de Luciana Teruz, poema de 

Mario Quintana “Canção da Primavera”, palitos de churrasco, fitas coloridas, papel colorido, 

cola e canudinhos. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, com a 

professora declamando a poesia “Canções de Primavera” de Mario Quintana, estará com vestes 

coloridas e fitas para que ao declamar faça movimentos suaves como uma planta 

desabrochando. Após este momento faremos uma roda de conversa para introduzir o assunto 

sobre o início da estação mais bonita do ano, a  primavera, deixar que as crianças falem sobre 

o que sabem desta estação. 

Como atividade faremos uma apreciação da obra de Luciana Teruz, neste momento questioná-

los sobre o que veem na ilustração. Como fixação confeccionaremos um cata-vento que gira. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: QUINTANA, Mário. Canção de Primavera. Obra: 

TERUZ, Luciana. Catavento. Brasil, 1961. 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-mario-

quintana/  

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Comecei esta atividade declamando um poema de Mário Quintana, a medida que era 

declamado fazia-se movimentos utilizando uma fita de cetim, isso chamou muito a atenção das 

crianças, a cada movimento era um olhar diferente, depois que terminei, dei a fita a elas para 

que pudessem danças ou simplesmente só balançar a fita, e eles deram um show, dançaram e 

repetiram os movimentos que fiz, tais como o desabrochar de uma flor. 

 Nossa atividade prática foi confeccionar um cata vento que girasse, e foi incrível 

observar o encantamento das crianças ao verem que com um sopro movimentava o cata vento. 

Uma simples atividade que possibilitou às crianças a trabalharem vários campos de experiência 

de maneira lúdica. Essas ações vão de encontro ao que diz na BNCC, que é oportuno, promover 

situações de experiências concretas da vida cotidiana da criança, entrelaçando com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 24/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.) 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela; 

RECURSOS: Será utilizado, poema de Mario Quintana “Canção da Primavera”, papel pardo, 

garfos, tinta guache e folhas a4. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, com a 

professora apresentando o poema escrito em um painel, novamente será lido este para as 

crianças. Neste painel a professora irá colar desenhos de flores, rio, cata-vento conforme for 

explorando o texto com as crianças. Perguntar se eles conhecem algumas das letras que tem no 

poema, mostrar a eles a letrinha “A”, questioná-los sobre esta, em seguida serão convidados a 

identificar a vogal “letrinha” A, e com um lápis de cor poderão pintar todas as letras “A” que 

aparecerem. 

Nossa atividade será pintar uma flor utilizando um garfo e tintas guaches coloridas.  

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: QUINTANA, Mário. Canção de Primavera. Obra: 

TERUZ, Luciana. Catavento. Brasil, 1961. 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-mario-

quintana/  

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 Nesta atividade foi proposto que as crianças identificasse a letrinha A, em um primeiro 

momento foi lido o poema e depois questionei as crianças para saber se elas conheciam a vogal. 

A maioria das crianças identificou a letra A, e os que não sabiam, foram ajudados pelos colegas. 

Foi um trabalho em grupo, e eles trabalharam muito bem, respeitando os limites dos amigos. 

 A outra atividade era fazer uma florzinha, utilizando um garfo, uma atividade que para 

mim parecia simples, porém nem todos conseguiriam realizar, apenas uma criança fez, as outras 

manusearam o garfo da maneira que acharam melhor, sem seguir a proposta da atividade. 

 Segundo Magda Soares, é importante fazer com que as crianças, desde pequenas, já 

tenha contato com a escrita, o professor é esse mediador que contribua à criança um meio que 

promova esse interesse das crianças pela leitura e escrita. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: SOARES, Magda. Alfabetização e letramento na 

educação infantil. Pátio: Educação Infantil. Ano VII, nº 20, p. 6-9. Jul/out, 2009. Letramento: 

um tema em três gêneros. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.  

 

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 25/09/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.); 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela; 

RECURSOS: Será utilizado, Música sobre o poema de Mário Quintana, bolhas de sabão, fitas 

coloridas, cata-vento (confeccionado em aula anterior), giz de quadro colorido, papel nas cores 

branco e preto. 
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DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, com a 

professora dançando com as crianças ao som da música sobre o poema. Para dançar 

utilizaremos as fitas, com as quais faremos movimentos lentos, os cata-vento, confeccionados 

por eles, que poderão soprar o cata-vento e bolhas de sabão. Dançaremos até as crianças tiverem 

vontade. 

Como atividade, faremos uma roda de conversa para falar sobre como as flores crescem, 

explicar de forma lúdica como acontece a polinização  e quais animais colaboram para isso. 

Confeccionaremos uma borboleta, a professora entregará a cada um uma folha preta vazada 

com o formato de uma borboleta e outra branca, nesta eles poderão pintar utilizando giz de 

quadro colorido, pintando no sentido diagonal, horizontal, vertical ou em círculos, depois 

colarão a folha vazada em cima desta colorida. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: QUINTANA, Mário. Canção de Primavera. Obra: 

TERUZ, Luciana. Catavento. Brasil, 1961. 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-mario-

quintana/  

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta intervenção foi proposto às crianças ouvir a música canção de primavera, depois 

elas foram convidadas a dançar, utilizando materiais confeccionados em outras aulas, tais como: 

o cata vento, fitas e bolha de sabão. Todos eles dançaram, porém como a música tinha um ritmo 

lendo, logo eles perderam o interesse.  

 Nossa segunda atividade foi realizada em duas partes, primeiramente eles tinha que 

pintar uma folha utilizando apenas a cor de giz preta, de início eles ficaram sem entender, mas 

depois que passamos para a segunda parte da atividade, eles entenderam a proposta e ficaram 

surpresos com a culminância, pois de duas folhas, uma toda preta e a outra colorida e com um 

recorte no formato de meia borboleta, fez um efeito bem diferente, que os surpreenderam. 

 Esses momentos vão de encontro ao que diz na BNCC, na qual o professor deve 

promover momentos em que as crianças tenham contato com diversas linguagens, como a 

dança, a música, pois as crianças se expressam, se comunicam através desse entrelaçamento 

entre o corpo, emoções e linguagem. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012. 
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 03/10/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações; 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos; 

RECURSOS: Será utilizado, caixa de sapato, envelopes, balões, folhas A4, lápis de cor, giz de 

quadro colorido.  

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, darei início 

a nossa atividade, a qual será uma caça ao tesouro. Convidarei as crianças a se sentarem no 

chão para lhes contar o que será proposto. Neste momento conversaremos sobre o que as 

crianças sabem sobre caça ao tesouro, o que é preciso para encontrá-lo. Questioná-los sobre o 

que acham que seria o tesouro, onde poderia estar escondido. Após essa fala começarei a contar 

uma pequena história de um pirata, chamado Barba Azul, que estava perdido no mar e 

entediado, pois não tinha mais nenhuma aventura. Foi então que soprou um vento muito forte, 

balançando o barco todo e trazendo consigo uma garrafa… 

 Dentro da garrafa tem as instruções do que será preciso fazer para encontrar o tesouro, 

mais a primeira dica. 

 Cada dica terá uma tarefa, que as crianças deverão fazer para conseguir a próxima dica. 

Essas tarefas são: pular amarelinha no pátio, procurar balões na sala da coordenadora e 

estourá-los, ouvir atentamente uma rima e decifrá-la, fazer um desenho sobre o que acham 

que é o tesouro, procurar de baixo de cadeiras um envelope. 

 No pátio haverá uma caixa com um embrulho bem colorido, estará escondida e dentro 

dela haverá alguns livros e moedas de chocolates. 

Todas as dicas serão prévia mente elaboradas e combinadas com os colaboradores da escola. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Esta atividade foi pensada como objetivo de proporcionar às crianças um momento de 

diversificado. Primeiramente foi contada uma história sobre um pirata, logo em seguida as 

crianças foram convidadas pra sair a caça de tesouro, foi uma atividade muito bacana, todos 

eles participaram com entusiasmo. 

  A cada pista que eles encontravam faziam uma festa, no momento que era lido a 

mensagem da próxima pista eles ficavam bem atentos, pensavam na dica e depois saiam 

correndo atrás da outra pista, foi uma atividade que motivou até outros professores a 

participarem. Quando encontraram o tesouro, deu pra ver nos olhos deles, o quanto aquele 

momento foi significativo. 

 Barbosa, salienta que é importante, inserir a criança em um lugar que seja agradável e 

que estimule ela a querer brincar. O brincar por intermédio do jogo e da brincadeira, faz a 

criança interagir com o ambiente, ao qual esta inserida promovendo o contato com diversas 

linguagens que contribuirão para o seu desenvolvimento. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BARBOSA, R. F. M; MARTINS, R. L. D. R; 

MELLO, A. S. Brincadeiras lúdico-agressivas: tensões e possibilidades no cotidiano na 

educação infantil.  

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 07/10/2019 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar, juntamente com as professoras da instituição, momentos de brincadeiras 

e descontração par as crianças; 

 Estimular a apreciação pela linguagem teatral;  

DESENVOLVIMENTO:  

Nesta tarde as bolsistas, planejaram uma peça teatral alusiva a semana da criança. Essa 

peça de teatro contemplou todas as crianças da escola. Esse momento de interação se estendeu 

a um acampamento na sala de aula regada de muita pipoca. 
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 A ação das bolsistas visa integrar, ainda mais, a equipe de educadores com o PIBID 

Pedagogia em parcerias que visem o bem estar dos alunos nos espaços escolares dos quais estão 

inseridos.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta tarde foi proporcionado às crianças de toda a escola uma peça de teatro intitulada 

“Borboletinha”, com uma linguagem mais musical, nós bolsistas estávamos caracterizadas, 

encenamos e cantamos juntamente com as crianças, que participaram com muito entusiasmo.  

 Essa atividade foi proposta, para a comemoração a semana da criança, que estava no 

cronograma da escola. Logo após, nos reunimos com os alunos em uma das salas da escola e 

fizemos um acampamento, com brincadeiras e muita pipoca, foi uma tarde de muita bagunça e 

muitas risadas, eles se divertiram e nós também. 

 Momentos assim favorecem na interação das crianças com as demais aumentando os 

laços de amizade. Todas as atividades lúdicas bem planejadas, contribuem direta ou indireta na 

formação da autonomia da criança. E para se ter êxito nas atividades propostas, sugere-se que 

se conheçam bem as crianças, pois cada um tem as suas especificidades.  (BRASIL, 1998). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil: formação pessoal e 

social. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1998b. v.2 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 16/10/2019 

DURAÇÃO: 1 dia 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Identificar as cores através da frutas; 
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 Estimular o interesse em ouvir histórias; 

 Incentivar uma boa alimentação saudável, comendo frutas; 

 Classificar as frutas pelas suas característica; cores, tamanhos; 

RECURSOS: Será utilizado: livro, papel pardo, figuras de frutas, tinta guache 

DESENVOLVIMENTO:  Após o momento de acolhida das crianças e lanche da tarde, darei 

início a minha atividade. Contarei a história “Hora do lanchinho com Roque”, este livro conta 

uma pequena história de um ratinho que adorava fazer lanchinhos, ele acordava já pensando no 

que poderia comer, e assim seguia pelo decorrer do dia, sempre estava pensando em qual seria 

seu próximo lanche. Darei sequência falando sobre as principais refeições que fazemos durante 

o dia, que são: café da manhã, almoço e janta, indagar das crianças sobre o que elas gostam de 

comer? Se entre os intervalos das refeições costumam fazer algum lanche? O que gostam de 

comer nesses lanchinhos? Vocês sabem o que é alimentação saudável? E comida saudável? 

Quem gosta de frutas? Mostrar algumas figuras de frutas, relacionando-as com uma 

alimentação saudável, as cores das frutas, o tamanho delas, neste momento a professora 

mostrará frutas reais, em seguida uma criança de cada vez será vendada para degustar algumas 

frutas, na qual deverão dizer se a fruta é doce, azeda, se gostou ou não e adivinhar que fruta 

provou. 

Em seguida montaremos um painel para saber quais as frutas favoritas da turma do pré I. Neste 

painel também faremos relação com as cores, por exemplo: três crianças preferem as frutas 

amarelas, dois gostam mais das frutas verdes e etc. 

Será proposto uma segunda atividade às crianças, em que elas pintaram frutas utilizando tintas 

guache.   

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Esta atividade foi realizada em um dia chuvoso, nesses dias poucas crianças costumam 

ir à escola, Como haviam poucos alunos, decidimos unir as turmas do PRÉ I e II, ficamos em 

uma mesma sala e compartilhamos nossas atividades, foi uma tarde agradável, no entanto eu 

não tive tempo suficiente para realizar todo o meu planejamento. 

 As crianças foram convidadas a fazer uma degustação de frutas, com olhos vendados, 

eles tinha que dizer: que fruta estavam provando, e as características da mesma, foi interessante 
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observar que eles ficavam receosos ao colocar a fruta na boca, quando era uma fruta que não 

agradava muito a expressão facial logo mostrava que eles não tinham gostado. Todas as crianças 

que estavam presentes participaram, inclusive a professor titular. 

 Barreto vai dizer que, quanto mais cedo a criança entrar em contato com hábitos de 

alimentação saudável, principalmente no período pré-escolar, maiores serão as chances dessa 

criança ter uma alimentação saudável. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BARRETO, Anna Christina do Nascimento 

Granjeiro et. al. Sobrepeso: uma nova realidade no estado nutricional de pré-escolares 

escolares de Natal, RN. Disponível em: Acesso em: 09 jun. 2016.  

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 31/10/2019 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar, juntamente com as professoras da instituição, momentos de brincadeiras 

e descontração par as crianças; 

 Estimular as crianças às brincadeiras livres, bem como observar a sua relação com o 

brincar; 

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, participaram nesta 

tarde de um passeio a brinquedoteca da Unipampa, em parceria com o PIBID, escola e 

universidade  foi possível proporcionar estes momentos de  interação e socialização entre as 

turmas do PRÉ I e II. Na brinquedoteca as crianças puderam brincar com jogos, tiveram contato 

com a linguagem teatral, na qual assistiram uma releitura da história chapeuzinho vermelho. 

Depois da visita a brinquedoteca , as crianças participaram de um piquenique no pátio da 

universidade. 

 A ação das bolsistas tem como objetivo integrar, ainda mais, a equipe de educadores da 

escola juntamente com o PIBID Pedagogia, promovendo momentos de interação e socialização 

nos espaços escolares e espaços não escolares, visando sempre o bem estar das crianças. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta tarde foi proporcionado aos alunos da escola um passeio a brinquedoteca, foi uma 

tarde maravilhosa, muito divertida desde a ida no ônibus, onde cantamos, brincamos e fizemos 

muita festa, até a chegada a universidade. Na brinquedoteca, as crianças assistiram a uma 

releitura da história da chapeuzinho vermelho, eles interagiram, cantaram e ficaram atentos a 

cada movimento dos personagens. 

 As crianças brincaram com jogos, tiveram contato com fantoches, com os quais 

recontaram a história e também inventaram novas encenações, brincamos com as crianças a 

medida que íamos sendo solicitadas, o intuito era deixa que as crianças manuseassem os 

brinquedos de acordo com o seu interesse, e com a mediação do professor, quando solicitado.

 Essa postura do educador vai ao encontro com o que Brougère, fala sobre a interferência 

do professor indiretamente nas brincadeiras, proporcionando um ambiente que estimula a 

brincadeira. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1998. Brinquedo e cultura. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 04/11/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Conscientizar-se sobre a utilização correta a água; 

 Valorizar a água como um recurso precioso para o nosso bem-estar; 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.); 

RECURSOS: Será utilizado, computador para passar um vídeo, fichas com desenhos relativos 

a como utilizamos a água no nosso dia a dia, cartolina, cola colorida, material disponibilizado 

pelo PIBID. 
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DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, a professora 

mostrará um vídeo para os alunos sobre a importância de economizarmos a água. Em seguida 

faremos uma roda de conversa utilizando algumas fichas para incentivar as crianças a fazerem 

comentários sobre o assunto. Nestas fichas terão desenhos que representam algumas situações 

do cotidiano dos alunos na escola, tais como: economizo água na hora de lavar as mãos, abro e 

fecho a torneira? Quando vou beber água, bebo toda água que coloquei no copo? Quantas vezes 

eu bebo água no dia? Na hora de escovar os dentes eu fecho a torneira ou deixo ligada enquanto 

escovo os dentes? Neste momento deixar que as crianças expressem o que sabem sobre a 

utilização correta da água. 

Como atividade prática convidarei as crianças a confeccionar um cartaz, nestes colaremos gotas 

de água com sugestões dos alunos do que podemos fazer para poupar água. 

REFERÊNCIAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta atividade trabalhou-se com as crianças a importância de economizar água, as 

crianças assistiram um vídeo problematizando, de um jeito bem lúdico, o que podemos fazer 

para evitar o desperdício da água. Na roda de conversa as crianças colocaram exemplos de seu 

cotidiano, dizendo o que fazem para colaborar. 

 O interessante é que além de termos abordado esse assunto na sala de aula, as crianças 

tiveram a oportunidade de colocar em prática, no momento da escovação uns relembravam os 

outros, para não esquecer de fechar as torneiras. 

 Promover esses hábitos de conscientização com as crianças desde pequenas, vai ao 

encontro do que diz na BNCC, cabe ao professor problematizar situações que envolvam as 

vivências das crianças e relacioná-las com os campos de experiência que são trabalhados em 

sala de aula. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 05/11/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Conscientizar-se sobre a utilização correta a água; 

 Valorizar a água como um recurso precioso para o nosso bem-estar; 

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

em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais; 

RECURSOS: Será utilizado, fantoche de uma gota de água, garrafas descartáveis, folhas A4, 

lápis coloridos e o material disponibilizado pelo PIBID. 

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, a professora 

iniciará a atividade apresentando às crianças uma gotinha (fantoche de gota de água), esta 

contará uma história sobre a importância da água para as nossas vidas, haverá uma interação da 

gotinha com os alunos, em que a gotinha fará perguntas aos pequenos, tais como: dê onde vem 

a água? Quem mais além de nós precisa da água para viver? O que aconteceria se a água 

acabasse? Vocês sabiam que precisamos filtrar a água para beber? 

Como atividade prática a professora mostrará duas garrafas de plástico para as crianças, uma 

garrafa terá aguá potável e na outra terá uma água poluída. Perguntar as crianças se ela notam 

diferença nas águas, qual delas podemos beber? Por que a água está suja? Para onde vocês 

acham que vai o lixo que às vezes jogam no chão?  

Em seguida as crianças serão convidadas a confeccionarem um fantoche de gotinha, e após 

encenar falando sobre o que podemos fazer para não poluirmos a água. 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta atividade problematizamos a economia de água e a conscientização de mantermos 

nossa cidade limpa, sem jogar lixo no chão, para não poluirmos os rios. Quando foi mostrado 

às crianças as garrafas com água, uma potável e a outra com água suja, elas ficaram 
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impressionadas como a água pode ficar muita suja com os restos de lixo que deixamos cair no 

chão, e que são levados para os rios com as chuvas. 

 Foi importante trazer essa questão da água poluída, pois trouxe mais realismos ao que 

estamos conversando sobre a importância da água para a nossa sobrevivência. Ao mesmo tempo 

que trabalhamos assuntos relativos a água, podemos também, atribuir a linguagem teatral, na 

qual as crianças encenaram essas questões de uma maneira bem lúdica e divertida. 

 Segundo Vygotsky, esse entrelaçamento entre diferentes linguagens, principalmente 

como o teatro, possibilita as crianças expressarem suas vivências através  do linguagem teatral, 

o professor pode utilizar desses artifícios para mediar situações de aprendizagens. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: VYGOTSKY, L. S. 2005 Psicologia da arte. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes,  

 

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 14/11/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Conscientizar-se sobre a utilização correta a água; 

 Valorizar a água como um recurso precioso para o nosso bem-estar; 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.); 

RECURSOS: Será utilizado, computador para passar um vídeo, garrafa pet, toalha de banho, 

boneca, itens de higiene para o banho, água, bacia, folha A4 e lápis de cor.  

DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, a professora 

mostrará um vídeo para os alunos, este mostrará o por que devemos economizar água, de onde 

ela vem, o que se pode fazer para economiza a água do planeta, etc. Em seguida faremos uma 

roda de conversa para que as crianças expressem suas opiniões sobre as questões levantadas no 

vídeo. Faremos uma atividade, na qual as crianças serão convidadas a dar um banho em uma 

boneca, porém deverão mostrar o que compreenderam sobre medidas de poupar água. Será 
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proposto um trabalho em grupo para dar banho na boneca, na sequência deste momento, cada 

criança receberá uma folha, na qual poderá fixar o que foi desenvolvido na atividade anterior.  

REFERÊNCIAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Esta atividade foi elaborada com o intuito de culminar nossas atividades sobre 

sustentabilidade e economia de água. Depois de conversarmos muito sobre o que podemos fazer 

para poupar água, seja na escola ou em casa, realizamos uma atividade concreta, foi proposto 

às crianças que dessem um banho em uma boneca, para isso utilizamos um chuveiro 

confeccionado de garrafa pet e que funcionava com a ação da pressão de ar. 

 Foi incrível observar a atenção e o cuidado que eles tiveram com a boneca, parecia que 

ela era um bebê vivo. Também foi envolvente ver a curiosidade e entusiasmo das crianças 

enquanto aguardavam a água descer pelo chuveiro, quando isso aconteceu os olhinhos 

brilhavam tentando entender o que tinha acontecido. 

 Essas experiências que são proporcionadas às crianças vão ao encontro do que fala a 

BNCC, que se faz necessário o entrelaçamento entre as múltiplas linguagens que envolve todo 

o cotidiano do aluno, isso favorece no desenvolvimento de sua aprendizagem. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  
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 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 20-21/11/2019 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar, juntamente com as professoras da instituição, a feira de conhecimentos 

aos pais e comunidade; 

 Valorizar o trabalho que foi realizado pelas crianças;  

DESENVOLVIMENTO:  

As bolsistas, juntamente com as professoras da EMEI Verdina Raffo, proporcionar nesta 

tarde, uma apresentação de um experimento, realizado pelas crianças, o qual será demonstrado 

aos pais e comunidade, que virão para prestigiar a feira de conhecimentos da escola. 

A parte de imagem com identificação de relação rId436 não foi encontrada no arquivo.

A parte de imagem com identificação de relação rId436 não foi encontrada no arquivo.
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 A ação das bolsistas tem como objetivo integrar, ainda mais, a equipe de educadores da 

escola, promovendo momentos em que possibilite a participação dos pais e comunidade, dentro 

da escola. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta tarde foi realizada a feira de conhecimentos, no qual pais e comunidade vieram 

prestigiar os alunos em seus trabalhos. O experimento realizado foi do chuveiro trabalhando a 

pressão atmosférica, dando ênfase a sustentabilidade. As crianças demostraram como 

economizar água no banho, dando um banho em uma boneca, ressaltando a importância de 

desligar o chuveiro no momento de ensaboar, bem como explicaram o que acontece quando a 

garrafa é fechada, a água para de cair, porque o ar faz pressão na água para que ela permaneça 

no lugar. E quando era aberta a água era liberada, pois o ar a empurrava para baixo. 

 Esses momentos de integração da escola com a comunidade vai ao encontro do que diz 

a BNCC, que cabe ao professor e direção da instituição, promover esses espaços para que os 

pais possam interagir com as crianças dentro da escola. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012.  

 

 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/11/2019 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

TURMA: PRÉ I 

OBJETIVOS: 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais; 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos; 

RECURSOS: Será utilizado, computador, onde será passado imagens de pontos turísticos da 

cidade de jaguarão, argila, bandeja de isopor. 
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DESENVOLVIMENTO: A intervenção começará após o momento de acolhida, darei início 

a nossa atividade, mostrando imagens de pontos turísticos da cidade de Jaguarão, neste 

momento questionar as crianças sobre qual deles eles conhecem e quais já foram visitar. No 

momento da roda de conversa deixar que as crianças se expressem livremente para falar o que 

sabem obre sua cidade. Mencionar que a cidade faz aniversário no dia 23 de novembro e que 

completa 158 anos de existência. 

Como atividade prática será proposto às crianças que modelem, utilizando argila material 

disponibilizado pelo PIBID, um ponto turístico da cidade, o qual já tenha visitado. 

REFERÊNCIAS: https://www.jaguarao.rs.gov.br/?p=4179  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Nesta atividade trabalhamos os pontos turísticos da cidade de Jaguarão, cada criança 

pode tecer comentários sobre quais os pontos turísticos que já haviam visitado. Em seguida as 

crianças foram convidadas a escolher um dos pontos turísticos e, com  a utilização de argila, 

manusear e modelar um ponto turístico que já tenha sido visitado. 

 Assim como diz na BNCC, a criança está inserida em espaços e tempos de diferentes 

dimensões, é importante trabalhar questões que envolvem o lugar em que as crianças residem, 

sempre procurando alinhar o cotidiano com as vivências escolares. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e 

Brincadeiras. Brasília: MEC, 2012. 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22-23-24/10/2019 SIEPE 

Pedágio: 05/10 e 12/10 

Desfille: 12/10 

Tertulha: 28/09 

OBJETIVOS: 

 Participar do evento SIEPE, bem como relatar nossas experiências vividas PIBID; 

DESENVOLVIMENTO:  
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As bolsistas fizeram uma ação (pedágio) para arrecadar verba para a viagem ao SIEPE. 

As bolsistas terão a oportunidade de participar do 11º SIEPE, e fazer um breve relato de 

suas experiências vivenciadas através das práticas em sala de aula. 

As bolsistas participaram, juntamente com a escola, do desfile anual da Educação 

Infantil. 

As bolsistas participaram, em parceria com as professoras da escola, da Tertulha, evento 

ocorrido da EMEI Sivinha. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 Todas essas ações contribui de maneira significante na nossa caminhada acadêmica, 

pois nos proporcionam momentos de aprendizagens e trocas de experiências. Nossa 

aprendizagem passa pela teoria, no entanto é na prática que colocamos a prova os 

conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória. Esses momentos de interação, enriquecem 

nossa bagagem, bem como fortalece nossos laços com as crianças e a equipe da escola, a qual 

estamos apoiando. 

 

 

Desfile 
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