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Objetivos: 

 . Promover o desenvolvimento socio afetivo; 

. Expressar sentimentos; 

. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas; 

. Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas; 

Recursos: 

. Folha de ofício; 

. Tinta tempera; 

. Pincel; 

 

 

Referência Áudio Viual:  

PALAVRA CANTADA. Sambinha da fralda molhada. 2017 (3m 31s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qev8JeYAcjY. Acesso em 03/08/2019.  

 

Desenvolvimento: 

Assim que as crianças fizerem o lanche da manhã, que ocorre perto da 9:00h a 

estagiária conduzirá seus alunos para assistirem o vídeo musical “Sambinha da fralda” sobre o 

dia dos pais, promovendo o desenvolvimento sócio afetivo das crianças em relação aos seus 

pais. Com o término do vídeo a estagiária confeccionará um cartão feito de folha de ofício para 

os pais, utilizando as mãos e os pés das crianças que serão pintados com tinta tempera.  

   Avaliação Reflexiva: 

Pôde a estagiária, nesta atividade aplicada com seus alunos, vivenciar como é 

importante promover atividades que estimulem o carinho para com aqueles que cuidam deles. 

Sejam seus pais ou outro responsável. Pois as crianças ficaram encantadas ao assistirem o vídeo 

musical na qual, tanto a mamãe quanto o papai, se fizeram presentes nos cuidados com o seu 

filhinho. 
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Para tal afirmação da importância de ressaltar o carinho e respeito que devemos ter 

por aquele que nos rodeiam, a estagiária faz uso do que traz a BNCC (20017, p. 34): 

“... ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas 

crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e 

articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm 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..., como a socialização, 

a autonomia e a comunicação” 

Essa atividade também teve como foco o uso do corpo das crianças para traçar 

marcas gráficas, a estagiária pode notar em seus alunos têm uma familiaridade com o uso de 

tintas temperas. Sentindo-se estes bem à vontade para a realização do cartaz para o dia dos pais. 

Em conformidade com o exposto pela estagiária no parágrafo acima, faço uso do 

que diz a BNCC (2017, p. 39): 

“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.”  

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 20 12/08/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Dia dos pais 

Objetivos: 

 . Promover o desenvolvimento socio afetivo; 

. Expressar sentimentos; 

. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas; 

. Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas; 

Recursos: 

. Folha de ofício; 

. Tinta tempera; 

 

 

 

Referência Áudio Viual:  
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PALAVRA CANTADA. Passeio do Bebê. 2017 (2m 29s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AyneRYfBP8M. Acesso em 03/08/2019.  

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá seus alunos por volta das 14:00h para dar início ao vídeo 

musical “Passeio do Bebê”, reforçando em seus alunos a amor pelos seus pais. Assim que o 

vídeo terminar, a estagiária juntamente com seus alunos confeccionará uma gravata de folha de 

ofício pintada com tinta tempera utilizando a ponta dos dedos dos alunos. Neste momento as 

crianças traçarão marcas com seus próprios corpos ao manusearem a tinta que pintarão a 

gravata. 

Avaliação reflexiva: 

Conforme combinado a estagiária passou o vídeo musical sobre “O passeio do 

bebê”, podendo esta notar o interesse das crianças pela música e as imagens do vídeo. 

Especialmente pelo aluno Théo que ficou a tarde repetindo o que escutou no vídeo. Expressando 

sentimentos de alegria.  O vídeo por sua vez trouxe imagens de um passeio no parque do bebê 

com seus pais, mostrando o convívio entre pais e filho na sociedade. 

Para tal afirmação a estagiária busca embasamento no que a BNCC (2017, p. 38), 

se refere a esse convívio. 

“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 sociais.” 

 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 21 21/08/ 2019 

Creche I turno da manhã EMEI VERDINA RAFFO 

O Sítio do seu Lobato 

Objetivos: 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos; 

. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais; 

. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 
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. Reconhecer elementos da história musicada; 

Recursos: 

. Fantoches de animais feito de rolo de papel higiênico; 

. Música da fazenda do seu Lobato; 

 

 

 

Desenvolvimento: 

 Assim que o lanche da manhã for servido por volta das 9:00, a estagiária fará uma 

roda acomodando os alunos em volta da mesa para que os mesmos tenham uma ótima visão do 

teatro dos fantoches. 

Feita a contação da história musicada O Sítio do seu Lobato a estagiária promoverá 

uma atividade na qual os alunos poderão imitar os animais por meio dos fantoches, e assim 

interagir com os seus pares e com os professores aprendendo os sons dos animais, através da 

imitação, apresentados na música. Reconhecendo os animais que lhes foram apresentados na 

história musicada. 

Avaliação Reflexiva: 

A atividade foi aplicada com sucesso, podendo a estagiária constatar a participação 

ativa das crianças. Pois as mesmas cantavam junto com a estagiária a música do Sítio do seu 

Lobato, assim como, imitavam os sons de cada animal apresentado. 

A estagiária percebeu que as crianças tiveram prazer ao escutar a estória musicada 

e também demonstraram curiosidade em querer saber o próximo animal que sairia da sacola.  

Bem como conseguiram imitar os sons dos animais fazendo uso de expressão corporal.  

A estagiária pode verificar que as crianças fizeram uso do imaginário ao se 

entregarem na atividade proposta pela estagiária. Para tal afirmação a estagiária associa suas 

afirmações com as palavras de (CRAIDY, CAERCHER, 2001, p. 103).   

“A criança expressa-se pelo ato lúdico e 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.” 
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Assim que atividade terminou, as crianças ainda seguiram brincando de imitar os 

animais, interagindo uma com as outras. Tendo a estagiária que interferir com algumas crianças 

para que não houvesse briga pelos fantoches de animais utilizados na atividade.  

 

 

 

Referência bibliográfica: 

DORNELLES, Leni Vieira. Na Escola Infantil Todo Mundo Brinca se Você Brinca. In: CRAIDY, 
Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). 
Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 22 21/08/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Música e cores 

Objetivos: 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos; 

. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos; 

. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente; 

. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas canções, 

músicas e melodias; 

. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar; 

.   Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles. 

 

. Reconhecer as cores; 

Recursos: 

. Violão feito de papelão; 
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. Bateria feita de potes plásticos diversos; 

. Chocalho feito de pote de shampoo; 

. Música; 

Referência Bibliográfica: 

PALAVRA CANTADA. Colorido, videoclipe animado. 2014 (2m 07s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo. Acesso em 02/08/2019. 

Desenvolvimento: 

Assim que os alunos forem acomodados após a sua chegada na escola, por volta 

das 14:00 a estagiária os chamará para o tapete e os acomodará para assistirem o clipe musical 

Coloridos, neste momento a estagiária promove nas crianças o gosto pela música e os diversos 

sons que a mesma produz. Bem como, reconhecer as cores já que o clipe traz em sua essência 

as cores.   

Com o término do vídeo a estagiária distribuirá entre os alunos, violão de papelão, 

chocalho feito de material reciclado e uma bateria feita de material reciclado com a 

intencionalidade de que os alunos interajam entre si e com suas professoras, demonstrando suas 

emoções. 

Ao usarem instrumentos feitos de material reciclado os alunos irão explorar 

materiais diversos comparando-os entre si, bem como, explorarão os movimentos dos seus 

corpos ao imitarem os gestos dos desenhos, da estagiária que também participará ativamente da 

atividade.  

 

Avaliação reflexiva: 

Como mencionado no desenvolvimento, as crianças assistiram ao vídeo “Coloridos” e logo 

após forma brincar com os instrumentos feitos de materiais reciclados. Ao som da música as 

crianças puderam interagir com os instrumentos e com os colegas e as professoras presentes. 

Todos eles sentiram-se à vontade para realizarem essa atividade. Que inclui uma 

socialização do grupo, o despertar da música, embora todos eles sem exceção adoram escutar 

uma música e dançar, o despertar pela arte a música e entender que ela é produzida por meio 

de instrumentos e da nossa própria voz e corpo. Dito isto, posso afirmar que esta atividade foi 
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de encontro com os campos de experiência previstos na BNCC. Para tal afirmação cito o 

seguinte trecho da BNCC (2017, p.39), que diz: 

“Traços, sons, cores e formas – 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, [...]. Essas experiências contribuem para que, desde 
muito pequenas, as crianças desenvolvem senso ético e crítico, o conhecimento de si 
mesmas, dos outros e da realidade que a cerca.” 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 23 30/08/ 2019 

Creche I turno da manhã EMEI VERDINA RAFFO 

Folclore, O Boitatá 

Objetivos: 
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. Exercitar a fantasia, a imaginação e o corpo através da leitura de histórias, músicas e 
brincadeiras; 

. Conhecer a importância do folclore; 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos; 

. Estimular as brincadeiras com as crianças; 

. Desenvolver a linguagem oral; 

. Desenvolver os músculos orofaciais; 

 

Recursos: 

. Boitatás feitos de rolos de papel higiênico; 

Referência Audiovisual: 

ANIMACRIANÇA. Lendas Brasileiras. Boitatá. 2018 (4m 59s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sLP8R7sT4jM. Acesso em 29/08/2018. 

 

 

Desenvolvimento: 

Assim que as crianças lancharem as 9:00h, a estagiária acomodará as crianças em 
roda no tapete para uma melhor visualização do vídeo sobre a história do Boitatá. Com a 
apresentação do vídeo a estagiária visa estimular as crianças pela fantasia e a imaginação 
incentivando o interesse pelo folclore.  

Concomitantemente pretende desenvolver a oralidade e a musculatura facial. Por 
conta da brincadeira proposta, após assistirem a estória, será exigido que as crianças soprem 
uma das extremidades dos lados dos boitatás feitos de rolo de papel higiênico para que as franjas 
da outra extremidade do boitatá tremulem fingindo ser o fogo que sai da cabeça do boitatá. Com 
todo esse envolvimento entre assistirem o vídeo e a brincadeira, as crianças irão interagir com 
os seus pares e com os adultos envolvidos na atividade proposta. 

 Avaliação Reflexiva: 

Por conta de fortes chuvas neste dia a creche ficou sem alunos. Por tanto não foi 
possível a aplicação da atividade. 
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DISCENTE: Tatiana Rodrigues de Rodrigues 
 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 24 30/08/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Folclore, O Curupira 

Objetivos: 

. Resgatar e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira; 

. Conhecer a importância do folclore; 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos; 

. Estimular as brincadeiras com as crianças; 

. Ampliar a linguagem oral; 

. Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio; 

Recursos: 

. Cartaz com o desenho do curupira; 

. 5 cartazes com o desenho dos pés do curupira; 

Referência Áudio Visual: 

ANIMACRIANÇA. Lendas Brasileiras. Curupira. 2018 (5m). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4QjkJVN-SiY. Acesso em 29/08/2018. 

Desenvolvimento: 

Após a primeira troca de fraldas das crianças, que ocorre depois da acolhida em 
torno das 13:45 h, a estagiária sentará seus alunos em torno da mesa onde passará um vídeo 
sobre a lenda do índio Curupira. Com o término do vídeo, a estagiária conduzirá as crianças 
para participarem de uma brincadeira que envolverá a atenção delas, bem como a equilibração 
e o desenvolvimento motor ao passo que as mesmas terão que pular nos cinco pares de pés do 
Curupira sem por os pés entre um cartaz e outro. 

Ao propiciar esse tipo de brincadeira a estagiária tenciona despertar nas crianças, a 
curiosidade pelo folclore e a cultura brasileira, bem como ampliar o vocabulário das mesmas. 
E ao mesmo tempo as crianças são levadas a envolver-se com seus pares e com seus professores.  

Avaliação Reflexiva: 

Assim como no turno da manhã, não foi possível a aplicação da atividade por conta 
da forte chuva o que impediu as crianças de irem a EMEI 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 25 02/09/2019 

Creche I turno da manhã EMEI VERDINA RAFFO 

Semana da Pátria e a Bandeira Nacional 

Objetivos: 

. Incentivar a leitura; 

. Identificar a bandeira como símbolo da pátria; 

. Estimular a criatividade ao trabalhar com materiais diversos; 

. Desenvolver a socialização da criança ao trabalhar em grupo; 

. Identificar as cores da bandeira; 

Recursos: 

. Cartolina; 

. Erva mate; 

. Farinha de milho; 

. Cola branca; 

. Pincel; 

 

Desenvolvimento 

Passada a hora do lanche das crianças, que ocorre em torno das 09:30 da manhã, a 
estagiária sentará os alunos no tapete acomodando-os confortavelmente para que estes possam 
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escutar e ver o livro que a professora contará sobre as cores da bandeira. Promovendo nas 
crianças o interesse pela leitura e ao mesmo tempo fazendo com que os alunos identifiquem a 
bandeira como símbolo da pátria. 

Após a leitura, a estagiária confeccionará junto aos seus alunos uma bandeira do 
Brasil com cartolina, erva mate e farinha de milho, para estimular a criatividade artística em 
seus alunos, bem como a interação social do grande grupo. Já que todos trabalharão em 
conjunto. Nesta atividade aplicada pela estagiária as crianças também reconhecerão as cores 
por conta de o material utilizado ter cada um, uma cor específica. 

Avaliação Reflexiva: 

Conforme esclarecido no desenvolvimento, a estagiária conduziu seus alunos até o 
tapete e fez a contação de estória sobrea bandeira. Todos eles sentiram interesse para escutar a 
estória que falava sobre as cores da bandeira. 

Ao terminar a estória a estagiária pediu para que as crianças a ajudassem a pegar o 
material necessário para realização da atividade de confeccionarem uma bandeira com diversos 
materiais. A estagiária sempre explica o que vai fazer e mostra o material que usará com que 
eles, fazendo assim com que seus alunos se sintam ativos em todos os processos da realização 
de uma tarefa.  

Na realização desta tarefa pode a estagiária notar o envolvimento dos alunos 
presentes na sala, interagindo com o grupo e com as professoras presentes na realização da 
confecção da bandeira e o prazer de mexer com materiais diversos. 

Com está afirmação a estagiária vai de encontro com o que as autoras Barbos e 
Horn trazem em seu livro Educação Infantil: Para Que te Quero? De que nos diz: 

“A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e 
desenvolver suas capacidades.” 

 

Referência Bibliográfica: 

FELIPE, Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, 
Wallon. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que 
te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 26 02/09/2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Semana da Pátria  

Objetivos: 

. Desenvolver a socialização da criança ao trabalhar em grupo; 

. Promover a autonomia das crianças; 

. Desenvolver sensações e sentimentos; 

. Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas; 

Recursos: 

. Cartoplex; 
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. Tinta tempera; 

. Pincel; 

 

Desenvolvimento 

Por volta das duas horas, depois da acolhida das crianças e da troca de fraldas, a 
estagiária acomodará os alunos no tapete para melhor escutarem uma pequena historinha sobre 
a pátria. 

Logo após a explicação a estagiária dará pincel e tinta tempera nas cores da bandeira 
a seus alunos para que pintem livremente uma folha de cartoplex. Com essa intervenção a 
estagiária promove assim, a própria independência dos seus alunos. Visto que, estes alunos 
estarão livres para experimentarem sensações diferentes bem como expressarem seus 
sentimentos. 

Avaliação reflexiva: 

Assim como explicado no desenvolvimento foi dada a atividade. E por conta de 
alguns alunos estarem dormindo e outros em período de adaptação, a estagiária conseguiu 
aplicar a atividade com o aluno Théo que por sua vez amou pintar com um objeto diferente do 
costumeiro pincel. Prestando atenção nas falas da estagiária e por vezes pronunciando em 
balbucios suas inquietações. 

Com está atividade a estagiária conseguiu fazer com que seu aluno desenvolvesse, 
movimentos de preensão e força já que este teve que manusear um garfo para pintar a cartolina 
a fim de construírem um cartaz com as cores da bandeira. Outro aspecto desenvolvido foi a 
atenção, pois este ficou atento na estória contada pela estagiária sobre as cores da bandeira e ao 
reconhecimento das cores. 

Ao relatar suas conclusões a estagiária entende que sua atividade foi de encontro 
com o que a BNCC (2017, p. 40) exige para uma aprendizagem na EI, e pra tal faz uso 
destacando trecho do que lá está expresso: 

“Na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 
possam falar 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.” 

Com esta citação a estagiária relaciona o fato explicado mais acima, onde a 
estagiária relata o envolvimento do aluno Théo por meio da fala. Expressando suas necessidades 
e emoções no desenvolver da atividade, ligando este fato ao campo de experiência Escuta, fala, 
pensamento e imaginação. 

Outro campo destacado pela estagiária é o Traços, sons, cores e formas onde fala 
da construção de um cartaz por meio da pintura e com matérias diferentes do usual pincel. 
Compreende assim a estagiária que mesmo em tenra idade seus alunos podem ser levados ao 
encontro dos mais variados tipos de construção de arte. Para tal usa o que a BNCC (2017, p. 
39) preconiza neste campo de experiência:  
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“Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 
desenvolvam senso crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as 
cerca.” 

 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 27 09/09/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Escravos de Jó e Circuito Motor 

Objetivos: 

. Resgatar cantigas tradicionais brasileiras; 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos; 

. Brincar, colaborar e respeitar as regras do jogo; 

. Diversificar a linguagem oral; 

. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais; 

. Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio; 

Recursos: 

.  Bambolês; 

Desenvolvimento: 

Em torno da 14:00 h a estagiária acomodará a sala para aplicar a atividade junto a 
seus alunos, seguida de uma explicação de como vai decorrer a atividade. Que por sua vez 
tenciona em seus alunos o entendimento de regras e o respeito aos colegas e aos professores, já 
que, as crianças interagirão com o grande grupo. Visto que para entrarem na brincadeira terão 
que imitar os movimentos e gestos da estagiária. 

Ao cantar a cantiga “Escravos de Jó” a estagiária promoverá o resgate de canções 
da tradição cultural de nosso país, bem como fará a introdução de novas palavras ao repertório 
das crianças. 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia o tempo estava chuvoso, havendo menos crianças do que o normal na 
sala. A atividade tinha como objetivo o movimento do corpo através de uma parlenda, mas o 
aluno Richard não se sentiu à vontade para a realização desta, provavelmente por não ter a 
companhia dos colegas que estavam dormindo. Acredito também que a proposta da atividade 
conteve muitas informações, fazendo eu repensar na aplicação da mesma posteriormente. Pois 
foi uma atividade pensada para o grupo todo e não para uma única criança. 
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Assim sendo faço uso das palavras das autoras CRAIDY e KAERCHER (2012, p. 
69) que remetem as atividades coordenadas para o grupo: 

“Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 
propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a 
atenção, a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas 
coletivamente. Estas atividades podem se realizar tanto nos espaços internos como 
externos das escolas.”  

Referência Bibliográfica: 

BARBOSA, Carmem Mª Silveira; HORN, Mª da Graça Souza. Organização do Espaço e do Tempo 
na Educação infantil. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação 
infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  28 12/09//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Semana Farroupilha 

Objetivos: 
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. Cultivar as tradições do seu estado; 

. Conhecer vestimenta do gaúcho e da prenda; 

. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos; 

. Apropriar -se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras; 

. Explorar sons produzidos como próprio corpo e com objetos do ambiente; 

. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto – leitor; 

. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras; 

Recursos: 

. Fantoche de um gaúcho; 

. Cavalo feito de espaguete de piscina; 

. Estagiária vestida de prenda; 

. Contação oral sobre o que é o gaúcho; 

. Lenço e chapéu de gaúcho; 

Desenvolvimento: 

Assim que a turma fizer o lanche da tarde, por volta das duas horas, a estagiária 

acomodará seus alunos em uma roda no tapete para que todos tenham uma boa visão do 

fantoche que será usado na explanação sobre o gaúcho e seu significado. Com essa explanação 

sobre o gaúcho a estagiária vai introduzir em seus pequenos alunos um pouco sobre a cultura 

gaúcha e suas vestes, além de criar o hábito da contação de histórias por meio da oralidade. 

Depois de feita a explanação a estagiária convidará seus alunos para brincarem de 

montar um cavalo feito de espaguete de piscina usando chapéu e lenço de gaúcho. Com esta 

atividade a estagiária tenciona que as crianças aprendam a respeitar os costumes de sua terra, 

assim como a interagirem com respeito aos colegas e professores no andamento da brincadeira.  
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Vivenciando aprendizagens que virão da própria experiência corporal, que irá 

misturar os sentidos e a imaginação no momento em que estes alunos manuseiem os diversos 

materiais que serão usados na atividade, explorando ritmos e velocidades diferentes ao sons 

produzidos pelo seu corpo ao imitar o trote do cavalo do gaúcho com seus pés, ou suas mãos e 

o relinchar do seu cavalo com a boca. 

Avaliação Reflexiva:  

A atividade se deu assim como descrito no desenvolvimento, as crianças amaram o 

fantoche do gaúcho feito de garrafa pet, assim como amaram os acessórios usados pelo gaúcho 

e que foram apresentados a eles em meio a brincadeira de andarem a cavalo. Neste dia foi 

possível ver o envolvimento de todos presentes. Portanto foi possível ver que a atividade 

conseguiu produzir neles todos os propósitos mencionados no desenvolvimento desta atividade.  

Fazendo tal afirmação a estagiária atribui suas falas com o que está prescrito na 

BNCC (2017, p. 39): 

“[...] Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, 
explorar e vivenciar um amplo  repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e 
mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço 
com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar 
apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr dar 
cambalhotas, alongar-se...).” 

 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  29 16/09//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Cuidados com a boneca 

Objetivos: 

. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças; 

. Participar do cuidado com seu e da promoção do seu bem-estar; 

. Criar hábito de higiene corporal; 

. Desenvolver atitudes de participação e cooperação; 

Recursos:  

. Boneca;  

. Bacia; 
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. Sabonete; 

. Toalha; 

. Fralda; 

. Talco; 

Desenvolvimento: 

Após o primeiro momento da chegada das crianças, que é a acolhida e a troca de 
fraldas, a estagiária convidará seus alunos a sentarem em meia lua no tapete para que fiquem 
bem acomodados  e possam ver a apresentação que a estagiária fará com a boneca e os 
cuidados que devemos ter com nosso corpo. 

Por meio desta atividade a estagiária tenciona que seus alunos tenham noção de 
relações interpessoais e intrapessoal, pois com a atividade ela promove o carinho e cuidado 
que devemos ter como o próprio corpo e com o corpo do outro, percebendo que suas ações 
têm efeitos nos outros e em si próprio também. 

Com esta atividade a estagiária também promove a imaginação pelo faz de conta 
pois seus alunos serão instigados a serem os pais, os tios da boneca e até a professora.  
Aprendendo sobre como viver em sociedade dentro das regras do que é cuidar de si e de 
outro.   

Avaliação Reflexiva: 

Conforme especificado no desenvolvimento a atividade se deu sem maiores 
entraves, mesmo que neste dia houvesse apenas um aluno por conta de mais um dia de fortes 
chuvas. Mesmo assim, foi possível aplicar a atividade podendo a estagiária constatar que seu 
único aluno adorou ajudar no banho da boneca. 

Pode perceber que seu aluno ficou intrigado com as diferenças entre ela e a boneca, 
mas notou o entendimento e a curiosidade dele ao perceber que assim como ele a boneca usava 
fraldas. 

O aluno mostrou-se participativo em todos os momentos da atividade com muita 
atenção e imitando os passos da professora estagiária. Entendo a estagiária que seu aluno 
compreendeu valores importantes de conhecimento social, como a interação entre ele e sua 
estagiária.  

Para entender melhor essa atividade a estagiária relaciona a mesma com a teoria de 
Vigotski (1998) da Zona de Desenvolvimento Proximal ZDP que diz o seguinte, a criança se 
desenvolve mentalmente através de aprendizados bem estruturados que vão desencadear este 
desenvolvimento mental de maneira que a criança possa resolver e criar soluções para aquilo 
que está mais adiante do atual nível de entendimento. 

Referência Bibliográfica: 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a. 191p. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  30 17/09//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Pintura livre 

Objetivos: 

. Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer o nome das pessoas com quem 

convive; 

. Interagir com seus pares e com as professoras ao explorar espaço, materiais e objetos; 

. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas; 

. Distinguir as cores; 
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. Explorar relações de causa e efeito, na interação do mundo físico; 

. Dominar os movimentos de preensão, força e relaxamento; 

. Sentir prazer na realização dos trabalhos; 

Recursos: 

. Cartolina; 

. Tinta tempera; 

. Brinquedos variados; 

 

Desenvolvimento: 

Feita a acolhida das crianças e a as trocas de fraldas, em torno das 14:00 h a 

estagiária chamará seus alunos e suas colegas professoras pelos seus respectivos nomes 

reforçando neste momento o reconhecimento em cada aluno de seu próprio nome, assim como 

o reconhecimento do nome de seus colegas e de suas professoras.  

Depois de mostrar os materiais que serão usados na atividade, a estagiária 

acomodará seus alunos em torno de um papel pardo para que os mesmos liberem suas emoções 

pintando livremente para que estes possam vivenciar prazerosamente o momento de interagir 

livre com o papel, a tinta tempera e os objetos oferecidos para a realização desta pintura. 

As crianças no momento da pintura farão uso diferenciados, alternando os 

movimentos de preensão, força, relaxamento e deslocamento já que terão de segurar brinquedos 

de diferentes tamanhos na realização da pintura. Neste momento a estagiária tenciona em seus 

alunos o fortalecimento dos pequenos músculos utilizados pelas mãos ao pegarem objeto de 

diferentes tamanhos. 

 Outra intencionalidade da estagiária é a de que seus alunos possam aos poucos, 

perceber de que ao manusearem as cores misturando-as uma com as outras haverá uma mudança 

de cor entre elas. Ponto de partida para seus alunos verificarem que o mudo físico é mutável. 

No momento em que a estagiária propõe uma atividade livre para seus alunos ela, 

tem a intencionalidade de que o grupo faça interações entre si e com as próprias professoras. 
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Visto que, por se tratar de crianças bem pequenas e mesmo sendo uma atividade livre, ainda 

assim precisarão do auxílio de suas professoras em determinados momentos.  

Avaliação reflexiva: 

Após a acolhida das crianças e as trocas de fraldas, comecei a organizar a atividade 

de pintura livre, chamando cada um pelo seu respectivo nome os integrando a atividade em 

todas as etapas. 

Com esse entrosamento das crianças na atividade, pegando junto comigo cada 

material a ser usado desde a folha de papel craft, as tintas temperas pronunciando o nome de 

cada material utilizado para a confecção da mesma.  Pude notar o quanto os alunos se sentiram 

felizes a cada passo da atividade, principalmente quando as mesmas pegaram os carrinhos de 

brinquedos e começaram a pintar e a misturar as cores, assim como quando notaram que as 

rodas dos brinquedos também estavam pintadas. 

Para tal afirmação a estagiária faz uma conexão com as palavras das autoras 

CRAIDY e KAERCHER (2001, p. 109): 

“As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar crianças 
com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. Junto 
com carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam 
estímulos que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O 
trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à 
sua volta.” 

 

Referência Bibliográfica: 

GOMES, Paola Basso Menna Barreto. Ao Materiais Artísticos Na Educação Infantil. In: CRAIDY, 
Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). 
Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  31 23/09/2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Primavera 

Objetivos: 

. Compreender a nova estação; 

. Incentivar a criatividade; 
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. Promover o interesse e o cuidado pela natureza; 

. Conhecer os animais dos jardins; 

. Interagir com seus pares e com os adultos ao manusearem objetos diferentes; 

Recursos: 

. Fantoches de bichos do jardim; 

. Pátio da escola; 

. Vídeo sobre a primavera; 

Referência áudio visual: 

PALAVRA CANTADA. Vem e vai das estações. 2016 (3m 40s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc. Acesso em 15/09/2019. 

Desenvolvimento: 

Ao passar o primeiro momento da chegada das crianças, a estagiária acomodará 

seus alunos no tapete para que possam confortavelmente assistir um vídeo sobre as estações, 

promovendo assim o interesse nas crianças pela natureza que os cerca. 

Após o vídeo a estagiária dará a seus alunos fantoches de joaninha, borboleta e 

caracol, bichinhos encontrados facilmente em nossos jardins, convidando-os para passearem no 

pátio da escola e quem sabe então encontrarem um desses animais. Com isso a estagiária 

promove o conhecimento da fauna e a importância desses bichinhos para a natureza e as flores 

do jardim. Além de incentivar a interação de seus alunos não só com os seus pares mas também 

com os demais funcionários da escola e outros alunos. 

Avalição Reflexiva: 

Nesta atividade a estagiária pode notar que na hora de assistirem o vídeo musical 

sobre as estações as crianças se mantiveram atentas e demonstraram gostar do mesmo. 

Assim que assistiram ao vídeo a estagiária entregou aos seus alunos os bichinhos 

de jardim feitos de materiais reciclados. 

As crianças se demostraram interessadas, mas aos olhos da estagiária faltou algo 

mais nesta atividade, como o envolvimento direto na confecção dos bichinhos. Embora a 

atividade envolve-se a atenção dessas crianças a estagiária entendeu que para um melhor 
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envolvimento das crianças seria preciso proporcionar uma atividade em que eles pudessem ser 

coautores da produção desses bichinhos de materiais reciclados. 

Com essa afirmação a estagiária relaciona sua conclusão com o que a autora do 

livro Educação Infantil: Saberes e Fazeres da Formação de Professores, Ostetto (2001) relata: 

Onde é preciso rever nossas ações através de nossos registros, valorizando as 

crianças do grupo para ampliar seus conhecimentos. 

Referência Bibliográfica: 

OSTETTO, Luciana E. (Org.). Educação Infantil: Sabres e Fazeres da 

Formação de Professores. Papirus Editora, 2008. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  32 26/09//2019 
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Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Rasgue e cole 

Objetivos: 

. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços materiais, objetos, 

brinquedos; 

. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles; 

. Explorar relações de causa e efeito; 

. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais; 

. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

 

 

Recursos: 

. Papel pardo; 

. Revistas; 

. Papel crepom; 

. Jornal; 

. Farinha; 

. Miçangas; 

. Pincel; 

Desenvolvimento: 

Por volta das duas horas a estagiária acomodará seus alunos na mesa para a 

realização da atividade, mostrando a eles como a atividade decorrerá. Neste momento a 

estagiária mostra aos seus alunos como transformar a farinha que será usada na atividade em 
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cola, permitindo a seus alunos verificação de causa e efeito, adentrando assim no campo da 

ciência. 

Após a explicação, a estagiária colocará à disposição os papéis para que as crianças 

rasguem a vontade e logo após rasgarem os papéis a estagiária porá na mesa o papel pardo já 

com a cola de farinha para que façam uso de sua imaginação ao colorem os diversos materiais 

que estarão à disposição deles. 

Mais uma vez a intenção aqui e desenvolver as habilidades manuais por meio do 

pegar, rasgar e colar. Outra situação que vai ser explorada nesta atividade é a da comunicação, 

pois os mesmos terão que interagir com seus pares e suas professoras no decorrer da atividade. 

Avaliação Reflexiva: 

Assim como explicado no desenvolvimento se deu a atividade. A estagiária 

acomodou seus alunos em volta da mesa, mostrou a eles como a água junto a farinha vira uma 

cola e que será utilizada no trabalho.  

As crianças estavam extremamente à vontade em relação ao pegarem as revistas, 

jornais, folhas para rasgar e colar. Concluindo a estagiária que sua prática foi de encontro com 

o preconiza a BNCC (2017) no campo de experiência Traços, sons, cores e formas: 

Onde é descrito uma relação entre as atividades propostas com o aprendizado 

adquirido pelas crianças nessa prática cotidiana das intervenções artísticas e o quanto elas são 

importantes para desenvolver sensibilidade estética e percepção crítica dela mesma e dos 

outros. 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  33 01/10//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Caixas de papelão 

Objetivos: 

. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos; 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.  

. Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos; 
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. Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos; 

Recursos: 

 Caixas de papelão de diversos tamanhos; 

Desenvolvimento: 

Passado o primeiro momento da chegada das crianças que se dá pela sua acolhida 

e a troca de fraldas, a estagiária acomodará seus alunos no tapete e dará a eles caixas de 

papelão de vários tamanhos e latas de achocolatados. 

A intencionalidade desta brincadeira e fazer com que as crianças percebam      que 

suas ações interferem no seu modo de agir e no modo de agir das outras crianças, bem como 

tenciona a comunicação pelo mesmo motivo de interação com os colegas ao passo do que 

todos eles vão querer pegar ao mesmo tempo os objetos expostos pela estagiária. 

A atividade também tem como expectativa que os alunos exercitem 

intencionalmente os movimentos de preensão, encaixe, força e lançamento, reforçando a 

orientação espacial e suas percepções sensoriais. 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia devido a chuvas fortes não houve presença de alunos, ficando inviável a 

aplicação da atividade. Sendo acertado com a professora titular a aplicação da mesma no 

próximo dia de ida da estagiária. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  34 03/10//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Caixas de papelão 

Objetivos: 

. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos; 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.  

. Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos; 

. Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos; 

Recursos: 

 Caixas de papelão de diversos tamanhos; 
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Desenvolvimento: 

Passado o primeiro momento da chegada das crianças que se dá pela sua acolhida 

e a troca de fraldas, a estagiária acomodará seus alunos no tapete e dará a eles caixas de papelão 

de vários tamanhos e latas de achocolatados. 

A intencionalidade desta brincadeira e fazer com que as crianças percebam      que 

suas ações interferem no seu modo de agir e no modo de agir das outras crianças, bem como 

tenciona a comunicação pelo mesmo motivo de interação com os colegas ao passo do que todos 

eles vão querer pegar ao mesmo tempo os objetos expostos pela estagiária. 

A atividade também tem como expectativa que os alunos exercitem 

intencionalmente os movimentos de preensão, encaixe, força e lançamento, reforçando a 

orientação espacial e suas percepções sensoriais. 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia a atividade foi aplicada com sucesso, as crianças divertiram-se muito com 

as caixas de papelão. Fazendo todo tipo de uso com elas, jogando para frente, para o alto, 

sentados em cima, entrando nas caixas, pondo uma dentro das outras. Comunicando-se entre 

elas e as professoras, ao passo em que disputavam as caixas e seus espaços ou pediam ajuda 

para entrarem e saírem das caixas. 

Acreditando ter atingido todos os objetivos especificados nesta intervenção, a 

estagiária vai de encontro com o que a BNCC (2017, p. 39.) ressalta sobre: 

“[...Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação como os seus 
pares, explorar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e ação e uso 
do espaço com o corpo [...]” 

 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  35 05/10//2019 

Pedágio do dia 05/10/2019, realizado em prol da estádia no período da realização do SIEPE em 

Santana do Livramento. Realizado em um período de 4 horas, das 13:30 as 17:30, em conjunto 

com as pibidianas da EMEI Verdina Raffo.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  36 07/10//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Estória da Borboletinha 

Objetivos: 

. Socializar com o grande grupo; 

. Despertar nas crianças o interesse de ouvir estórias; 

Recursos: 

 Fantasias; 

. Panela; 

. Colheres; 

. Potes; 

 

Desenvolvimento: 

A atividade será em conjunto com as pibidianas Joice e Maiara, em 

confraternização para todas as salas de aula em comemoração ao dia da criança. A atividade se 

dará depois do lanche da tarde, que é entorno das 14:00h. 
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Com a intencionalidade de despertar nas crianças o encanto pela contação de estória 

e mexer com seu imaginário. 

Avaliação Reflexiva: 

Entendeu a estagiária que cumpriram com os objetos especificados acima, pois as 

crianças gostaram de ver a apresentação, assim como cantaram junto com as estagiárias. Indo 

nossa apresentação de encontro com o que a BNCC (2017) traz em seus campos de 

experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

“Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 
possam falar e ouvir, potencializando sua participação na língua oral, pois é na 
escuta de histórias, 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.” 

 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  37 10/10//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Bolo de banana e mousse de morango 

Objetivos: 

. Socializar com os colegas e professoras; 

. Aprender sobre sabores; 

Recursos: 

 . Bolo de banana; 

. Mousse de morango; 

 

Desenvolvimento: 

No momento do lanche a professora titular junto a estagiária servirá o bolo de 

banana acompanhado de um suco de guaraná e em seguida irá oferecer o mousse de morango.  

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia foi partilhado o lanche com as outras turmas, assim como o lanche das 

outras turmas foi partilhado conosco. Em especial, neste dia, as crianças estavam livres para 

brincarem à vontade.  
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Em relação ao compartilhamento dos alimentos a estagiária compreendeu que é 

uma ação ligada a socialização, já que nossa cultura entende o ato de alimentar como um dos 

códigos sociais mais antigos. Portanto a estagiária relaciona sua conclusão com o que BNCC 

(2017 p. 36) traz em seu texto: 

“Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, 
conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria 
do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico 
e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural e espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na 
creche quanto na pré-escola.” 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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Pedágio do dia 12/10/2019, realizado em prol da estádia no período da realização do SIEPE em 

Santana do Livramento. Realizado em um período de 4 horas, das 08:00 as 12:00, em conjunto 

com as pibidianas da EMEI Verdina Raffo, Casa da Criança e Sampaio. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  39 12/10//2019 

Desfile em alusão ao dia da criança, realizado pela SMED no período da tarde. 
Participaram do desfile todas as EMEIs e escolinhas particulares de Educação Infantil de 
nosso município.  

O desfile da EEMEI Verdina Raffo não foi realizado com o número total de 
crianças, pois a previsão do tempo havia anunciado tempo de chuva e ventos na parte final da 
tarde, sendo assim alguns pais não levaram seus filhos.  

Embora com número de crianças reduzido, o desfile se fez belíssimo e com muita 
alegria entre todos os participantes. Conforme as fotos abaixo: 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 40 15/10/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Caixa da curiosidade 

Objetivos:  

. Aguçar a curiosidade dos alunos; 

. Explorar materiais diversos; 

. Estimular as percepções sensoriais; 

. Reconhecer objetos do cotidiano; 

 

Recursos: 

. Caixa de papelão; 

. Utensílios de cozinha; 
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Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 14:30 h, acomodando-os em 

roda para que todos possam ter acesso a caixa surpresa. Ao proporcionar uma atividade que 

envolva a descoberta de alguma coisa ou de algo, a estagiária procura tencionar em seus alunos 

a curiosidade pela intenção de saber o que está dentro daquela caixa que faz barulho. Estimula 

a exploração e reconhecimento de materiais que fazem parte do dia a dia das casas destas 

crianças, como uma colher, ralador de alimentos, coador dentre outros utensílios de cozinha. 

Por meio desta descoberta é possível trabalhara sensorialidade ao passo que as crianças terão 

contato com diversas texturas como plástico liso, crespo, com furos, com metais e outros. Após 

esta atividade as crianças seguem com as rotinas previstas em sala de aula. 

 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia em especial a atividade foi aplicada com sucesso em duas turmas 

diferentes, primeiro na creche 1 para o único aluno em aula e depois na sala do pré 2 contando 

com um número maior de alunos. Pode ver a estagiária que para o aluno da creche 1 os utensílios 

tiveram a finalidade de exploração, como pegar, largar e lançar. Já para os alunos maiores os 

utensílios tiveram outra finalidade, como usá-los para a preparação de alimentos. 

A estagiária concluiu pelas falas dos alunos do pré 2, que os mesmos estavam 

familiarizados com os utensílios de cozinha ao qual tiveram acesso, demonstraram o 

conhecimento da experiência vivida em casa por eles. Outro fato interessante registrado pela 

estagiária foi o brincar de faz de conta dos alunos, naquele momento eles inverteram papeis 

transformando-se em pais, mães, avós e até personagens da tv não mais sendo os alunos daquela 

sala. Sendo esta troca levado muito a sério por ele. 

Para relacionar as falas da estagiária em relação ao primeiro aluo, a mesma faz uso 

do que traz o texto das autoras BARBOSA e HORN (2008, p. 72): 

“A primeira infância, período que vai dos 0 aos 3 anos, é uma etapa que começa 
dominada pelos instintos e reflexos [...] O modo de viver e de manifestar-se, de 
conhecer e construir o mundo pauta-se na experiência pessoal, nas ações que realizam 
sobre objetos e no meio que as circundam. [...].” 

Já em relação a reflexão a turma do pré-2 a estagiária contextualiza também com o 

texto das autoras CRAIDY e KAERCHER (2001, p. 89): 
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“O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e 

simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade com que a 

criança se dedica à brincadeira.” 

Referência Bibliográfica: 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça. Projetos na Educação Infantil. Porto 
Alegre: Armed, 2008. 

SANTOS, Vera Lúcia Bertoni. Promovendo o Faz -de- Conta na Educação Infantil. In: CRAIDY, 
Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). 
Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 41 17/10/ 2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Leitura 

Objetivos:  

. Participar da escuta da estória; 

 . Estimular o hábito da leitura; 
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. Conhecer e manipular materiais impressos; 

. Ampliar o vocabulário; 

. Desenvolver conexões cognitivas; 

Recursos: 

. Livro; 

Referência Bibliográfica: 

ESTOU COM FOME. Alison Reynolds. Tradução: Michele de Souza Lima. Revisão: Érica 

Diana da Silva. Ciranda Cultural. 2012. 

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 15:00 h, acomodando-os em 

torno de si, facilitando assim a leitura da estória e a visualização das figuras pelas crianças. Ao 

ler para seus alunos a estagiária promove neste momento o estímulo de conexões cerebrais, que 

despertam por meio da cognição a concentração em momentos que exigem uma quietude e 

relaxamento corporal para o momento da contação de estória. Também é estimulado o hábito 

da leitura, a concepção de novas palavras. Após a atividade as crianças farão atividades 

previstas na rotina da sala de aula. 

Avaliação Reflexiva: 

Por conta da chuva não houve presenças de alunos em aula impossibilitando a 
aplicação da atividade que ficará para um ouro dia. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 42 e 43 21 a 2410/ 2019 

Apresentação SIEPE: 

Nesta semana não houve aplicação de atividades, pois ela foi destinada para a 
apresentação do trabalho no 11º SIEPE em Santana do Livramento. Trabalho realizado com a 
parceria de mais duas Pibidianas sobre a Exploração dos Bebês em um Tapete Sensorial na 
Creche. A apresentação foi feita no IFISUL em uma sala para dois avaliadores e para mais três 
grupos de Pibidianos. O trabalho foi amplamente elogiado pelos avaliadores. 
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Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Leitura 

Objetivos:  

. Participar da escuta da estória; 

 . Estimular o hábito da leitura; 

. Conhecer e manipular materiais impressos; 

. Ampliar o vocabulário; 

. Desenvolver conexões cognitivas; 

Recursos: 

. Livro; 
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Referência Bibliográfica: 

O MUNDO DOS BEBÊS: Estou com fome! Alison Reynolds. Tradução: Michele de Souza 

Lima. Revisão: Érica Diana da Silva. São Paulo. Cirandacultural, 2012. 

 

Desenvolvimento: 

A estagiária conduzirá os alunos até o tapete por volta das 15:00 h, acomodando-os em 

torno de si, facilitando assim a leitura da estória e a visualização das figuras pelas crianças. Ao 

ler para seus alunos a estagiária promove neste momento o estímulo de conexões cerebrais, que 

despertam por meio da cognição a concentração em momentos que exigem uma quietude e 

relaxamento corporal para o momento da contação de estória. Também é estimulado o hábito 

da leitura, a concepção de novas palavras. Após a atividade as crianças farão atividades 

previstas na rotina da sala de aula. 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia foi possível realizar a atividade de leitura, pois havia em sala de aula dois 
alunos. A estagiária constatou que a aluna Ana Clara está bem habituada em relação à leitura. 
Visto que, a mesma frequenta a creche desde os seis meses de idade até o presente dia, dando 
a ela uma experiência de um ano de acompanhamento do processo de trabalho do Pibid que 
engloba a leitura como uma de suas metodologias. 

 Já o aluno Guilherme não tem o mesmo apreço pela contação de histórias, porque 
ainda é recente para ele esse processo de leitura pelo motivo dele ter entrado na escola a pouco 
tempo e as atividades de leitura não são diárias. Precisando ainda ter que passar pelo processo 
de contação de histórias mais vezes, para que ele tenha o mesmo prazer que à aluna Ana tem 
em relação ao ato de ouvir estórias, tocar o livro e ver as imagens.  

Compreende a estagiária que a importância desta atividade trará consequências 
positivas nos futuros aprendizados de seus alunos. No momento em que evidencia a importância 
de criar o hábito de leitura para crianças bem pequenas a estagiária vai de encontro as falas de 
FARIA e VITA (2014, p.79): 

“Algumas pesquisas longitudinais conduzidas no Estados Unidos e em outros países 
anglo-saxônicos indicam que o hábito de leitura e a análise de livros ilustrados por 
parte dos pais a criança em idade pré-escolar é um dos elementos previstos para o 
subsequente sucesso escolar e, principalmente, para a motivação e a competência em 
ler e escrever. Isso também ocorre durante a leitura para a crianças pequena, ainda que 
não sejam realizadas intervenções “técnicas” para ensinar a ler: a simples exposição 
sistemática as leituras de histórias e de livros ilustrados e o interesse e o hábito que 
surgiria parecem ser os elementos mais importantes para uma futura postura positiva 
e ativa no que diz respeito à leitura.” 

Referência Bibliográfica: 
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MANTOVANI, SUSSANA. Encorajar a ler na creche. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; 

VITA, Anastasia de. (org.)  Ler com bebês: contribuições das pesquisas de Sussana 

Mantovani. Campinas SP, Autores Associados, 2014. 
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Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Festa de Halloween 

Objetivos: 

. Estimular a imaginação; 

 . Oportunizar o conhecimento de diferentes culturas; 

 . Estimular a criatividade;  

. Conviver com o grupo em dias de festa por meio das brincadeiras; 
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Recursos: 

 . Tinta para o rosto; 

 . Pincel; 

 . Cartolina; 

 . Cola; 

 . Fantasia de Halloween; 

Desenvolvimento: 

 A atividade de hoje é em conjunto com a estagiária Verônica e se dará por toda a 

tarde em consonância com as rotinas das crianças. A proposta é desenvolver a imaginação das 

crianças por meio das fantasias ao se envolverem com uma cultura não pertencente a nossa. E 

a estimulação da criatividade por meio das pinturas faciais e pela criação dos chapéus de bruxas 

com a finalidade de enfeitar as crianças. Promovendo por meio de brincadeiras e músicas o 

incentivo ao convívio social. 

Avaliação Reflexiva: 

Conforme enunciado no desenvolvimento, a festa aconteceu de maneira tranquila e 

salutar. A estagiária pode constatar que as crianças se envolveram nas brincadeiras propostas. 

Em conjunto com a estagiária Verônica foi confeccionado, pintura facial nas crianças que por 

sinal gostaram de fazer e de se verem assim, a confecção de mini - chapéus de bruxa para os 

alunos utilizarem como enfeite nas suas cabeças e enchemos balões para as crianças brincarem. 

A estagiária levou uma música das caveiras para as crianças balançarem o corpo ao 

som da música, as crianças poderiam ter dançado mais se a aparelhagem da escola estivesse em 

melhores condições. As crianças só não aproveitaram melhor o som da música por conta deste 

pequeno problema técnico, deixando o volume da música muito baixo para que a atividade 

pudesse decorrer de maneira mais adequada. A estagiária pode entender que as vezes é preciso 

verificar alguns pontos antes de promover a atividade para que esta seja aplicada de maneira a 

contemplar os objetivos desejados.  

Para afirmar o entendimento de uma atividade que envolva o grupo todo, a 

estagiária faz uso das palavras das autoras CRAIDY e KAERCHER (2001, p. 69), que nos diz/; 
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“Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 
propostas para todo grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, 
a concentração e a capacidade das crianças de atenderem proposta feitas 
coletivamente. Estas atividades podem ser realizar tanto nos espaços internos como 
externos das escolas.” 

Referência Bibliográfica: 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça Souza. Organização do Espaço e do Tempo 
na Escola Infantil. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação 
infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 46 04/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Passeio a Brinquedoteca-Bolhas de sabão 

Objetivos: 

. Estimular a brincadeira ao ar livre;  

. Oportunizar o conhecimento de objetos diferentes; 

 . Aprender sobre noções de tamanhos e distância;  

Recursos: 

 . Brinquedos de bolha de sabão 

Desenvolvimento: O passeio tem previsão de saída EMEI às 13:45 h e chegada na 

brinquedoteca as 14:00 h. Ao chegarmos na brinquedoteca as crianças serão levadas pelas 

professoras e estagiárias para brincarem livremente com os materiais disponíveis até o momento 

da contação de estória que será realizada pela professora estagiária Verônica e em seguida serão 

levados a rua para então realizarem  a atividade proposta nesta intervenção que é fazer bolhas 

de sabão. Com a intenção de estimular processos cognitivos que os levarão a conhecer noções 

de tamanho e distância, através do brincar. 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia foi proporcionado as crianças uma atividade de passeio a brinquedoteca 
da UNIPAMPA, podendo as estagiárias trabalharem em conjunto com as demais professoras 
em prol do crescimento de seus alunos. Seja por meio motor ou cognitivo. Com no dia anterior 
havia chovido e a praça da universidade estava como chão encharcado, não foi possível fazer a 
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atividade rua. Mas foi possível proporcionar as crianças muitas brincadeiras por meio dos 
materiais disponíveis na brinquedoteca. 

Após a visitação, as crianças foram levadas a uma área de convivência da 
universidade e lá foram dispostos colchonetes para as crianças se sentarem em roda e assim 
lancharem. Ao terminarem o lanche retornamos para escola já no horário de saída das crianças.  

Para afirmar suas palavras a estagiária faz uso do que a BNCC diz o Campo de 
experiência “O EU, O OUTRO E O NÓS”: 

“ Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 
entre em contato com outros grupos sociais e culturais[...].Nessas experiências elas 
podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, 
respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres 
humanos. 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 47   11/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Banhou Banhei 

Objetivos: 

. Estimular a imaginação pela brincadeira do faz de conta;  

. Ampliar seu repertório de fala; 

. Estimular a atenção pela percepção auditiva; 

. Estimular movimentos do corpo; 

Recursos: 

 . Reprodução do fundo do mar em um saco plástico com animais pintados no próprio saco; 

. Lanterna feita de EVA e cartoplex; 

Referência Bibliográfica: 
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 HEART, ANALOG. Storybook Cinematic Version: Always Cinematic Version (33994)-

15738. Tradução: Estavão Marques.Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvdVOAH2bJY&feature=emb_logo  

Desenvolvimento: 

 Assim que passar o  momento da chegada das crianças e a troca de fraldas, a 

estagiária acomodará seus alunos no tapete e montará entre duas cadeiras um pequeno rio feito 

de tule para realizar a apresentação da música “Banhou banhei” utilizando dois fantoches, um 

de tartaruga e outro de peixe, brincando a estagiária de mergulhar juntos com os peixes. Com o 

desenvolver da atividade a estagiária propõe que seus alunos também façam o mesmo, para que 

despertem a curiosidade pela brincadeira de fazer de conta que são bichinhos do mar e aprender 

que seu corpo é uma extensão de sua imaginação. Para que seus alunos desenvolvam a atividade 

a estagiária deixará a música tocando, ampliando mais o repertório de palavras a serem 

aprendidas pelas crianças por meio da percepção auditiva.  

Avaliação Reflexiva: 

Conforme explicado no desenvolvimento, reuni meus alunos no tapete e fiz a 

apresentação da música “Banhou Banhei”. No primeiro momento pareceu-me que os alunos 

não se interessaram pela atividade, mas foi só esse primeiro momento. Assim que os alunos 

entenderam que poderiam brincar com os fantoches, houve uma colaboração maior parte deles. 

Uma das alunas, a Ana Clara queria envolver-se com o tule como se fosse banhar-se em águas 

com o peixinho que brincava na mão. Pode a estagiária notar que pelas as crianças já terem 

desenvolvido outra atividade na rua, elas não estavam totalmente dispostas. Provavelmente por 

isso que alguns alunos não demostraram grande interesse pela a atividade. 

Para explicar esse uso de tempo e espaço, faço uso das palavras das autoras 

CRAIDY e KRAERCHER (2001, pag.67) que nos diz: 

“[...]É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas 
brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem 
ficar, o que lhes chama atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou 
agitados. Esse conhecimento é fundamental para a estruturação espaço-temporal tenha 
significado. [...]”. 
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Referência Bibliográfica: 

BARBOSA, Mª Carmem Silveira; HORN, Mª da Graça Souza. Organização do Espaço e do Tempo 
na Escola Infantil. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação 
infantil: Pra que te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 48 11/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

O fundo do mar e seus animais 

Objetivos: 

. Reconhecer a importância da água para a vida; 

. Conhecer e respeitar as regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro; 

. Estimular a imaginação a e fala; 
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. Ampliar seu repertório de fala; 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras: 

 . Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos; 

. Participar de escuta de textos; 

. Estimular a atenção; 

. Reconhecer elementos das ilustrações das histórias; 

Recursos:  

. Reprodução do fundo do mar em um saco plástico com animais pintados no próprio saco; 

. Lanterna feita de EVA e cartoplex; 

Referência Bibliográfica: 

Eliot, Rachel.  Ilustração, Tania Hurt- newton. Tradução, Ruth Marschalek. O Submarino de 

Sofia. Todolivro. 2014. 

Desenvolvimento:  

Passado o primeiro momento da chegada das crianças que se dá pela sua acolhida 

e a troca de fraldas, a estagiária acomodará seus alunos no tapete e fará a contação da estória 

“O Submarino de Sofia”. Conforme terminar a história a estagiária passará para a próxima parte 

da atividade que é a de mostrar para as crianças o fundo do mar. Tendo assim a intenção de 

estimular a atenção das crianças por meio da escuta de textos e com isso ampliando o repertório 

de palavras das crianças. Outro objetivo pretendido pela estagiária é o de promover o respeito 

as regras e ao outros, já que as cada uma das crianças terá sua vez de explorar o fundo do mar 

com a lanterna. Impulsionando neste momento a comunicação das crianças por meio da 

comunicação dos desejos e anseios por elas vividos. Outro objetivo a ser atingido será o de 

preensão e movimento, pois as crianças movimentarão a lanterna de um lado para o outro, de 

cima para baixo dentro do saco plástico para poderem enxergar os animais marinhos. Neste 

momento a estagiária conversará com as crianças sobre a importância da água para todos os 

seres. 

Avaliação Reflexiva: 
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Pode a estagiária perceber que as crianças amaram participar da escuta da estória e 

da atividade. Os alunos tiveram acesso ao livro cada um na sua vez, folhando e tocando no livro 

e respectivamente nas figuras que apareciam em cada página, mostrando alguns dos elementos 

da estória pelo quais se interessaram. 

Depois que cada criança teve acesso ao livro a estagiária aplicou uma atividade em 

que as crianças descobriam o fundo do mar e seus animais ao passarem a lanterna de um lado 

ao outro dentro de um saco plástico, dando efeito de luz por onde passava, por tanto 

desvendando os animais e o fundo do mar. 

Para afirmar essa fala a estagiária faz uso do que a autora FARIA e VITA (2014, 

pag. 80) nos diz sobre o ato de ler: 

“A leitura do livro e seu envolvimento nisso é, portanto, um instrumento útil, potente 
e econômico para motivá-la positivamente e ensinar-lhe o sentido da leitura nos 
primeiros anos. O desconhecimento do sentido e do prazer da leitura provavelmente 
influenciam negativamente na aprendizagem das crianças socioculturalmente 
desfavorecidas em idade pré-escolar.”. 

 

 

Já em relação a recriação do fundo do mar a partir de uns fantoches colados no 

plástico ou desenhados nele com um fundo preto e uma falsa lanterna, para dar um ar de 

desbravadores de um universo desconhecido, a estagiária une suas falas as das autoras 

CRAIDY e KAERCHER (2001, pág. 104): 

“Podemos, nas brincadeiras com bebês, materiais e brinquedos por nós 
confeccionados. Podemos confeccionar brinquedos como garrafas com líquidos 
coloridos, móbiles com diferentes sons, livros de pano ou plástico, caixas de diferentes 
tamanhos, tintas com anilina doce... Certamente, na hora de interagirmos com as 
crianças estes e muitos outros materiais por nós construídos, tudo vai virar 
brincadeira.” 

Referência Biliográfica: 

MANTOVANI, SUSSANA. Encorajar a ler na creche. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; 

VITA, Anastasia de. (org.)  Ler com bebês: contribuições das pesquisas de Sussana 

Mantovani. Campinas SP, Autores Associados, 2014. 

DORNELLES, Leni VieiraNa Escola Infantil todo Mundo Brinca seVocê Brinca. In: CRAIDY, 
Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que te quero? (org.). 
Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 49 14/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Motora fina 

Objetivos: 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos. 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras: 

 . Realizar movimentos de preensão; 

. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação; 
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. Reconhecer as cores;              

Recursos:  

. Lata reciclada com furos coloridos na tampa; 

. Palitos coloridos; 

Desenvolvimento:  

Assim que for feita a acolhida das crianças, troca de fralda e a chamadinha feita 
pela professora Verônica, estagiária do curso de pedagogia, irei por vota das 15:00 propor a 
atividade de enfiar os palitos coloridos na lata com a tampa devidamente preparada com furos 
coloridos. 

Com está atividade tenho a intenção de trabalhar a motricidade fina pelo uso de 
preensão e força que as crianças terão que usar ao realizarem a atividade. Promover o 
reconhecimento de algumas cores e promover a integração e respeito entre os alunos e 
professora no momento da realização da atividade. 

 

Avaliação Reflexiva: 

Assim que a estagiária entregou a lata e os palitos para seus alunos, eles logo 

entenderam o que era para ser feito. Todos sem exceção participaram da atividade. E todos 

entenderam e souberam esperar sua vez para colocarem os palitos na lata, assim como, 

conseguiram trabalhar em conjunto na mesma lata.  

É bem visível a interação das crianças, em sua maioria, entre elas e com as 

professoras no que diz respeito a explicação de regras em jogos e brincadeiras. Visto que nesta 

atividade com exceção de uma aluna apenas que levou um pouco mais de tempo para 

compreender o objetivo da atividade em relação a espera de chegar a sua vez. 

Para tal entendimento a estagiária faz uso das palavras das autoras CRAIDY e 

KAERCHER (2008, p. 31): 

“A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e 
desenvolver suas capacidades.” 

Referência Bibliográfica: 

FELIPE, Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, 

Wallon. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que 

te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 50 20/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Sustentabilidade-Água 

Objetivos: 
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. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos. 

. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras: 

 . Realizar movimentos de preensão; 

. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação; 

. Reconhecer as cores;       

. Entender a importância da água; 

. Trabalhar a sensorialidade pelo tato; 

 

 

Recursos:  

. Potes com água morna, temperatura ambiente e com gelo; 

. Papel celofane; 

. EVA colorido; 

. Tinta tempera; 

. Rolo de papel higiênico; 

Desenvolvimento:  

Assim que for feita a acolhida das crianças, a troca de fraldas e o lanche, por volta 

das 14:30 a estagiária convidará seus alunos para confeccionarem gotas de chuva coloridas. 

Utilizando um carimbo em forma de gota, feito com o rolo de papel higiênico para mergulharem 

na tinta e marcar os EVAS coloridos com intensão de formar as gotas de chuvas, que serão 

utilizados na mostra de conhecimentos que irá acontecer em outro dia. Com está atividade a 

estagiária busca promover o entendimento que a água vem das nuvens e da importância dela 

para nosso mundo. Além de trabalhar a coordenação das crianças ao pintarem as nuvens com 

carimbos, o reconhecimento das cores e formas. 

Avaliação Reflexiva: 
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A atividade decorreu de maneira como explicado no desenvolvimento, assim que a 

estagiária dispôs os materiais para as crianças elas já correram em volta da mesa para saber 

quem ia pegar o que, já foram levando suas mãos pequenas ao encontro dos materiais como, 

tinta, papel a fim de fazer algo com eles. 

 Foi aí que a estagiária explicou o que seria feito com aqueles materiais e então 

começaram juntos a confeccionarem gotinhas de chuva com o carimbo de rolo de papel 

higiênico para serem usados na apresentação da feira de conhecimentos. 

Depois de confeccionarem as gotinhas, os alunos foram levados a experimentarem 

as temperaturas da água em morna, fria e em estado de gelo. Levando as crianças a pensarem a 

água como um elemento da natureza que muda seu estado e temperatura conforme e o mais 

importante e principal foi proporcionar a eles a experimentação pelo tato de um mesmo 

elemento em diferentes níveis de temperatura e estado. Todos eles adoraram mexer na água, foi 

visível a sensação de liberdade que demonstrarão em seus rostos. 

Para embasar a sua atividade e suas falas a estagiária faz uso do que a BNCC (2017, 

p.41) diz sobre a experiência das crianças na Educação Infantil em relação a transformação de 

objetos e elementos: 

“Portanto, 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.”. 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 51 22/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Feira de conhecimentos SUSTENTABILIDADE-ÁGUA 

Objetivos: 

. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos. 

. Participar de apresentações  

. Conhecer a importância da água; 

. Entender que o elemento água difere em seu estado e temperatura; 

 

Recursos:  

. Guarda-chuva;  

. Papel celofane em tiras; 

. Gotas de chuva em EVA; 

. Potes com água morna, temperatura ambiente e em estado de gelo; 

Desenvolvimento:  

Após a chegada das crianças e feita a troca de fraldas e o horário do lanche, as 
crianças junto com a professora titular e a estagiária irão participar da feira de conhecimento 
aberta ao público da comunidade e para representantes da educação no município. Ficando neste 
dia a participação das crianças com o experimento da água em temperaturas diferentes e em 
estado de gelo.  

 

 

Avaliação Reflexiva: 

Neste dia em que aconteceu a feira de conhecimentos, a estagiária pode notar que 
seus alunos não se sentiram à vontade no primeiro momento para realizarem a atividade, pelo 
motivo da sala de aula estar cheia de pessoas que não fazem parte do dia a dia escolar. 
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A estagiária e a professora titular insistiram um pouco para que os alunos fizessem 
o primeiro contato com os potes de água em temperaturas diferentes e em estado degelo. Até 
que um dos alunos foi cedendo ao chamado e foi relembrado o que já havia feito um dia antes 
e os outros o seguiram. 

A intenção da estagiária foi de proporcionar as crianças um conhecimento 
diferenciado sobre a água, no que se refere a sua temperatura e seu estado, com este relato a 
estagiária vai de encontro com o que a base da BNCC (2017) traz em seu texto: 

“Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças 
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entrono, 
levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações.” 

 

Referência Bibliográfica: 

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

Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 52 25/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Árvore de Natal parte 1 

Objetivos: 

. Reconhecer símbolos natalinos; 

. Compreender festas da cultura universal; 

. Participar de atividades coletivas; 

. Estimular a criatividade; 

. Construir trabalhos artísticos; 

 

Recursos:  

. Rolos de papel higiênico; 

. Tinta tempera; 

. Isopor; 

. Pincel; 

. Cola gliter; 

. Papel pardo; 
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Desenvolvimento:  

Após a acolhida das crianças a estagiária irá propor uma atividade de pintura para 

construção de uma árvore de natal, que acontecerá em uma próxima aula. Explicando a eles o 

passo a passo do que será feito e o motivo desta atividade. Forçando a atenção dos alunos 

enquanto faz essa explicação. 

Com a intenção de que seus alunos se apropriem de uma cultural considerada 

universal, por ser comemorada por muitos povos. Bem como, tenciona o envolvimento de seus 

alunos com o grupo e professoras ao trabalharem nas pinturas dos rolos de papel higiênico que 

estarão devidamente expostos na mesa forrada com papel pardo. 

A atividade proposta é de que os alunos participem da criação de uma árvore de 

natal, dando a eles liberdade de pintarem os rolos e o isopor, para que deem asas a sua 

imaginação na criação de uma obra artística. Mesmo os alunos sendo tão pequeninos, a 

estagiária acredita que é preciso uma apropriação por parte destes de atos criativos. 

Avaliação Reflexiva: 

Assim que os alunos foram atendidos e tiveram seus lanches servidos a estagiária 

começou juntamente com seus alunos a buscar o material a ser usado na atividade, sempre 

fazendo uso da conversa para explicar o que iria acontecer n atividade. Dando a eles 

oportunidade de se expressarem, envolvendo a atenção deles neste momento explicativo. 

Com esta fala a estagiária busca ir de encontro com o que a autora Pasqualini (2010) 

relata em seu texto sob a apropriação de conhecimento pela cultura. Que essa apropriação só 

irá acontecer se vier através de adultos que repassem as crianças aquilo que já sabem sobre o 

meio cultural. É preciso ver não só a cultura na qual vivem, mas sim, dar oportunidade de as 

crianças conviverem com diferentes festejos que fazem parte das culturas do nosso mundo, para 

que possam elas mesmas estabelecer valores ao que aprendem. 

Podendo a estagiária perceber que muitos deles não estavam interessados em saber 

o que será construído após está atividade, e nem, escutar o que era uma árvore de natal, suas 

cores, sua simbologia. Mas sim queriam era pôr a mão na massa, ou melhor pintar logo de uma 
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vez. Como a mesa estava forrada com papel pardo, alguns deles achavam que era para pintar o 

papel em si e não os rolos de papel higiênico e nem o isopor. A estagiária com a ajuda das 

professoras teve que conduzir mais de perto a atividade das pinturas, ressaltando o que deveria 

ser pintado naquela atividade. 

Referência Bibliográfica: 

MARTINS, LM., and DUARTE, N., orgs. Formação de professores: limites 

contemporâneos e alternativas necessárias [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2010. 191 p. ISBN 978-85-7983-103-4. Available from SciELO Books 

<http://books.scielo.org>.  
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 53 28/11//2019 

Creche I turno da tarde EMEI VERDINA RAFFO 

Árvore de Natal parte 2 

Objetivos: 
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. Interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos. 

. Participar de momentos de escuta; 

. Envolver-se na criação artística; 

. Apropriar-se do significado da árvore de natal; 

Recursos:  

. Rolos de papel higiênicos pintados; 

. Isopor cortados em forma de círculo; 

. Vídeo sobre a árvore de natal; 

. Compreender a importância de reciclar materiais; 

 

Referência Áudio visual: 

TURMA DA MÔNICA. A Árvore de Natal. DVD Se Liga na Turma da Mônica 2.  (7m). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rmE0VzGGo7s. Acesso em 28/11/2019. 

 

 

Desenvolvimento:  

Após as crianças lancharem a estagiária fará apresentação de um vídeo sobre a 
importância da árvore de natal para as famílias que comemoram esta data. Tencionando assim 
a concentração das crianças no que se refere a atenção de escuta de histórias, sejam elas 
contadas por livros ou vídeos e a apropriação da cultura natalina e seus símbolos. 

Ao término do vídeo a estagiária então, convidará seus alunos para montarem a sua 
árvore de natal com materiais reciclados, enfeitando assim a sala de aula para os festejos 
natalinos. 

Avaliação Reflexiva: 

A atividade ocorreu um pouco depois do previsto no desenvolvimento a pedido da 
professora titular que fez uma outra atividade antes desta. 

Assim como combinado a estagiária conversou com seus alunos convidando-os a 
sentarem em voltada mesa para assistirem um vídeo sobre a árvore de natal, com a intenção de 
que seus alunos se apropriassem de uma festa cultural que é conhecida mundialmente. As 
crianças amaram assistir o desenho, faziam perguntas e apontavam para a tela do note tentando 
explicar o que acontecia no decorrer das cenas do desenho. Notando a estagiária que seus alunos 
se detiveram atentos ao desenho ao ponto de pedirem para que passasse o desenho novamente, 
o qual foram atendidos já que a duração do desenho era bem curta.  

Após assistirem o filme, a estagiária perguntou se todos queriam ajudar a montar 
uma árvore diferente usando os materiais que haviam pintado na atividade do outro dia. E todos 
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gostaram da ideia de construir uma árvore. Então a estagiária pegou a aluna Luiza que neste dia 
estava mais envolvida na atividade par que a ajudasse a pegar o material a ser usado.  

Com esta atividade em que as crianças foram tomando decisões junto a estagiária, 
serviu para que as crianças pensarem na arrumação da sala para a espera do Papai Noel, na 
espera de que cada um teria a sua vez para ajudar a montar a árvore, criando consciência de 
respeito as regras e combinações feitas em comum acordo com o grande grupo. 

Para afirmar suas falas sobre a tomada de decisões, a estagiária faz uso das palavras 
das autoras CRAIDY e KAERCHER (2001, p.31) que fala sobre: 

“A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e 
desenvolver suas capacidades.” 

 

Referência Bibliográfica: 

FELIPE, Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, 

Wallon. In: CRAIDY, Carmem Mª; KRAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: Pra que 

te quero? (org.). Porto Alegre: Armed, 2001. 
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DATA: 06-08-19 Manhã 

 

RECURSOS: 

EVA  

Cola  

Foto da criança 

 

OBJETIVO:   

Estimular o vinculo afetivo  

Estimular datas comemorativas  

Incentivar  a coordenação motora  

DESENVOLVIMENTO: 

Será confeccionado no EVA um chaveiro no formato de uma camisa onde será colocado a 
foto da criança para que seja dado de presente no dia dos pais para que assim estimule o 
vinculo e comemore o dia dos pais ,enquanto isso a pibidiana colocará uma musica alusiva ao 
dia ,também será colocado atrás do  chaveiro a pintura da digital do polegar de cada um . 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  cada criança colocou sua foto no chaveiro pro seu pai, e o 
chaveiro foi entregue para cada pai na homenagem do dia dos pais. 

 Segundo a BNCC participar das atividades , com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a cultura, em suas diversas modalidades 
as artes, a escrita , a ciência e a tecnologia. 

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

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

Eva  

Cola 

Foto da criança e do pai  

OBJETIVO: 

Estimular datas comemorativas  

Estimular o vinculo afetivo  

Incentivar as  datas comemorativas 

DESENVOLVIMENTO: 

Será confeccionado no EVA um porta retrato para que assim seja estimulado o vinculo afetivo 
entre pai e filho ,também será falado da importância da data cada criança colocara a foto com 
pai para que assim estimule-se a datas comemorativas. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: cada criança colocou a foto de deu pai, e eles falavam “ esse é 
meu papai”, e o porta retrato foi entregue na homenagem que a creche fez para os pais. 

Segundo a Base Comum Curricular, expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 
suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas,  opiniões, 
questionamentos por meio de linguagem. 

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

 

OBJETIVO:  

Desenvolver a coordenação motora 

Estimular a importância das datas comemorativas  

Estimular a importância de comemorar o dia dos pais  

Estimular a atenção 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na folha de oficio será pintado com tinta guache as mãos de cada criança na posição contraria 
uma da outra e assim com o desenho das mãos será formado um bonequinho ao lado será 
colado um barbante imitando um balão de coração onde as criança irão pintar ,para que assim 
seja entregue a cada pai para da continuidade as festividades de dia dos pais 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

A atividade foi realiza com sucesso, as crianças pintaram as mãos com tinta guache e 
desenharam com as mãozinhas na folha de oficio.  

Fazendo com que as crianças, desde cedo possam se interagir entre elas, sabendo assim 

trabalhar em grupo. A interação com o mundo dos objetos fará com que a criança utilize a 

Arte como forma de manifestação espontânea.  A pintura na educação infantil possibilitará 

com que a criança ao tocar no pincel e fazer movimentos no papel, possa, por exemplo, 

começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores, 

desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte, 

não apenas com o pincel, mas com as mãos também. Tornando toda a metodologia empregada 

pelo professor bem divertida.  

O professor poderá ensinar dependendo da idade das crianças, por exemplo, que combinando 

uma cor com a outra a criança “criará” uma nova tonalidade. Que todas as cores, misturadas 

com a tinta branca, tornará a tonalidade delas mais suaves. Dentro da aquarela de cores que o 

professor for levar para a sala  de aula, serão inúmeras as possibilidades de ensino para as 

crianças. 

 

REFERENCIAS:  

https://www.portaleducacao.com.br › ... › Artigos › Educação e Pedagogia 
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OBJETIVO:  

Desenvolver a coordenação motora 

Estimular a importância das datas comemorativas  
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Estimular a importância de comemorar o dia dos pais  

Estimular a atenção 

 

DESENVOLVIMENTO: 

na folha de oficio será pintado com tinta guache as mãos de cada criança na posição contraria 
uma da outra e assim com o desenho das mãos será formado um bonequinho ao lado será 
colado um barbante imitando um balão de coração onde as criança irão pintar ,para que assim 
seja entregue a cada pai para da continuidade as festividades de dia dos pais 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  A atividade foi realiza com sucesso, as crianças pintaram as 
mãos com tinta guache e desenharam com as mãozinhas na folha de oficio, e cada um vez o 
seu trabalho.  
A pintura infantil é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Além de trazer 
todos os benefícios de uma atividade que trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo 
e percepção espacial, a pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-
estar psicológico e permite uma melhor autoestima. 

A criança ao desenhar desenvolve a autoexpressão e atua de forma afetiva com o mundo, 
opinando, criticando, sugerindo, através da utilização das cores, formas, tamanhos, símbolos, 
entre outros. 
 
A infância é uma época de descobertas, aventuras e magia para as crianças. É nesta fase, 
durante a educação de Infância, que elas terão os primeiros contatos com as linguagens da 
arte, cabendo ao educador e aos pais valorizar os conhecimentos e a criatividade que elas 
mostram nas suas produções e compreender a importância existente no ato de explorarem, 
pesquisarem e criarem coisas novas. 
  

REFERENCIAS: 

 
www.posunifae.com.br/a-importancia-da-pintura-para-as-criancas/.. 
Pós Unifae 
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FOLCLORE mula sem cabeça 

DATA: 

20-08 manhã 

RECURSOS:   

e.va 

barbante 

vídeo sobre a lenda da mula sem cabeça 

 

OBJETIVO: 

Vivenciar experiências sobre folclore do Brasil 

Coordenação motora  

Explorar vivencias corporais 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a mula sem cabeça feita no e.v.a será colocado dois pedacinhos de canudo atrás será 
passado um barbante onde as crianças deverão abrir e fechar os braços e a mula sem cabeça 
devera deslizar pelo barbante também irá passar um vídeo sobre  lenda da mula sem cabeça 

Avaliação reflexiva: 

Tinha duas turmas na hora da atividade, as crianças da creche 1 não queriam realizar a 
atividade, uma das crianças da creche 2 de inicio a atividade e acabaram todos realizando a 
intervenção com sucesso. 

O estudo do folclore permite promover o desenvolvimento integral das crianças, pois a cultura 
de um povo é um bem precioso que deve ser cultivado. Folclore é um conjunto de costumes, 
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artes, técnicas, lendas, mitos, provérbios e adivinhações que expressam as maneiras de pensar, 
sentir e agir do povo, é dar continuidade da Nação. 

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

Referencias: 

 
https://educador.brasilescola.uol.com.br › Orientações  
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FOLCLORE 

DATA: TARDE 20-08  

 

RECURSOS:   

E.V.A  

Barbante 

Vídeo da história do curupira  

OBJETIVO: 

Vivenciar experiências sobre folclore do Brasil 

Coordenação motora  

Explorar vivencias corporais 

DESENVOLVIMENTO: 

Com uns pezinhos confeccionado no E.V.A será amarrado no tornozelo da criança, será 
coloca calcanhar com calcanhar, onde o pezinho de e.v.a ficará para o lado oposto do pé da 
criança, sendo assim a criança vivenciara o folclore, a lenda do curupira, será colocado o 
vídeo sobre a lenda do curupira, desta forma a criança poderá se deslocar pela sala com os 
pezinhos para trás. 

Avaliação reflexiva:  

As crianças não queriam realizar a atividade, mas depois que assistiram e de uma insistência 
realizaram a intervenção. 

 

“A criança, quando aprende lendas, músicas, entre outras formas de 
folclore, está também conhecendo o passado e presente de um povo.” 

O folclore é tradição, é a linguagem cultural, é a maneira de agir, pensar e sentir de um povo 

ou grupo com as qualidades ou atributos que lhe são inerentes, seja qual for o lugar onde se 

situa o tempo e a cultura. Não é apenas o passado, ele é vivo e está ligado à nossa vida de um 

jeito muito forte. Por isso, é tão importante conhecê-lo. 

Utilizar o folclore como material didático na educação infantil significa desfrutar de uma 

extensa fonte de criatividade, reflexão e expressão. 

Referencias:  
https://educador.brasilescola.uol.com.br › Orientações  
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DATA:  27-08 MANHÃ 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico 

Rolo de papel toalha 

Barbante 

Metade de uma cartela de ovo 

E.v.a 

Vídeo 

OBJETIVO: 

Coordenação motora 

 Dar um enfoque atualizado as comemorações das datas comemorativas e cívicas. 

Estimular a noção das partes do corpo 

DESENVOLVIMENTO: 

Com materiais reciclados como caixa de ovo, rolo de papel toalha e rolos de papel higiênico, 
e E.V.A será confeccionado um soldado o chapéu e o rosto serão de E.V.A o corpo com caixa 
de ovos, os braços de rolo de papel higiênico e as pernas de rolo de papel toalha, as crianças 
deverão pintar os rolos de tinta guache verde, sendo assim as crianças deverão montar um 
soldado  para assim comemorar o dia de soldado, a pibidiana irá colocar um vídeo sobre o dia 
do soldado. 

 

Avaliação reflexiva: 

Estavam duas turmas na hora da atividade, as crianças da creche 2 realizaram a atividade com 
sucesso, as da creche 1só um alunos fez, mas desistiu no meio da atividade, as crianças da 
creche adoraram pintar, esparramaram tinta pra todo lado. 

“Como benefício didático – as brincadeiras transformam conteúdos em 
atividades interessantes, revelando certas facilidades através da 
aplicação do lúdico.”  

 

 

 

Referencia:http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/e
ducacao_infantil.aspx 
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CRECHE I soldado 

DATA:27-08  tarde 

 

RECURSOS: 

Rolo de papel higiênico 

Barbante 

Fita durex 

OBJETIVO: 

Coordenação motora 

Estimular a percepção visual 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Será confeccionado com rolos de papel higiênico um binóculo, as crianças deverão pintar os 
rolos e colar e amarrar com barbante para assim simular um binóculo para assim olhar através 
dos rolos e fazer a percepção visual. 

 Avaliação reflexiva: as crianças estavam dormindo foi bem difícil eles fazerem essa 
atividade, porque eles voltam com sono e com preguiça e não querem fazer atividade, mas 
pela manhã eles pintaram todos os rolos e a bolsista montou a atividade. 

 

O brincar e fazer atividade ensina a criança a lidar com as emoções. Por meio da brincadeira e 

de atividade a criança equilibra as tensões provenientes de seu mundo cultural, construindo 

sua individualidade, sua marca pessoal e sua personalidade. Portanto, a escola deve facilitar a 

aprendizagem utilizando atividades lúdicas que criem um ambiente alfabetizador a fim de 

favorecer o processo de aquisição de autonomia na hora do aprendizado. 

 

As atividades lúdicas, quando bem direcionadas, trazem benefícios que proporcionam saúde 

física, mental, social e intelectual à criança. 

Referencias: 

http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/educacao_inf

antil.aspx 
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DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 
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Data 03-09 semana da pátria 

manhã 

Recursos; 

e.v.a  

cola 

palito 

Objetivo: 

Estimular a coordenação motora 

Formar na criança o conceito da pátria 

Desenvolvimento: 

 Com a bandeira feita em partes no e.v.a, a criança deverá montar e colar no palito,  para 
que assim fique com a bandeira e já aprendendo sobre a pátria e as partes da bandeira, a 
bolsista irá colocar o hino nacional para que eles escutem. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Apenas dois alunos fizeram atividade, os outros alunos não quiseram realizar a atividade. 

É importante mostrar aos alunos ao longo da semana da pátria que foram muitos obstáculos e 

dificuldades para o crescimento do nosso país, desde os primeiros momentos da nossa 

independência, e mostrar os resultados obtidos com toda a mobilização. 

Referencias:  Atividade educação infantil. 
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PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

10-09-19 MANHÃ 

RECURSOS: 

Palitos  

Tintas  

Papelão  

 

OBJETIVO: 

Estimular a noção de igualdade  

Incentivar as cores  

Estimular a coordenação motora  

DESENVOLVIMENTO: 

Com um papelão furado e pintado com quatro cores diferentes estimular a criança a colocar 
cada palito na cor correspondente e assim estimular a criança a perceber a igualdade da cor do 
palito na cor que está no papelão . 

 

Avaliação reflexiva: 

Estava as duas turmas juntos creche I e creche II, eles adoraram colocar o palito de acordo 
com a cor no papelão.  

Sempre tem um deles que tem preguiça de fazer a atividade, mas quando veem os colegas 
fazendo eles acabam fazendo. A Sophia sempre da inicio as intervenções, depois os outros 
vão e fazem também. 
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“A cor é uma das primeiras características que a criança percebe e que 
diferencia os objetos e coisas ao seu redor. A cor não somente é uma 
tonalidade, mas também, parte da constituição/identidade do meio e 
seus componentes.” 

A primeira infância marca as primeiras rupturas na vida da criança, é um momento a qual sua 

cognição se expande rapidamente e precisa constantemente de estímulos e saberes. A escola 

nesse sentido, deve cumprir seu papel mediador (dentro de uma perspectiva freiriana) e trazer 

esses novos horizontes para mais perto do aluno. Dessa forma, as cores, como parte tão integral 

quanto as palavras de nossa comunicação, são um dos pontos básicos de partida para esta longa 

jornada do conhecimento. 

Referencias: 

https://escolaeducacao.com.br/projeto-cores/ 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

10-09-19 TARDE 

RECURSOS: 

Papelão 

Barbante 

Missanga  

OBJETIVO: 

Estimular coordenação motora 

Incentivar noção de ritmos  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com um chocalho confeccionado no papelão e com missangas amarradas nas bordas 
,estimular as crianças a sacudir de um lado pra outro metano movimentos circulares pra que 
assim o chocalho faça barulho ,deste modo assim estimular nas crianças a noção de que 
girando faz barulho e assim estimular os movimento s corporais e a noção de ritmos .  

Avaliação reflexiva: 

Tinha só uma criança na sala e não quis realizar a atividade.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

10-09-19 MANHÃ 

RECURSOS: 

Palitos  

Tintas  

Papelão  

 

OBJETIVO: 

Estimular a noção de igualdade  

Incentivar as cores  

Estimular a coordenação motora  

DESENVOLVIMENTO: 

Com um papelão furado e pintado com quatro cores diferentes estimular a criança a colocar 
cada palito na cor correspondente e assim estimular a criança a perceber a igualdade da cor do 
palito na cor que está no papelão . 
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Avaliação reflexiva: 

Estava as duas turmas juntos creche I e creche II, eles adoraram colocar o palito de acordo 
com a cor no papelão.  

Sempre tem um deles que tem preguiça de fazer a atividade, mas quando veem os colegas 
fazendo eles acabam fazendo. A Sophia sempre da inicio as intervenções, depois os outros 
vão e fazem também. 

 

“A cor é uma das primeiras características que a criança percebe e que 
diferencia os objetos e coisas ao seu redor. A cor não somente é uma 
tonalidade, mas também, parte da constituição/identidade do meio e 
seus componentes.” 

A primeira infância marca as primeiras rupturas na vida da criança, é um momento a qual sua 

cognição se expande rapidamente e precisa constantemente de estímulos e saberes. A escola 

nesse sentido, deve cumprir seu papel mediador (dentro de uma perspectiva freiriana) e trazer 

esses novos horizontes para mais perto do aluno. Dessa forma, as cores, como parte tão integral 

quanto as palavras de nossa comunicação, são um dos pontos básicos de partida para esta longa 

jornada do conhecimento. 

Referencias: 

https://escolaeducacao.com.br/projeto-cores/ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

10-09-19 TARDE 

RECURSOS: 

Papelão 

Barbante 

Missanga  

OBJETIVO: 

Estimular coordenação motora 

Incentivar noção de ritmos  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com um chocalho confeccionado no papelão e com missangas amarradas nas bordas 
,estimular as crianças a sacudir de um lado pra outro metano movimentos circulares pra que 
assim o chocalho faça barulho ,deste modo assim estimular nas crianças a noção de que 
girando faz barulho e assim estimular os movimento s corporais e a noção de ritmos .  

Avaliação reflexiva: 

Tinha só uma criança na sala e não quis realizar a atividade.  
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data 03-09 semana da pátria tarde 

Recursos 

e.v.a 

cola. 

canudo 

Objetivos 

Estimular a coordenação motora 

Formar na criança o conceito da pátria 

Desenvolvimento 

Com a bandeira feita em partes no e.v.a, a criança deverá montar e colar no canudo, para que 
assim fique com a bandeira e já aprendendo sobre a pátria e as partes da bandeira, a bolsista 
irá colocar o hino nacional para que eles escutem. 

Avaliação reflexiva: 
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As crianças não queriam fazer a atividade, as crianças novas estavam chorando e no fim 
acabaram fazendo.  

As comemorações do semana da pátria são um ótimo momento para proporcionar aos alunos, 

maior compreensão, amor e espírito de luta pelo Brasil, levando-os a conhecer os problemas 

sociais, econômicos e políticos. Também podemos levantar os motivos e ações que podemos 

tomar em nosso dia-a-dia para caminhar em direção a um futuro melhor. 

Referencias:   

Atividade educação infantil. 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

16-09 manhã 

Recursos: 

Taquara forrada com papel pardo 

Garrafa pet 

Barbante 

e.v.a 

 

Objetivo: 

Incentivar a semana farroupilha 

Estimular as vivencias corporais 

Estimular o equilibrio 

 

Desenvolvimento 

Com uma taquara de bambu e uma garrafa pet será confeccionado um cavalinho, a garrafa pet 

terá uma dobra na parte de cima próximo a parte superior, será colado umas orelhas, olhos e 

focinho sendo assim dará forma de um cavalo, a taquara de bambu será colocada no bico da 

garrafa dando assim  a origem ao cavalinho de pau. 

O cavalinho de pau será dado as crianças Para montarem e pela sala se deslocarem sendo 

assim estimular a semana farroupilha e as tradições do RS com isso será estimulado as noções 

corporais e o equilíbrio . a bolsista irá colocar um vídeo relatando a semana da pátria. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA: as crianças adoraram fazer a atividade do cavalo, montaram o 

cavalinho em um intusiasmo, depois foram pela sala brincando de andar. 

Segundo Comum Curricular, brincando, a criança pode se expressar, conhecer a si e ao outro, 

resolver conflitos e explorar o ambiente no qual está inserida. Vergnhanini (2011, p.29) 

afirma que quando a criança brinca, ela amplia seu vocabulário, dá nome aos objetos, faz uso 

de expressões do dia a dia, conversa com outras crianças e com os brinquedos, estabelecendo 

relações entre as brincadeiras simbólicas (jogos de faz de conta) e outras formas de 

linguagem, inclusive, resolvendo situações conflituosas e desafios que surgem nestes 

momentos, como dividir brinquedos, estabelecer papéis em uma brincadeira,  construir um 

novo brinquedo, entre outros. 

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

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I 

DATA: 

 

Recursos 

Caixa de papelão 

Prendedor 

e.v.a 

Objetivo 

Incentivar semana farroupilha 

Estimular coordenação motora 

Desenvolvimento 

Será confeccionado no papelão um cavalinho , e no prendedor será feito um gaúcho, e as 
patas do cavalo será dois prendedores, a bolsista irá levar um vídeo sobre a semana 
farroupilha. 

As crianças colocaram as patas no cavalo e o gaúcho em cima do cavalo. 

Avaliação reflexiva:  

Só uma das crianças fez a atividade, mas não quis tirar foto, pois os outros que estão na 
semana de adaptação estavam chorando muito.  

“Horn (2011, p.100, apud Marcano, 1989) afirma que a diversidade de 
materiais oferecidos para as crianças possibilita uma gama maior de 
possibilidades de criação e, consequentemente, de ampliação de 
saberes.” 

 

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

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I-  PRIMAVERA 

DATA:24-09 MANHÃ 

 

RECURSOS:  

Palito de picolé 

e.v.a  

cola 

 

OBJETIVO: 

Incentivar a coordenação motora  

Conscientizar sobre a primavera  

Estimular o controle corporal  

DESENVOLVIMETO: 

Com e.v.a será traçado o formato da mão de cada um, depois será recortado em volta e será 
formado uma flor com a mão deles, será colada no palito de picolé, sendo assim será 
estimulado a coordenação motora das crianças, também será estimulado o controle corporal 
porque cada um deverá traçar a sua mãozinha. 

Será levado um vídeo sobre a primavera 

 AVALIAÇÃO REFLEXIVA: As crianças gostaram de fazer a atividade, cada um desenho 
sua mãozinha no E.V.A depois cortaram e fizeram uma florzinha. 

Segundo a base comum curricular, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
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natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

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

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

CRECHE I-  PRIMAVERA 

DATA: 23-09 

 

RECURSOS:  

Papelão 

e.v.a 
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palito de dente. 

OBJETIVO: 

Desenvolver a coordenação motora 

Trabalhar as cores 

Incentivar  o trabalho em grupo. 

DESENVOLVIMENTO: 

Com uma arvore de papelão grande as  crianças iram montar ,colocarão os passarinhos, as 
folhas, a coruja, para que assim estimule-se a primavera.  

Avaliação reflexiva: 

As crianças da creche I e II adoraram montar a árvore, colocaram os passarinhos as folhas, 
coruja, colaram coração e outros enfeites. 

E a bolsista foi falando pra eles, que era arvore da primavera e eles falavam que era árvore de 
natal, assim foram brincando e montando a atividade. 

A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprende, por meio das interações com outras 
crianças. Ela descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses 
materiais. Observando outras crianças e as intervenções da professora. ( 
KISHIMOTO,2010,p.1) 

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

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data- Massa de modelar 

29-10 manhã 

Recursos 

Sal 

Farinha de trigo  

Aguá 

Oléo 

suco 

Objetivo 

Incentivar a coordenação motora 

Movimentar a parte do corpo 

Apropriar-se de gestos e movimentos 

Desenvolvimento 

A bolsista irá levar os ingredientes e um recipiente, para que assim seja feita uma massinha  
de modelar caseira ,com os ingredientes citado acima ,  as crianças iram fazer a massinha de 
modelar ,para que as crianças possam desenvolver o habito de trabalhar em grupo ter alguma 
imaginação de fazer alguma arte com a massinha com a intenção de se divertir e aprender. 

Avaliação reflexiva: 

Havia 4 crianças na sala de aula e todas elas queriam juntar os ingredientes da massinha, cada 
um teve sua vez foi bem legal eles adoraram fazer, não deu muito certo a massinha mas eles 
conseguiram fazer bonecos, bolinhas. 

Brincar é a principal atividade da criança. É brincando que ela desenvolve e aprende 
habilidades necessárias para viver e interagir com o mundo. Os pais mais antenados 
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descobrem isso rapidamente, procurando brincadeiras que divirtam e ensinem ao mesmo 
tempo. 

Cada criança tem um jeito único de brincar, e as brincadeiras são tão variadas quanto pode ser 

a imaginação infantil. Mas há brincadeiras classicas, que nunca saem de moda, as que 

envolvem massinha de modelar e muita criatividade. A brincadeira com massinha é uma 

atividade bastante interessante, que diverte as crianças e também os adultos. Ela desenvolve a 

coordenação motora e a imaginação, além de oferecer vários outros benefícios. Nas escolas, 

principalmente na Educação Infantil, a massa de modelar é uma das atividades geralmente 

oferecidas às crianças. Ela garante entretenimento e um grande engajamento físico e mental, 

assim ocupando-as produtivamente sem grande esforço. 

Referencias: https://blog.lojasjckids.com.br/brincadeira-com-massinha-ajuda-na-

coordenacao-motora-entenda-mais/ 
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PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data: tinta guache caseira 

29-10- TARDE 

Recursos: 

 2 colheres de açúcar 

 meia colher (pequena) de sal 

 meia xícara de amido de milho 

 2 xícaras de água 

 corantes ou sucos em pó 



110 
 

 

Objetivo: 

Incentivar a coordenação motora 

Movimentar a parte do corpo 

Apropriar-se de gestos e movimentos 

 

Desenvolvimento 

A bolsista irá levar os ingredientes e o recipiente para que assim seja feito a tinta guache 
caseira, com os ingredientes citados acima as crianças iram fazer a tinta guache da cor que 
preferirem,  para que as crianças possam desenvolver o habito de trabalhar em grupo e 
poderem fazer desenhos com a tinta. 

Avaliação reflexiva:  as crianças realizaram a atividade com sucesso, não deu muito certo em 
fazer a tinta ficou parecendo sagu, ficou bem estranho mas fizemos.  

As professoras identificaram o interesse das crianças em explorar as tintas com o corpo todo. 
Gostam de colocar as mãos nos recipientes e espalhar as tintas nos dedos, braços, rosto, nos 
colegas e nas professoras! As marcas no papel acontecem, mas não são o principal foco de 
todos os pequenos que ainda pesquisam as texturas e outras propriedades das tintas. 

Referencias: https://tempodecreche.com.br/relacao/tintas-maozinhas-e-as-marcas-de-uma-
experiencia-2/ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

DATA- BOLHAS DE SABAO 

5-11 MANHA  

RECURSOS 

AGUA 

DETERGENTE 

OBJETIVOS 

BRINCAR EM GRUPO 

Noção de ausência e prensa  
 

DESENVOLVIMENTO 

As crianças saíram para um passeio na  Unipampa (brinquedoteca) em uma atividade ao ar 
livre será introduzida bolinha de sabão para que as crianças tentem estourar e assim adquiram 
o conceito de ausência e prensa e também divirtam-se com as bolinhas de sabão. 

Avaliação reflexiva: 

Não deu tempo de fazer as bolinhas de sabão com as crianças, mas elas se divertiram muito, 
brincaram com os brinquedos na brinquedoteca, com os jogos, com as fantasias, depois foram 
fazer um lanche, após o lanche a estagiário junto com a professora titular levou as crianças 
para passearem na Unipampa de carrinho, andaram no elevador fizeram um passeio. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

DATA-     encaixe das tapas 

05-11 TARDE 

RECURSOS 

CAIXA DE PAPELÃO 

TAPAS DE GARRAFA 

METADE DE GARRAFAS PET 

COLA QUENTE( CEDIDO PELO PIBID) 

PAPEL PARDO 

OBJETIVO 

 ESTIMULAR CADA UM ESPERAR SUA V EZ. 

ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA 

DESENVOLVIMENTO 

A bolsista irá levar a metade de garrafas  para que eles tentem colocar a tapa na garrafa certa. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

As crianças fizeram a atividade com sucesso, foi realizado como o esperado cada um esperou 
sua vez para fazer a atividade. 

Reciclagem e ecologia são temas cada vez mais abordados em sala de aula e cada vez mais 
cedo com as crianças. Para isso dar certo, você precisa ensinar de uma maneira fácil, que as 
crianças entendam rapidamente e que seja de uma forma lúdica, ou seja, brincando. 

Referencias: https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/ecologia/ensinar-reciclagem-
criancas/ 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data- Biboque 

12-11 manhã 

 

Recursos 

Garrafa pet 

Tampinhas de garrafa 

Barbante  

Fita colorida 
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tesoura 

Objetivos 

Desenvolver a coordenação motora  

Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente e noções, necessidades e desejos. 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si nos jogos e brincadeiras 
. 

 

Desenvolvimento 

A bolsista irá levar garrafas pets cortadas para que junto com as crianças seja montado um 
biboque, e irá relatar a importância de reciclar as garrafas pets e outros matérias. 

Avaliação reflexiva 

As crianças brincaram de tudo que é jeito com o biboque menos do jeito que ele tem que ser 
brincado, eles corriam pela sala puxando o brinquedo, batiam no chão, só uma das crianças 
que teve noção de colocar a bolinha dentro do biboque. 

 Segunda a Base Comum Curricular Nacional, cotidianamente de diversas formas, diferentes 
espaços e tempos, com diferentes parceiros(  crianças e adultos), ampliando e diversificando 
eu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

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

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data- vai e vem 

12-11 

Recursos 

Garrafa pet  

e.v.a picado e colorido 

fita colorida 

corda 

tampa de garrafa 

tesoura 

Objetivos 

Coordenação motora 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais. 

 Compreender a necessidade de reaproveitamento de diferentes materiais, como uma forma de 
contribuir para a construção de uma consciência coletiva acerca do controle da produção de 
lixo; 
- Aprender a construir um vai e vem de forma coletiva a partir de material alternativo. 
 

Desenvolvimentos 

 A bolsista irá levar um vai e vem para que eles possam saber brincar com seus colegas e cada 
um espera sua vez para brincar, e assim irei relatar a importância da reciclagem. 

Avaliação reflexiva: 

A atividade foi realizada com sucesso, as crianças adoraram brincar com o vai e vem, com 
ajuda da bolsista e da estagiaria eles conseguiram brincar. 

É importante que pais incentivem nos filhos atividades com brinquedos educativos, já que eles 

estimulam a criatividade da criança, coordenação motora, atenção e desenvolve ainda a 

concentração nos pequenos. 

O brinquedo educativo sempre tem cor, faz a criança pensar, usar a imaginação e se movimentar. 

Nesse brinquedo que eu estou ensinando por exemplo, a gente trabalha a conscientização 

ambiental, porque utilizamos material reciclável. Além disso, é legal que resgatamos a brincadeira 
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antiga. Então, os próprios pais podem relembrar a infância e brincar com os filhos. É um momento 

que além de ser divertido, vai trazer um momento família. Coisa que nem sempre é possível com a 

correria do dia a dia e a presença da tecnologia” 

Referencias: 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/10/professora-ensina-fazer-

brinquedo-educativo-para-o-dia-das-criancas.html 
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SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data- boneco  

19-11 manhã  

Recursos 

Caixa de leite 

Rolo de papel higiênico 

Tinta guache 

Tesoura ( para bolsista) 

e.v.a ( cedido pelo pibid) 
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lã 

fita durex 

papel pardo 

Objetivos 

Coordenar suas habilidades manuais. 

Incentivar a coordenação motora 

Apropriar-se de gestos e movimentos. 

Desenvolvimento 

A bolsista irá levar os materiais citado acima, e cada uma das crianças deverão montar seu 
boneco com matérias recicláveis, e a bolsista irá relatar sobre o quanto é importante reciclar os 
lixos. 

Avaliação reflexiva: 

A atividade  não deu  muito certo, pois eles se pintaram todo de tinta guache e foi meio 
complicado montar o boneco, a bolsista acabou montando com ajuda de uma das crianças. 

 

Conscientizar as crianças acerca da necessidade de conhecer e pensar no 
problema chamado “lixo”, nas suas formas de coleta e destino em nosso 
município, na reciclagem, nos responsáveis pela produção e destino na 
escola, em casa e em espaços comuns é muito importante para que, assim, 
possam conhecer o encaminhamento dado a esses resíduos e pensar em 
soluções, formulando conhecimentos sustentáveis e ideais 
ecologicamente responsáveis. 

Referencias 

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/vol.3-no-1-2013/3.1-educacao-
infantil-e-meio-ambiente-dialogo-que-gera-conscientizacao 
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PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

Data  violão feito de papelão 

19-11 tarde  

Recursos 

Papelão  

Lã ou barbante 

Cola quente( CEDIDA PELO PIBID) 

 

Objetivo 

 Incentivar a coordenação motora 

Utilizar os movimentos de pressão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 
manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 

Desenvolvimento 



121 
 

A bolsista irá levar papelão em formato de violão e cada uma das crianças com o auxilio da 
bolsista deverá montar seu violão. 

Avaliação reflexiva: 

A confecção dos violão não deu certo, pois as crianças não quiseram realizar a atividade.  

Mas segue a baixo as fotos da feira de conhecimentos da creche I e creche II, que foi um 
sucesso. 
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PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFº: COORDENADORA : RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFº: SUPERVISORA: ANA ELIZA LOPES 

DISCENTE: LEONICE R CARVALHO 

 

Data:  ENCONTRO HUMANÍSNTICO MULTIDISCIPLINAR 
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26-11 MANHÃ E TARDE 

APRESENTAÇÃO DO HUMANÍSTICO. 

 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA:  

Como sempre estávamos  muito nervosas, mas foi bem tranquilo a apresentação, tivemos 
algumas perguntas para responder, fomos bem elogiadas. 
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FICHA PONTO 
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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 E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA: 13-08-2019 

OBJETIVOS: 

Fazer um quadro para dar de presente aos pais; 

Reforçar as cores; 

Mostras as diferentes formas que podemos pintar utilizando tinta; 

Despertar o interesse e a curiosidade pela pintura. 

RECURSOS:  

Papelão; 

Tinta guache; 

Esponja; 

Folha de ofício; 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 A professora já levará de casa papelões com folha de ofício coladas como se fosse uma 
tela, será levada uma para cada aluno. Onde para a realização da atividade os alunos não irão 
utilizar pincél, mas sim esponjas. 
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Como nas dinâmicas já feita pela professora, ela chegará um pouco mais cedo na esola 

para preparar a atividade e recepcionar os alunos conforme forem chegando. Enquanto os 

alunos realizam suas atividades a professora colocará músicas de fundo para que eles se 

sintam mais confortáveis naquele ambiente. 

Primeiro momento 

As atividades realizadas pela professora são sempre realizadas, após o primeiro lanche 

da tarde, onde em alguns momentos enquanto os alunos estão na cozinha com a titular da 

turma a professora fica organizando a sala para realizar as atividades. 

 A professora titular da turma é sempre cooperativa, fazendo com que as atividades e as 

tardes se tornem agradáveis. 

Enquanto os alunos estiverem na cozinha a professora ficará organizando a sala, quando 

retornarem do lanche a mesma pedirá para que els se sentem cada um em uma cadeira para 

que possamos conversar. Será perguntado se eles sabem as formas que podemos pintar 

utilizando tinta sem pincél? 

Será mostrado as alunos algumas formas que podemos pintar sem a utilização do pincél. 

Que podemos utilizar esponjas, canudinhos, os dedos, que o pincél não é  a única forma que 

podemos utilizar para pintar. 

Segundo momento 

 Após a conversação a professora irá dar uma tela para cada aluno, para que eles pintem 

livremente com esponja. Será distribuído tintas pela mesa. 

Será pedido que a titular da turma avise os pais alguns dias antes que para na Quinta 

feira seja mandado para a escola uma foto 10x15 dos alunos, somente deles. Para que a 

mesma seja utilizada para atividades relacionadas ao dia dos pais. 

Quando todas telas estiverem secas, a professora irá colar as fotos dos alunos no meio 

da tela fazendo com que forme um quadro para que eles possam levar para a casa. 

A atividade não foi retirada de nenhum site. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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A atividade realizada pela professora no dia 13 de agosto, foi referente a quinta feira 

anterior, onde no dia em questão não havia alunos na escola, pois estava chovendo e não havia 

luz. 

No dia da atividade a professora chegou na escola mais cedo, organizou a sala de aula e 
ficou aguardando a chegada dos alunos. 

Na primeira parte da atividade , enquanto os alunos foram para o refeitório com a titular 
da turma, a professora ficou organizando o material para a realização da atividade. 

A ideia da professora era trabalhar pintura com esponjas, mostrando e explicando aos 
alunos as diferentes formas que podemos pintar sem utilizar o pincel, mas a professora 
esqueceu de levar as esponjas, então teve que improvisar e utilizar bombril para a confecção 
dos quadros.  

“Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 
universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita as crianças, por meio de 
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens’’ (BRASIL, 
2017, P.39) 

Foi colocado as tintas, telas e bombrils encima das mesas, para que quando os alunos 
retornassem do lanche sentassem nas cadeiras de acordo com quem fosse chamado. Após 
todos sentados a professora explicou a atividade. 

Para confecionar as telas a professora utilizou: cartão, durex e folha de ofício. Que já 
foram levadas prontas de casa e os alunos puderam fazer uma pintura livre, explorando o 
bombril. 

A professora questionou os alunos sobre se eles haviam gostado da atividade e todos 
falaram que sim. 

Após as telas secas a professora utilizou as fotos dos alunos que foi impressa pela titular 
da turma para formar o quadro. Onde mesmo foi feito como lembrança em comemoração ao 
dia dos pais. 
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REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Terceira versão. 
Brasília: MEC, 2017a. 
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PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA: 13-08-2019 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a socialização da criança; 

Estimular a expressão da linguagem oral; 
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Desenvolver a criatividade da criança. 

RECURSOS:  

Músicas diversas; 

Livro; 

Folha de ofício, lapís de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

   No dia 08 de Agosto a professora (bolsista) estará retornando suas atividades pós 

férias com os alunos. 

Nessa semana a profesora começará a trabalhar o dia dos pais com os alunos, fazendo 

atividades e lembrancinhas para os alunos levarem na semana do mesmo para a casa. 

Como nas dinâmicas já feita pela professora, ela chegará um pouco mais cedo na esola 

para preparar a atividade e recepcionar os alunos conforme forem chegando. Enquanto os 

alunos realizam suas atividades a professora colocará músicas de fundo para que eles se 

sintam mais confortáveis naquele ambiente. 

Primeiro momento 

Essa primeira parte da atividade irá consistir em conversar com os alunos. Perguntando 

com eles passaram as férias, se aproveitaram bastante e o que fizeram? 

Isso acontecerá antes do primeiro lanche da tarde. 

Segundo momento 

Quando os alunos retornarem do lanche a professora pedirá para que eles se sentem em 

roda para que a mesma possa conta uma história para eles. 

A história chama o "livro da famíla" que retrata alguns tipos de família, reforçando que 

a família pode ser composta por mãe e pai, ou madrasta,ou até mesmo dois pais ou duas mães, 

que as famílias podem ser de cor diferentes ou iguais. 

Após a contação da história a professora pedirá para que eles contem um pouco sobre 

suas famílias, com quem moram e se eles se acham parecidos com seu pai ou mãe. 
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Após isso a professora pedirá para que eles desenhem sua família para que façamos um 

mini caderno de anotações para dar para seu pai. 

O livro foi retirado da internet 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Ainda no dia 13 a professora realizou outra atividade, cuja essa foi a leitura do livro da 

família e confecção de um caderno de anotações, como parte da lembrança de dia dos pais. 

Foram realizadas duas intervenções no mesmo dia, pois por ter ficado doente a professora 

não pode comparecer na escola na sexta feira. 

Após a confecção do quadro a professora titular da turma foi chamando dois alunos por 

vez para lavar as mão enquanto isso a professora (bolsista) ia limpando as mesas e 

organizando a sala para a próxima atividade. 

Quando todos alunos já haviam lavado as mãos a professora pediu para que eles 

sentassem no tapete formando uma roda para escutar uma história. Mesmo essa dinâmica já 

sendo realizada pelos alunos a professora pode notar neste dia que eles ainda tem uma certa 

dificuldade em noção de espaço. 

A professora sentou com os alunos e começou a contar a história, mas dessa vez a leitura 

foi realizada de uma forma diferente, a professora utilizou o celular para realizar a contação, 

pois o notebook da mesma estava no concerto. 

Uma aluna questionou a professora perguntando porque a história seria contada no celular 

e não com um livro? Então a mesma explicou o que havia acontecido, mas mesmo assim a 

aluna pediu se da próxima vez a história podia ser contada com um livro físico. 

O livro escolhido pela professora surgiu a partir de uma disciplina de inverno que a 

mesma participou nas férias na faculdade, disciplina essa chamada de “Arte e Educação”, 

onde a professora deu referências de livros que podiam ser utilizados para trabalhar a questão 

familiar com os alunos. Enquanto realizava a contação a professora ia mostrando as imagens 

ao alunos. 

Segundo a BNCC (2017,P00): 
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 “Ouvir a leitura de textos pelo professor é uma das possibilidades mais ricas de 

desenvolvimento da oralidade, pelo incentivo à escuta atenta, pela formulação de 

perguntas e respostas, de questionamentos, pelo convívio com novas palavras e 

novas estruturas sintáticas,pode além de construir em alternativa para introduzir a 

criança no universo da escrita”. 

Nos últimos dias os alunos não andam muito focados nas atividades. As vezes é planejado 

uma atividade que pensamos que vai durar no mínimo 1 hora, mas as crianças por vezes muito 

agitadas acabam terminando mais rápido do que esperado. 

Por fim confeccionamos um caderno de anotações para fazer parte das lembranças de dia 

dos pais. 

 

 

 

 

REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Terceira versão. 
Brasília: MEC, 2017a. 
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NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA: 15-08-2019 

OBJETIVOS: 

Observar como funciona o ciclo da vida; 

Trabalhar a relação familiar entre pais e filhos; 

Destacar a importância da preservação do Meio Ambiente. 

 

RECURSOS: 

Caixa de música; 

Livro " O Rei Leão, A aventura de Simba"; 

Folha de ofício e lápis de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

   Como nas dinâmicas já feita pela professora, ela chegará um pouco mais cedo na 

esola para preparar a atividade e recepcionar os alunos conforme forem chegando. Enquanto 

os alunos realizam suas atividades a professora colocará músicas de fundo para que eles se 

sintam mais confortáveis naquele ambiente. 

Primeiro momento 

Após os alunos retornarem do lanche, a professora sentará com os alunos no chão para 

começar a contação de história. A professora irá questionar os alunos se eles já conhecem essa 

história, antes de dar início a contação. 
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Que retrata a história do Rei Leão e seu filho Simba e o que acontece quando o mesmo 

não obedece as ordens de seu pai, com medo Simba foge para longe e conhece Timão e 

Pumba dois amigos felizes que andam sempre na floresta por busca de insetos para se 

alimentarem. Depois de muitos anos Simba retornar para a sua casa para enfrentar seu tio e 

tomar de volta o trono. 

Após a contação será reforçado que devemos sempre respeitar nossos pais e ouvir com 

sabedoria o que eles tem a nos dizer, analisar com os alunos como funciona o ciclo da vida e 

reforçar que devemos cuidar do Meio Ambiente. 

A primeira idéia seria que cada aluno pudesse recontar a história, mas como são muitos 

alunos a professora colocará a música que Timão, Pumba e Simba adoram cantar. Que se 

chama "Hakuna matata" para que os alunos possam ouvir. 

 

Segundo momento 

 A professora pedirá para que os alunos se sentem nas cadeiras para que possamos fazer 

nossa atividade, que irá consistir em explorar o medo dos alunos por meio de uma 

conversação, após isso será dado uma folha de ofício para cada aluno, para que eles desenhem 

seus medos e de que modo eles podem superar junto a sua família. 

Enquanto a atividade é realizada será posto músicas para criar um ambiente 

aconchegante. 

 A atividade será realizada após o primero lanche da tarde. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

O objetivo central da intervenção foi a leitura do livro “Rei Leão e a aventura de Simba”. 
Após ser realizada a leitura pela professora, os alunos puderam recontar a história. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2017 p.40): 

“Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças 
conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a 
literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 
contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e 
da ampliação do conhecimento do mundo.” 
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Como realizado em outras atividades a professora chegou mais cedo na escola para 

organizar a sala e recepcionar os alunos. 

Após a chegada dos alunos aguardamos o horário do lanche para irmos juntos para a 

cozinha. A professora foi ajudando o merendeiro da escola mais conhecido por Tio Moises a 

servir as crianças, proporcionando uma maior interação com as mesmas. 

A professora ficou aguardando após o lanche os alunos guardarem suas toalhas para 

sentarmos no chão formando uma roda para a contação de história ser realizada. Enquanto a 

contação ia sendo realizada os alunos puderam questionar, assim como a professora ia 

interagindo com eles. 

Os alunos pediram várias vezes para recontar a história, enquanto era realizada pela 

professora. Então foi pedido para que eles aguardassem. No momento em que o livro foi 

passado para os aluno relerem, foi sentido uma certa dificuldade pela professora dos alunos 

interpretarem as imagens do livro. Mesmo assim a professora ia dizendo “olha as imagens, tu 

consegue” e mesmo a turma teve dificuldades. 

Depois desse momento a professora colocou a música “Hakuna matata” que faz parte do 

filme do rei leão e também é citada na história. A música em si explora os medos e que apesar 

dos problemas devemos sempre seguir em frente. 

A professora ainda disse para os alunos, “quando estiverem com medo procurem algiém 

que vocês gostam e confiam e de um abraço bem forte, depois dessa fala todos alunos 

abraçaram a professora. A turma é sempre muito carinhosa e atenciosa. 

Depois desse momento os alunos fizeram um desenho explorando seus medos. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA: 16-08-2019 
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OBJETIVOS: 

Observar como funciona o ciclo da vida; 

Trabalhar a relação familiar entre pais e filhos 

 

RECURSOS: 

Caixa de música; 

Livro " O Rei Leão, A aventura de Simba"; 

Folha de ofício e lápis de cor. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Daremos continuidade a atividade com o livro O Rei Leão, A aventura de Simba". 

No dia da atividade será explorado o ciclo da vida, será perguntado aos alunos se eles 

sabem como é que funciona o mesmo. 

Após a conversação será pedido que os alunos desenhem o ciclo da vida de acordo com 

o que conversamos. 

A atividade será realizada após o primeiro lanche da tarde. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi realizada no berçario, pois a titular da turma estava de atestado. 

Após o retorno do lanche, a professora sentou com os alunos e perguntou se, eles sabiam 

o que era o ciclo da vida? Eles responderam que não. 

No dia da atividade aconteceria na escola a noite um café em comemoração ao dia dos 

pais, onde aconteceu entrega de lembranças e apresentações para os pais. Então a 

coordenadora da escola deu ideia de mostrar o vídeo para os alunos no datashow, pois o 

mesmo seria mostrado no celular. 

Os alunos pediram para assistir o vídeo três vezes, pois haviam gostado. Após isso a 

professora foi passando o vídeo devagar e mostrando a eles o que era o ciclo da vida. 
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Segundo Barbosa e Richter (2015, p.192,195) o professor, com seu olhar de quem está 

com a criança, mas também com os saberes e conhecimentos, realiza a complexa tarefa 

educacional de possibilitar encontros. 

Primeira parte (o bebe leão), segunda parte (o leão em sua juventude) terceira parte (o 

mesmo quando adulto). Mostrando também os outros animais e que depois de todas essas 

fases viramos uma estrela no céu, assim como o pai de Simba. Por não saber ainda como 

debater sobre a “morte” com os alunos a professora utilizou o termo “estrela”. 

Um aluno ainda citou “minha vó virou uma estrela la no céu, agora só tenho meu vô”. 

Como reagir mediante essas situações? Mesmo abordando um tema sobre morte, não esperava 
que um aluno fosse disser isso. Como futura professora sei que devo aprender a responder 
adequadamente meus alunos nessas situações e não apenas me calar, penso. 

 

REFERÊNCIA 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; RICHTER, Sandra Regina Simonis. Campos de 
experiência: uma possibilidade para interrogar o currículo. In: FINCO, Daniela; BARBOSA, 
Maria Carmem; FARIA, Ana Lúcia Goulart de (org). Campos de experiências na escola da 
infância: contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro. 
Campinas: Leitura Crítica, 2015. p.185-198. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 22/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Fazer com que os alunos usem a imaginação 

 Dialogar e socializar com colegas e professores 

 Conhecer o folclore brasileiro 

RECURSOS: 

caixa com personagens do folclore impressos. 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade que será realizada com os alunos será sobre o folclore, onde no dia será 
levado alguns vídeos que contam cada uma das lendas a seguir como: Iara, cuca, saci perere, 
boitata, lobisomem, curupira. 

Após assistir o vídeo  a professora sentará com os alunos em roda e explicará que será 
passada uma caixa com as lendas que assistimos e que de olhos fechados eles deverão tirar 
uma lenda e poderão recontar a partir dos vídeos que assistimos. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Após o retorno do lanche com os alunos, a professora colocou o tapete no chão e pediu 
para os alunos se sentarem. 
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“Para a criança, o espaço é o qie sente, o que vê, o que faz nele.” (BATTINI apud 
ZABALZA, 1998, p.231) 

Com todos alunos já sentados no tapete a professora pergunto se eles estavam bem? E o 
que haviam feito naquela semana, depois desse momento foi explicado a eles como seria feito 
a atividade. 

A proposta feita pela professora foi que os alunos junto com a mesma assistissem a sete 
lendas diferentes. Todos atentos as lendas foram reproduzidas no notebook. Após assistir as 
lendas, foi explicado aos alunos a atividade. 

Foi posta uma caixa no meio tapete e cada aluno tirou de dentro da caixa uma lenda e 
recontou para os colegas e para a professora. 

 

referencia 

ZABALZA, m.a Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artemed, 1998. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 23/08/2019 

OBJETIVOS: 

 Dialogar e socializar com colegas e professores 

 Conhecer o folclore brasileiro 

 Criar um personagem a partir da história 

RECURSOS: 

História da mula sem cabeça,rolo de papel higiênico, papel crepom. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A atividade que será realizada com os alunos será sobre o folclore, onde no dia será 
levado um vídeo sobre a mula sem cabeçaNa primeira parte a professora irá falar um pouco 
com os alunos se eles já ouviram a história da mula sem cabeça, após isso a professora 
colocará um vídeo que de forma lúdica e agradável explica sobre a lenda. 

Após isso juntamente com a professora será confeccionada mulas sem cabeça para que os 
alunos brinquem e levem para a casa. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Dando continuidade aos trabalhos sobre folclore, no dia da atividade trabalhamos a lenda 
da mula sem cabeça. 

Os alunos assistiram a lenda da mula e após foram confeccionadas pelos alunos com 
ajuda da professora uma mula para cada aluno utilizando rolos de papel higiênico. 

Após as mulas prontas cada aluno pode pegar a sua e levar para casa. 
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“Toda expressão do corpo capaz de comunicar é considerada linguagem.” (Cordi, 2018 
p.21) 

 

 

Cordi,Angela. Pé de brincadeira: pré-escola: 4 a 5 anos e 11 meses: livro do professor da 

educação infantil/ Angela Cordi; ilustrações Beto Zoellner... [et al.]. - Curitiba: Positivo, 

2018. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 



142 
 

 

DATA:27 /08 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar o Dia do Soldado; 
 Reforçar as cores; 
 Brincar e aprender. 
RECURSOS: 

 EVA, cordão, rolo de papel higiênico, tintas tempera. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade será realizada logo após o retorno do lanche, onde será trabalhado o Dia do 
Soldado. 

A professora sentará com os alunos e conversa sobre o Dia do Soldado, após isso será 
confeccionado um binóculos pelos alunos. Enquanto eles realizam a atividade a professora irá 
fazer um soldado EVA para cada aluno 

Após os alunos terminarem as pinturas será posto os rolos de papel higiênico no sol para 
secar, depois desse momento a professora montará os binóculos utilizando cola quente. 
Quando todos estiverem pronto será entregue aos alunos juntamente com o soldado, que 
funcionará como uma medalha. 

Depois de distribuído para todos os alunos, será colocada a música marcha soldado, para 
o alunos marchar e brincar. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Neste dia a professora conversou com os alunos sobre o dia do soldado e qual era a 
função do mesmo. 

Após isso foram feitos soldados e binóculos pelos alunos com rolo de pael higienico 
após pronto a professora colocou a musica “marcha soldado” para os alunos dançar. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA:28/08 

OBJETIVOS:  

 Brincar e aprender; 
 Socializar com os colegas e professores; 
 Proporcionar um momento de lazer. 
 

RECURSOS: 

 Não foi utilizado recursos. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A atividade foi realizada em comemoração a semana da educação infantil. Onde foi 

proporcionado vários brinquedos, locados pela coordenadora da escola para os alunos 

brincarem. 

A professora ficou auxiliando no pátio, cuidando as crianças nos brinquedos e também 

brincando junto. 

Após as brincadeiras ouve o momento do lanche, onde cada aluno levou um prato para 

dividir com os colegas. As professoras ficaram ajudando a servir os alunos. Quando o lanche 

acabou os alunos retornaram as brincadeiras até a hora de ir embora. 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA: 5/09 

OBJETIVOS:  

● Incentivar o trabalho em dupla; 
● Trabalhar a bandeira do Brasil e a semana da Pátria 
● Reforçar as cores e formas geométricas; 
● Reforçar a importância da cooperação tanto entre os alunos como com a professora. 

RECURSOS: Será utilizado EVA, cola e papel pardo, cabo de vassoura, tinta verde e 
amarela, pincéis e EVA verde, amarelo e azul. 

DESENVOLVIMENTO: 

O objetivo central da atividade é fazer uma reflexão com os alunos de forma lúdica sobre 

a Pátria. 

Como a professora já vendo fazendo em outras atividades a mesma chegará mais cedo na 

Escola para organizar o material para a realização da atividade. 

Após o retorno do lanche, a professora aguardará os alunos organizarem suas toalhas para 

que possamos começar a atividade. 

A professora chamará os alunos para se sentarem no tapete para conversarmos. A 

professora questionará os alunos se eles sabem o que comemoramos no dia 7 de setembro. De 

acordo com as respostas, a professora dará a seguinte explicação para os alunos: 

“No dia 7 de setembro comemoramos o Dia da Pátria. Neste dia D.Pedro I deu um grito 

de independência. (Neste momento a professora fará a encenação para os alunos, com um 

cabo de vassoura, que será um cavalo e gritará “ Liberdade ou morte”.” Assim ele libertou o 

Brasil dos portugueses’. 

Depois desse momento a professora perguntará se eles tem alguma dúvida. Conforme as 

respostas passaremos para a segunda parte da atividade. 
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A segunda parte da atividade irá consistir em fazer colagens na Bandeira do Brasil, já 

confeccionada pela professora. Será levado forma geométricas nas cores verde e amarelo. 

Dois alunos por vez poderão fazer as colagens na Bandeira com auxílio da professora. 

Depois das colagens feitas, a professora irá dividir os alunos em dupla, para que pintem as 

mãos uns dos outros nas cores verde e amarelo, para ser carimbado na bandeira. 

Quando a bandeira estiver pronta a professora mostrará aos alunos o significado de cada 

cor da mesma. 

Azul - Simboliza o céu e os rios brasileiros. 

Amarelo - Simboliza as riquezas do país. 

Branco - Significa o desejo pela paz. 

Verde - Simboliza as matas. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No dia da atividade confeccionamos a bandeira do brasil, onde os alunos colaram EVAS 

nas cores da bandeira do Brasil. 

A professora contou para os alunos sobre a independencia do Brasil e após encenou o 

grito de Dom Pedro. Os alunos adoraram e imitaram a professora. 

Após isso no meio da Bandeira, foram escolhidos dois alunos, onde um pintou a mão do 

outro e colocou na volta da bandeira. Depois disso, foi explorado com os alunos o significado 

de cada cor da bandeira. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 06/09 

OBJETIVOS:  

 Dar continuidade as atividades da semana da Pátria; 
 Formar uma banda composta pelos alunos; 
 Brincar e aprender 
RECURSOS:  

 Tampa de panela; 
 Colheres; 
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 Tampas de pote e potes. 
DESENVOLVIMENTO: 

Dando continuidade as atividades da Semana da Pátria, juntamente com os alunos será 

feita a formação de uma banda escolar. 

Após o retorno do lanche, a professora aguardará os alunos organizarem suas toalhas para 

que possamos ir ao pátio para começar a atividade. 

Já no pátio os alunos serão organizados em formação de banda, após organizados a 

professora pedirá para que eles marchem em seus lugares. 

Será distribuído aos alunos as tampas, potes e colheres, quando todos estiverem 

organizados a professora pedirá para que eles comecem a tocar. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

Foram distribuídos aos alunos tampas e potes , para que pudessemos formar uma banda. 

A atividade seria realizada no pátio, mas estava chovendo então a atividade foi realizada na 

sala de aula. 

Os alunos ficaram em filas e começaram a tocar, foi uma bagunça só eles amaram. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA:  12/09 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a coordenação motora geral; 

 Permitir a criança adaptar seu corpo ao espaço; 

 Controlar seus movimentos. 

RECURSOS:  

 Balões; 

  Fita crepe; 

 roleta de cores. 

DESENVOLVIMENTO:  

Enquanto os alunos estiverem no lanche a professora ficará organizando a sala de aula 

para a realização da atividade. 

A atividade consistirá em um percurso que será feito na sala de aula. Para realizarmos o 

percurso será utilizado: fita crepe onde será feito um caminho e os alunos deverão passar por 
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cima, com um balão no meio das pernas. No final do percurso haverá uma roleta com cores 

divididas e os alunos deverão colocar as cores nos lugares corretos. 

Irão dois alunos por vez para a realizar a atividade, serão feitos dois percursos e cada 

aluno ficará em um. Não haverá nenhuma premiação para o aluno que chegar em primeiro 

lugar, a professora irá parabenizar os dois alunos e avaliar como eles vão realizar o percurso. 

A atividade será realizada após o lanche. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

No dia da atividade, a turma foi dividida em duplas para a realização do percurso. 

Os alunos realizaram a atividade sem nenhuma dificuldade e ainda quiseram brincar 

varias vezes. Alguns acharam complicado ter que andar com um balão no meio das pernas 

sobre as linha, mas mesmo assim realizaram a atividade com sucesso. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA:  12/09 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a coordenação motora geral; 

 Permitir a criança adaptar seu corpo ao espaço; 

 Controlar seus movimentos; 

 Reforçar as cores e formas geométricas. 

RECURSOS:  

 Papel pardo; 

  Formas geométricas; 

 2 dados um com as cores e o outro com as formas geométricas. 

DESENVOLVIMENTO:  

A professora montará o tapete na escola, pois na mesma a o material necessário para 

realizar a atividade . Na Quinta feira dia que a mesma se encontra na escola o tapete já será 

confeccionado. Utilizando papel pardo e EVA. 

Após retornarem do lanche a professora da um tempo para os alunos fazerem a digestão 

do lanche para realizarmos a atividade. 

Os alunos ficarão sentados e a professora explicará a atividade para eles. Após isso será 

chamado um aluno por vez. A professora irá escolhendo os alunos para jogar os dados. 
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A dinâmica funcionará da seguinte forma: Um aluno ficará no tapete e outros dois 

jogarão o dado com auxílio da professora. O primeiro aluno joga o dado com as formas 

geométricas e outro o dado com as parte do corpo (mãos e pés, esquerda ou direita). 

A atividade será realizada após o lanche. 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

A atividade foi muito divertida, tanto para os alunos como para as professoras onde todos 

os alunos participaram da atividade com entusiasmo. 

A professora (bolsista) foi desafiada pela titular a também participar da brincadeira que foi 

muito legal e involvente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA:  12/09 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a coordenação motora geral; 

 Permitir a criança adaptar seu corpo ao espaço; 

 Controlar seus movimentos. 

RECURSOS:  

 Balões; 

  Fita crepe; 

 roleta de cores. 

DESENVOLVIMENTO:  

Enquanto os alunos estiverem no lanche a professora ficará organizando a sala de aula 

para a realização da atividade. 

A atividade consistirá em um percurso que será feito na sala de aula. Para realizarmos o 

percurso será utilizado: fita crepe onde será feito um caminho e os alunos deverão passar por 

cima, com um balão no meio das pernas. No final do percurso haverá uma roleta com cores 

divididas e os alunos deverão colocar as cores nos lugares corretos. 

Irão dois alunos por vez para a realizar a atividade, serão feitos dois percursos e cada 

aluno ficará em um. Não haverá nenhuma premiação para o aluno que chegar em primeiro 

lugar, a professora irá parabenizar os dois alunos e avaliar como eles vão realizar o percurso. 

A atividade será realizada após o lanche. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

No dia da atividade, a turma foi dividida em duplas para a realização do percurso. 

Os alunos realizaram a atividade sem nenhuma dificuldade e ainda quiseram brincar 

varias vezes. Alguns acharam complicado ter que andar com um balão no meio das pernas 

sobre as linha, mas mesmo assim realizaram a atividade com sucesso. 
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DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 26/09 

OBJETIVOS:  

 Brincar e aprender; 
 Reforçar as cores; 
 Observar sem intervir; 
 Trabalhar o raciocínio e concentração. 
 RECURSOS:  
 Palitos, cartão e EVA. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Após o retorno do lanche, a professora pedirá para os alunos deixarem suas toalhas no 
lugar adequado e que eles sentem nas cadeiras de acordo com quem a professora for 
chamando. 

A atividade da semana será o jogo montessoriano, onde será levado uma tabela com as 
cores e palitos com três cores, nas pontas e no meio e os alunos deverão olhar as cores no 
palito e achar na tabela. Os alunos serão divididos em dois grupos. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

No dia da atividade conforme os alunos iam chegando a professora dava um beijo e pedia 

para os alunos pegarem suas toalhas para hora do lanche. Após isso podiam escolher um 

brinquedo para brincar. 

A professora e os alunos foram para o refeitório, para realizar o primeiro lanche da tarde 

onde a professora ia ajudando o merendeiro a servir as crianças, ficando mais próximas das 

mesmas e também compreendendo seus gostos. 

   “Quando os professores e os alunos mantêm um bom relacionamento em sala de aula o 

aprendizado se torna mais eficiente e passa a existir um maior enganjamento de ambas as 

partes.” (Viegas,2018) 

   Após o lanche os alunos retornaram para e assistiram um pouco de desenho que foi 

levado pela professora (bolsista) para que antes da atividade os alunos tivessem um momento 

de lazer. 

Depois de assistir desenho a professora dividiu a turma em dois grupos, onde os alunos 

jogaram o jogo montessoriano. O jogo durou aproximadamente 30 minutos até eles 

conseguirem achar todas as cores. 

No final da atividade a professora perguntou se eles haviam gostado da atividade e de 12 

alunos 2 falaram que não haviam gostado, então a professora perguntou aos dois alunos 

porque não haviam gostado? E a resposta foi porque haviam achado muito difícil encontrar as 

cores. 

REFERÊNCIA 

VIEGAS, AMANDA. Professor e aluno: entenda a importância dessa relação. 

Disponível em:  https://www.somospar.com.br/professor-e-aluno/ Acesso em: 10 de junho de 

2019 
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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 ELISA MACHADO LOPES 

DISCENTE: MAIARA DO NASCIMENTO BORGES 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

DATA: 27/09 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar a coordenação motora geral; 

 Permitir a criança adaptar seu corpo ao espaço; 
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 Controlar seus movimentos; 

DESENVOLVIMENTO:  

Será feito no chão um pequeno circuito com fita branca. A brincadeira funcionará da 

seguinte forma: os alunos deverão colocar os dois pé dentro, depois os dois fora, apenas um 

dentro e consequentemente. Trabalhando o equilíbrio e noção de espaço. Eles começaram 

devagar e após terão que ir acelerando. 

,  

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Após os alunos retornarem do lanche a professora pediu para que eles guardassem suas 

toalhas no lugar adequado para conversamos um pouco. Enquanto os alunos estavam na 

cozinha a professora ficou organizando a sala para a atividade.                             

“A  organização desses diferentes momentos é denominado de rotina, e entendida em 

muitas realidades como uma sequência de atos ou conjunto de procedimentos associados que 

são absolutamente fixos e não devem sair da sua ordem.” (BARBOSA, 2000)                                                                          

A professora dialogou com os alunos, perguntando como havia sido o fim de semana? O 

que fizeram? Depois dessa conversação a professora explicou a atividade para os alunos. 
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A proposta seria apenas utilizar os pés, mas a professora titular da turma deu ideia de 

utilizar mãos também. Então enquanto os alunos estavam no refeitório a professora montou a 

atividade. 

“Desde o momento em que entra na escola, o professor tem plena consciência de que que 

precisa estar 100% com as crianças, que suas atitudes, sua fala reverbera na humanização da 

criança sob sua responsabilidade.” (ARCE; MARTINS, p.35) 

 A professora fez uma demonstração para os alunos de como fazer a atividade e após isso 

foi chamando um aluno por vez para realizar a dinâmica. Depois dos 12 alunos realizarem a 

atividade a professora mudou a dinâmica e foi chamando os alunos rapidamente para realizar 

a atividade. 

No final da atividade a professora perguntou aos alunos se eles haviam gostado da 

brincadeira? E eles falaram que gostaram muito e se podiam repetir outro dia. 

REFERÊNCIA  

ARCE, A. Interações ou brincadeira? Afinal o que é mais importante na educação 

infantil? In: ARCE, A. (Org.) Interações e brincadeiras na educação infantil. Campinas: 

Alínea. 2013. p.17-39. 

BARBOSA, Maria Carmen. Por Amor e por Força Rotinas na Educação Infantil. 

Porto Alegre, ARTEMED, 2000. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA:28 /08 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar juntamente com a equipe escolar. 
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RECURSOS: 

Não foram utilizados recursos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste as professoras da escola Verdina Raffo, foram para a EMEI Silvinha, onde 

acontecia a tertúlia que todos os anos é realizada na EMEI.  

Havia várias escolas no local que estavam vendendo doces e salgados assim, como a 

Verdina. As professoras trabalharam em equipe ajudando nas vendas e também na limpeza. 

Alguns alunos da escola ainda dançaram junto com as professoras. Neste dia ocorreu 

várias apresentações de invernadas. 
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PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Ana E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA:01 /10 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 
 Sensibilizar os alunos fazendo com que respeite todas as espécies de seres vivos; 
 Oferecer aos alunos outro olhar para interpretar o mundo; 
 Desenvolver o raciocínio lógico. 
 

RECURSOS: 

  Sons de animais e imagens dos mesmo que será apresentado em notebook. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Primeiro momento 

Após o retorno do lanche a professora pedirá para os alunos organizarem suas toalhas e 

se sentarem no tapete. 

A sala será organizada de forma que proporcione um momento aconchegante ao alunos. 

Será colocado o tapete no chão e as cortinas ficarão entre abertas. 

Quando todos estiverem sentados a professora começará questionando os alunos com as 

seguintes perguntas: 

 Quais tipos animais vocês conhecem? E se na escola a algum animal? Será pedido para que 

eles falem um de cada vez. 

Segundo momento 
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No segundo momento iremos explorar doze tipos de animais. Onde será apresentado um 

animal por vez. Os animais serão: Macaco, Leão, Gato, Cachorro, Elefante, Cobra, 

Passarinho, Galinha, Ovelha, Vaca, Girafa e Porco. 

Será feito quatro perguntas ao alunos. Que serão as seguintes: 

 Qual o nome do animal? 

 Quantas patas ele tem? 

 Onde vive? E de que se alimenta? 

Após será apresentado aos alunos o som do animal, onde eles deverão repetir o som.  

No final da atividade a professora perguntará aos alunos se gostaram da atividade? Como 

já vem realizando em outras intervenções. 

A atividade será dividida em três partes, que será realizada em dias diferentes. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Exploramos doze tipos de animais diferentes onde os alunos tinham que identificar qual 

animal era, onde vivia, o que comia e quantas patas tinhas. Após isso os alunos iam escutando 

o som dos animais e tinham que dizer que animal era aquele. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 03 /10 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 
 Sensibilizar os alunos fazendo com que respeite todas as espécies de seres vivos; 
 Oferecer aos alunos outro olhar para interpretar o mundo; 
 Desenvolver o raciocínio lógico; 
 Desenvolver a criatividade; 
 Pintar utilizando aquarela. 
 

RECURSOS: Folha de ofício, molde de animais, aquarela confeccionada pelos alunos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 3 de outubro daremos continuidade as atividades sobre animais, onde será levado 

doze moldes de animais (Macaco, Leão, Gato, Cachorro, Elefante, Cobra, Passarinho, 

Galinha, Ovelha, Vaca, Girafa e Porco.) os mesmos que foram apresentados aos alunos na 

atividade anterior. 

A proposta pedagógica deste dia será levar aquarelas que foram confeccionadas pelos 

alunos no dia 2 de abril para a realização da atividade. Será dado um  animal para cada aluno  
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e uma filha  de  ofício, onde que com auxílio  da professora o molde do animal ficará no meio 

da folha e o aluno deverá  pintar como achar mais adequado.  

No fim da atividade  a professora  irá  tirar o  molde do meio  da  folha, mostrando aos 

alunos que o formato do animal ficou ali. Após será montado um mural no corredor da escola. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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Pré II 

 

DATA: 04/10 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 
 Sensibilizar os alunos fazendo com que respeite todas as espécies de seres vivos; 
 Oferecer aos alunos outro olhar para interpretar o mundo; 
 Desenvolver o raciocínio lógico; 
 Desenvolver a criatividade. 
 

RECURSOS: Notebook, filme e pipoca 

 

DESENVOLVIMENTO:   

A  última parte da atividade irá consistir em assistir o filme do Rei Leão que mostra 

várias espécies de animais. A atividade será realizada logo após o lanche, onde a professora 

fará pipoca para levar para a sala de aula para os alunos comerem enquanto assistem o filme. 

Após o filme a professora fará algumas perguntas: 

 Se eles sabem porque assistimos esse filme? 

 Se notaram que no filme a alguns animais que trabalhamos durante a semana? 

  e que animais são esses? 

 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 

 Neste dia não havia aluno na escola, então a professora ficou ajudando a arrumar as 

roupas para realizar o brechó na escola. 
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PROFª. SUPERVISORA: Ana E. Machado Lopes 

DISCENTE: Maiara Do Nascimento Borges 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA: 05/10/2019 

OBJETIVOS: Arrcecadar dinheiro para custiar a viajar. 

 

Neste dia as bolsistas foram até a ponte para realizar um pedagío para arrecadar dinheiro 
para custiar uma viagem, onde as bolsistas iriam apresentar trabalhos no siep relacionados ao 
PIBID. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA:12/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar juntamente com a equipe escolar. 
 

RECURSOS: 

Não foram utilizados recursos. 

 

 

Neste dia juntamente com a equipe escolar ocorreu o desfile no dia das crianças, onde a 
escola e os alunos desfilaram, contando com a bolsistas na realização do desfile 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

 

DATA:12/10/2019 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar juntamente com a equipe escolar. 
 

RECURSOS: Tintas, papel pardo pincel. 
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DESENVOLVIMENTO:  

Neste havia apenas dois alunos na escola, então realizamos uma pintura livre onde os 
alunos puderam pintar livremente. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 



174 
 

PréII 

DATA: 07/08/2019 

OBJETIVOS:Mostrar a importância da reciclagem e incentivar as crianças a usarem suas 

criatividades. 

RECURSOS:Palito de picolé,tinta tempera,cola quente,foto e saquinho pástico. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar será porta retrato para as crianças 

darem para seu pai,de dia dos pais.Após o café da manhã explicarei para as crianças a 

atividade,distribuirei palitos de picole as crianças teram pintar os palitos com tinta tempera 

depois que os palitos secarem elas teram que montar um porta retrato a pibidiana colará os 

palitos para as crianças pois será colado com cola quente. 

ESSA ATIVIDADE FOI RETIRADO DO PINTEREST 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi muito legal as crianças preferiram pintar os palitinhos de picolé da cor em 

que o seu pai gostava,achei muito legal da parte deles,deles realmente terem pensado,que se o 

porta-retrato era para o pai ,o porta-retrato tinha que ser da cor em que seus pais 

gostavam,depois dos palitos pintados,chamei um por um para tirar uma foto do rostinho deles 

para por no porta retrato.Depois dos palitos prontos e das fotos tiradas, eu (pibidiana) trouxe 

os palitinhos para casa para mim colar pois,era colado com cola quente, montei e pus as 

fotos.No dia seguinte levei para eles,eles adoraram o porta-retrato ficaram muito contente. 

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 

desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM 

CURRICULAR,2017 p.45) 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

gostavam,depois dos palitos pintados,chamei um por um para tirar uma foto do rostinho deles 

para por no porta retrato.Depois dos palitos prontos e das fotos tiradas, eu (pibidiana) trouxe 

os palitinhos para casa para mim colar pois,era colado com cola quente, montei e pus as 
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fotos.No dia seguinte levei para eles,eles adoraram o porta-retrato ficaram muito contente. 

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 

desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM 

CURRICULAR,2017 p.45) 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PréII 

DATA: 09/08/2019 

OBJETIVOS:Incentivar a criatividade e o trabalho em equipe,mostrando-lhes uma forma de 

criar objetos como enfeites decorativos e com utilidades. 

RECURSOS:Cartão,rolo de papel higiênico,tinta e cola quente. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar será porta treco.Após o café da manhã 

explicarei para as crianças a atividade,distribuirei o cartão e o rolo de papel higiênico para 

eles pintarem con tinta tempera.Depois de secar a pibidiana colará o rolo em cima do cartão 

que formará um porta treco para as crianças darem para o seu pai,de dia dos pais. 

A ATIVIDADE FOI RETIRADA DO SITE PINTEREST 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi desenvolvida com muito empenho.Apesar de ter ido só duas criaças nesse 

dia as duas crianças adoraram a idéia de confeccionar o própio presente pra dar para seus 

pais.Para mim a atividade foi bem significativa,pois as crianças me deixaram encantada 

com o jeito que elas pintaram a parte de baixo do porta-treco,ficou muito lindo as crianças 
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adoraram confeccionar o porta-treco. 

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 

desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM 

CURRICULAR,2017 p.45) 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 14/08/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar com diferentes texturas e manusear a tinta guache e mostrar para 

as crianças que exitem varias formas de pintar. 

RECURSOS: Papelão,folhas de ofício,tintas,pincéis,esponja e fita crepe. 

DESENVOLVIMENTO: A pibidiana irá confeccionar para os alunos uma tela de pintura feita 

com pedaço quadrado de papelão em cima do papelão colarei uma folha de ofício aonde as 

crianças pintaram com esponjas e formaram na tela de pintura uma linda obra de arte para 

dar para seus pais de dia dos pais. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi muito legal e divertida,nessa atividade as crianças confeccionaram uma 

tela para dar para dar de presente para seus pai no dia dos pais.As crianças fizeram um 

lindo trabalho.Para mim foi muito gratificante em ver eles adimirados descobrindo que 

quando as cores se misturavam,elas mudavam de cor, eles adoraram me diziam que o 

trabalho deles tinha ficado muito lindos e que eram pintores. 
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"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 

desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM 

CURRICULAR,2017 p.45) 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 15/08/2019 

OBJETIVOS: Trabalhar com as crianças a pintura a lápis de cor e a tinta guache e mostrar 

para as elas como é diferente o manuseio do lápios para o pincél,assim trabalharemos a 

cordenação motora. 

RECURSOS:Folhas de ofício,tintas,pincéis,lápis de cor,paplão,cordão e palitos de 

churrasco. 

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manhã pibidiana irá explicar atividade proposta para 

as crianças.A atividades que iremos confeccionar será um varal feito com palitos de 

churrasco e cordão,No cordão terá 2 prendedores eles prenderão no varal a palavra PAI 

feita com folha de ofício aonde as crianças pintaram as letras com lápis de cor e prenderam 

um coração feito de papelão aonde elas pintaram com tinta guache.Colaremos esse varal 

numa folha grossa e faremos um chão com pedaço de papelão que as crianças pintaram 

com tinta guache. 

ESSA ATIVIDADE FOI TIRADADO PINTEREST 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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Nessa atividade confeccionemos um varal para o dia dos pais,as crianças estavam muito 

agitadas nesse dia,essa atividade foi um pouco trabalhosa pois na hora de motar o 

varal,tinha que ser um de cada vez para montar,eu tinha que ajudar eles pois tinhamos que 

usar cola quente,entao eles montavam em cima da folha e eu(pibidiana) colava.Só que 

tinha que ser um de cada vez,mas eles queriam fazer todos ao mesmo tempo,aquela 

manhã se tornou bem agitada e cansativa.Mans em fim deu tudo certo confeccionamos 

lindos varal. 

"Desenvolver progressivamente as habilidades nanuais,adquirindo controle para 

desenhar,pintar,rasgar,folhear,entre outros".(BASENA CIONAL COMUM 

CURRICULAR,2017 p.45) 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 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: KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 21/08/2019 

OBJETIVOS: 

Desenvolver o gosto por ouvir histórias 

Despertar a curiosidade e estimular o prazer pela cultura popular. 

RECURSOS: 

Video da lenda BOTO COE DE ROSA,garrafa pet,cola quente,papel crepon rosa,EVA 

preto e branco. 

DESENVOLVIMENTO: 
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Apos o café da manhã a pibidiana dará inicio a sua atividade,ela começara explicando 

para as crianças como será feia a atividade. 

começaremos a atividade olhando um video da lenda do Boto Cor de Rosa,retirado do 

youtube.despois faremos com garrafa pet um boto cor de cosa.A pibidiana dará para as 

crianças garrafa pet,dentro da garrafa as crianças teram que colocar papel crepon rosa,no 

bico da garrafa as criaças colaram em volta papel crepon rosa com á ajuda da pibidiana 

pois será colado com cola quente. 

ESSA ATIVIDADE FOI TIRADADO PINTEREST 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi bem divertida as crianças adoraram o video da lenda do boto cor de 

rosa,elas pediam para olhar toda hora o video.As crianças confeccionaram rapidinho e bem 

direitinho o boto cor de rosa feito de garrafa pet,ficaram lindos os botinho depois de prontro 

eles bricaram e levaram para suas casas. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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: KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 28/08/2019 
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OBJETIVOS: 

Despertar a curiosidade,estimular o racíocino e o prazer pela cultura popular. 

Desenvolver o interesse pela pronuncia correta e a compreenção das frases que 

parecem"enrolar"a nossa lingua e trabalharemos o corpo. 

RECURSOS: 

Video da musica do Sací perere. 

DESENVOLVIMENTO: 

Apos o café da manhã a pibidiana explicará a atividade para as crianças. 

A pibidiana ira organizar a sala de aula para que as crianças tenham bastante espaço para 

dançarem a musica do sací perere,ela colocará o video da musica e eles teram que dançar 

conforme a musica. 

Depois de dançar eles sentaram para descansar e a pibidiana ensinará um travalingua,e 

elas teram que falar o travalingua. 

Video tirado do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA&t=29s 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade foi maravilhosa como se divertimos,na hora da dança do saci perere quando 

eles erravam a coleografia eles não paravam seguiam dançando até acertar, se divertiram 

dançando eles pegaram a coleografia rapidinho.Na hora do travalingua é que foi muito 

enfraçado.Primeiro eu(pibidiana) falava para eles que falasem o travalingua bem 

devagarinho até ai tudo certinho saia bem direitinho o trava lingua.Depois eu pedi para eles 

falarem bem rapidinho eles davam risadas de si mesmo pois saia outras palavras na 

hora,Eles adoraram todos participaram. 

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

proprio de agir sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modo de 

vida,pessoas diferentes,com outro ponto de vista " (B RASI L,2017,p.38). 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
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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: KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:02/09/2019 

OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer 

com que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o 

verdadeiro brincar e como é bom brincar. 

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 

corda) 

DESENVOLVIMENTO: 

Essa atividade será dividida em tres partes. 

No dia 02 de setembro,segunda- feira será feita a primeira parte,Após o café da manhã á 

pibidiana irá sentar eles em sua volta e contará a eles a história do Ivan Cruz (pintor),aonde 

ela mostrará para as crianças as telas pintadas do autor que sobre elas seram 

trabalhadas,Após a historia contada a pibidiana fará algumas perguntas sobre a história 

como:Quais são as cores que tem no desenho?quantas crianças tem?são meninos ou 

meninas?Que formato são as casas,O que tem de diferente?.Depois de perguntas feitas e 

respondidas a pibidiana mostrará para eles um telefone sem fio e explicará como se 

brinca,então assim brincando de telefone sem fio encerraremos a nossa primeira parte da 

atividade.Será usada duas latas de doce e um cordão. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

A atividade do autor Ivam Cruz foi feitas em tres dias: 

No primeiro dia eles ouviram a história do Ivan Cruz que contei para eles, fiz umas 

perguntas para eles e eles reponderam direitinho,depois da história ouvida e depois das 

perguntas respondidas,eu(pibidiana) dei para eles um telefone sem fio feito com um cordão 

e duas latas. 
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Eles acharam muito engraçado o telefone sem fio teve duas crianças que ficaram até com 

vergonha de brincar,depois dos dois verem os outros colegas brincando e se divertindo,eles 

resolveram deixar a timidez de lado foram brincar.No fim todos participaram eles adoraram 

a brincadeira. 

Segundo Craidy e Kaercher: 

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 

relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato 

frequente e agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, 

Pág.82) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA:04/09/2019 

OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer 

com que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o 

verdadeiro brincar e como é bom brincar. 

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 

corda) 

DESENVOLVIMENTO: 

-No dia 04 de setembro,quarta-feira será feita a segunda parte da atividade.Após o café da 

manhã a pibidiana sentará com eles e relembrará a história.Depois da história relembrada a 
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pibidiana mostrará mais duas telas pintada pelo o autor Ivan Cruz,ela perguntará para as 

crianças se elas lembram do nome do autor?E a que ele fazia?que brincaderas é 

essas?.Depois das perguntas respondidas,a pibidiana levara uma corda e ira propor para as 

crianças bricarem cabo de guerra e brincarem de roda caixinha assim brincando enceramos 

nossa segunda parte da atividade. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nessa segunda parte da atividade,foi relembrada a historia,fiz algumas perguntas,as 

crianças não conseguiram responder todas as perguntas,pois não haviam prestado muita 

atenção no primeiro dia,Perguntei a elas qual era o nome do autor duas lembravam só do 

sobre nome CRUZ do nome nao lembravam.lembraram que era um pintor de 

brincadeiras,depois de tudo relembrado.Eu (pibidiana) mostrei mais algumas telas para 

eles,usei duas telas de pintura do autor Ivan Cruz para fazermos nossa 

atividade.trabalhemos nessa atividade a tela pintada da brincadeira roda de caixinha,na 

brincadeira cantamos a musica ciranda cirandinha,se eu fosse um peixinho e brincamos de 

rapousa,pois as crianças pediam muito para brincar de rapousa elas adoram.Depois 

brincamos de cabo de guerra,que foi a segunda tela que mostrei para eles.A brincadeira do 

cabo de guerra foi maravilhosa todos participaram,até a professora titular da turma brincou 

com nós,se divertimos muito nessa atividade as crianças nao queriam parar mais de brincar. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA:06/09/2019 

OBJETIVOS:Reforçar as cores,as figuras geômetricas,incentivar o gosto pela leitura,fazer 

com que as crianças se expressem livrimente através da arte e mostrar para as crianças o 

verdadeiro brincar e como é bom brincar. 

RECURSOS: (A história do Ivan Cruz,folha de oficio,papel pardo,cordas,duas latas e uma 

corda) 

DESENVOLVIMENTO: -No dia 06 de setembro sexta-feira faremos a terceira parte e final 

da nossa atividade.Após o café da manhã a pibidiana ira se sentar com eles e relembrará a 

história.Depois da história relembrada a pibidiana mostrará mais uma tela pintada pelo autor 

Ivan Cruz,ela fará os mesmos questionamentos para as crianças e fará com eles fasam 

numa caixabranca de papelão a releitura e repintira,ela levará bonequinhos de papel e 

figuras gomêtrica para eles,eles olharam as telas do pintor e refazeram as telas da maneira 

deles e assim enceramos nossa atividade com uma linda repintura da tela do autor Ivan 

Cruz. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi a terceira e a ultima parte da atividade.sentamos em roda recontei toda a 

historia do autor Ivan Cruz,refiz os mesmos questionamentos,qual era o nome do autor?o 

que ele fazia?Se nas telas pintadas as crianças eram meninos ou meninas?Qual as cores 

que ele usou nas telas?E o que havia de diferente nas telas do autor Ivam Cruz?. 

As crianças responderam todas as perguntas certinhas,elas haviam entendido o assunto 

trabalhado.Falaram que o nome do autor era Ivan Cruz,a maioria das crianças acertaram 

todas a cores,claro tinha algumas crianças com dificuldade de acertar as cores,mas a 

maioria das crianças acertaram.Elas também conseguiram identificar direitinho o desenho 

pintado conseguram identificar os meninos e as meninas pintadas nas telas do Ivan Cruz. 

Havia uma pergunta que eu sempre questionava eles,Que era _O que havia de diferente 

nas telas do autor Ivam Cruz?As crianças olhavam,olhavam e diziam que elas nao 
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enxergavam nada de diferente,que simplismente enxergavam casas brinquedos e 

crianças.Olhei para eles e falei: Vocês estão todos de parabéns,eu queria saber como 

vocês conseguiram identificar se as crianças eram meninas ou meninos?Se na pintura a 

rosto as crianças não tem rosto?. 

As crianças começaram a rir e me diziam: É mesmo eu não tinha visto,elas só perceberam 

se era menino ou menina pelas roupas e pelos cabelos. 

Essa atividade foi muito legal de trabalhar com as crianças,tanto eu como as crianças 

adoramos,se divertimos muito,pois brincando também se aprende. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Pré II 

DATA:11/09/2019 

OBJETIVOS:Trabalhar a cordenação motora e estimular a atenção e a concentração das 

crianças. 

RECURSOS:(Caixa de papelão,garrafa pet,cola quente e folha e papel de presentee um 

dado com numeros feito com uma caixinha de chá). 

DESENVOLVIMENTO: A atividade que irei realizar com as criança será um tabuleiro 
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reciclavel,de numeros de 1 a 5.Após o caféda manhã a pibidiana sentara com eles e 

explicara a atividade.Apibidiana ira levar um tabuleiro feito num pedaço de cartão quadrado 

aonde nele tera colado cinco partes de cima da garrafa sem tampa,embaixo da garrafa 

colada tera um numero escrito.E na tampada das garrafas tera numeros também.As 

crianças teram que atirar o dado,o numero que cai o dado elas teram que me dizer que 

numero esta no dado e depois teram que botar a tampinha na garrafa ao qual se refere ao 

mesmo numero. 

Terá o numero na garrafa e na tampinha,a crianças iram enroscar a tampinha na garrafa 

certa.Assim as crianças trabalharão a cordenação motora e os numeros. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesse dia a atividade foi feita com dois alunos,pois chovia muito nesse dia poriso havia só 

dois alunos em sala de aula.essa atividade foi bem legal eles adoram jogar o dado 

enroscaram as tampinhas bem direitinho o menino acertou todos os numeros a menina teve 

algumas dificuldades em acertar os numeros.O que achei mais legal foi que depois que a 

atividade acabou a professora titular da turma disse que eles podiam pegar brinquedos para 

brincarem.Em vez deles pegarem brinquedos o menino me pedio o dado emprestado eu o 

emprestei e ele foi brincar e tentar insinar os numeros a sua colega.Foi muito lindo de ver 

eles usando a atividade para ensinar o proximo. 

"É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se como sujeito e 

organizando-se" 

REFERÊNCIA: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:12/09/2019 

OBJETIVOS: 

Trabalhar o corpo, Desenvolver as percepções corporais,lateralidade,concentração e 

equilibrio. 

RECURSOS:(Papel pardo e caneta permanente) 

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade que irei realizar com as criança será Circuito Psicomotor.Após o caféda manhã 

a pibidiana sentara com eles e explicara a atividade.A pibidiana levara dois tapetes feito de 

papel pardo num tapete tera uns pezinho desenhados.Pés virados de frente,pés virado pro 

lado esquerdo e pro lado direito. 

No outro tapete tera desenhado mãos e pés.elas teram que pular e tocar nos tapetes 

conforme estiver pedindo os tapetes. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi muito bacana,poís as crianças trabalharam o equilíbrio e a cordenação 

motora,eles souberam esperar e respeitar a vez de cada um,eles brincaram tanto que até 

rasgaram o tapete feito de papel pardo. 

Segundo Craudy e Kaercher 

"Através do contato com seu próprio corpo,com as coisas do seu ambiante,bem como 

através da interação com outras crianças e adultos,as crianças vão desenvolvimento a 

capacidade afetiva,a sensibilidade e a auto-estima,o raciocinio,o pensamento e a 

linguagem.A articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento(motor,afetivo e 

cognitivo)não se dá de forma isolada,mas sim de forma simultânea e integrada". 

REFERÊNCIA: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

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

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 18/09/2019 

OBJETIVOS:Trabalhar o corpo e favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade, do senso rítmico,imaginação, memória, concentração. 

RECURSOS: (celular,musica) 

DESENVOLVIMENTO:Apois o café da manha a pibidiana ira explicar a ativividade para os 

alunos,dançaremos dois jeitos diferentes. 

-Primeiro jeito:A pibidiana irá solicitar aos alunos que formem um círculo, todos de pé, e 

dancem acompanhando a música. Ela Explicara aos alunos que deverão colocar o pé 

direito no centro da roda e, em seguida, deslocá-lo para trás do corpo, sempre no ritmo da 

música. 

Para facilitar,a pibidiana também ficará na roda e indicará os movimentos a fim de que a 

turma a imite. 

Segundo jeito:Aturma será dividida em duplas,frente a frente com seu par onde será 

executados os passoas de acordo com o treicho da música,inicialmente demonstrados pela 

pibidiana e os passos serão executados posteriormente pelos alunos,de forma pausada. 

Cantiga 

Pezinho 

Ai bota aqui 

Ai bota aqui 

O seu pezinho 

Seu pezinho bem 

juntinho com o meu. 

Ai bota aqui 

Ai bota aqui 
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O seu pezinho 

Seu pezinho bem 

juntinho com o meu. 

E depois não vá dizer 

Que você se arrependeu! 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi referente ao dia do gaucho,eu(pibidiana)conversei com eles sobre o 

gaucho e depois dançamos a dansa do pézinho,foi muito legal eles gostaram,só consegui 

torar foto e filmar a dança do pézinho que eles estão em duplas,a dança do pezinho que era 

em roda não consigui tirar foto.Mas dançemos do mesmo jeito.Teve alguns 

desentendimentos com alguns pares na dança,pois o menino ia para um lado e a menina 

para o outro ai um puxava o outro e dizia que estava errado(a).Mas deu tido certo,a dança 

era nova para eles,ele me disseram que nunca tinham dançado, ficou lindo. 

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

proprio de agir sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modo de 

vida,pessoas diferentes,com outro ponto de vista " (B RASI L,2017,p.38). 

Referência: 

Brasil . Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília. DF, 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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:19/09/2019 

OBJETIVOS:Ajuda a criança adquirir conhecimentos e pode ajudar nas dificuldades. 



190 
 

RECURSOS: (Tampinhas,galão plastico de cinco litros,folha de oficioe lapis de cor) 

DESENVOLVIMENTO: Apois o café da manha a pibidiana ira explicar a ativividade para os 

alunos.A atividade que a bibidiana ira realizar com as crianças sera um BINGO DO 

ALFABETO. 

Apibidiana distribuira para as crianças umas cartelas com letras feita com folhas de 

oficio.Ela girara a roleta que sera feita de reciclagem,feita com um galão de garrafa pastica 

dentro do galão havera varias tambinhas com letras cada letra de uma cor.Quando a 

pibidiana rolar a roleta ela tirara uma tampinha e mostrara para as crianças a letra e a 

cor.As crianças terao que achar a letra e pintar da qual a da pibidiana que tirou da roleta. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi maravilhosa,um pouco agitada,as crianças tinham que achar a letra e o 

lapis da cor indicada para pintar a letra.Separei as crianças em duas mesas.Cada vez que 

eu tirava a tampinha da roleta elas ficavam ansiosas para saber a letra e achar primeiro,eles 

procuravam rapido só para mostrar para os outro que tinham dificuldade de achar,achei 

muito legal da parte deles,de não levarem como uma competição o jogo,e sim como saber e 

ensinar o proximo. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 24/09/2019 

OBJETIVOS:Incentivar as crianças o gosto pela leitura,trabalhar as cores e texturas,fazer 

com que as crianças expressam suas criatividades. 

RECURSOS: (uma historia a chegada da prima vera,papel pardo e tintas) 

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manha a pibidiana explicara a atividade que ira 

realizar com as crianças.A atividade sera contação de hitoria A Chegada Da Primavera 

depois da contação da historia a pibidiana dara para as crianças um pedaso de papel pardo 

e nele as crianças iram colorir um lindo jardim eles faram que nem as abelinhas na 

historia.Eles daram vida a primavera colorindo as flores. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nessa atividade eu(pibidiana) contei para as crianças a história da Chegada da 

Primavera,conforme eu ia contando as historia para eles eu ia fazendo perguntas para ver 

se eles estavam atentos e não é que estavam atentos mesmo.Depois da história contada 

trabalhamos todos em grupo,eu pintei as mãozinhas deles todas coloridas e eles 

carimbaram as mãozinhas no cartas e formaram um lindo jardim. 

Segundo Craidy e Kaercher: 

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 

relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato 

frequente e agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, 

Pág.82) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 25/09/2019 

OBJETIVOS: possibilitará com que a criança ao tocar no garfo e fazer movimentos no 

papel, ela começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas 

cores, desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma 

de arte. 

RECURSOS: (folha de oficio,garfo e tinta guache) 

DESENVOLVIMENTO: Após o café da manha a pibidiana explicara a atividade que ira 

realizar com as crianças.A atividade será uma flor feita com garfo e tinta.Apibidiana 

entregará para as crianças folhas de oficio,um garfo e tinta guache,as crianças 

mergulharam o garfo na tinta guache e vão carimbar o garfo na folha,assim formaram lindas 

flores. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi referente a primavera,eu (pibidiana) fiz a primeira flor para as crianças 

verem como seria feita.Quando peguei o garfo as crianças fizeram uma cara,e me 

perguntaram o que eu ia fazer com o garfo?E eu disse; vou fazer uma flor e depois vocês 

irão fazer as flores de vocês.Quando mergulhei o garfo na tinta guache elas ficaram 

paralizadas e diziam: Isso é um garfo de comida.E eu disse:Sim e com ele nos vamos fazer 

lindas flores.Me sentei com um por um para ajudalos,foi uma nova esperiencia tanto para 

mim quanto para eles pois eu tambem nunca tinha feito flores assim,deu todo certos eles 

fizeram lindas flores. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 
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da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:28/09/2019 

A presentaçao da nossa escola EMEI Verdina Raffo na tertulha da escola EMEI 

Silvinha.Demonstramos as varias caracteristicas e interaçao,nos espaço e cuidado em 

compreender,respeitando a interaçao entre crianças e adultos.Teve varias apresentaçoes 

na tertulha,apresentaçoes maravilhosas,havia tambem barracas de comidas deliciosas,tava 

muito boa a tertulha. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:12/10/2019 

Desfilamos pela escola EMEI Verdina Raffo,foi um lindo desfile,as crianças todas 

arrumadinhas,vestidas de princesas,super herois.Estavam todos lindos a creche estava 

muito bem representada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 31/10/2019 

OBJETIVOS: Ensinar o habito pela higiene e a importancia dos cuidados com o corpo 

RECURSOS: (Livro,folhas de oficio,uma boca feita de cartela de ovo e lapis de cor) 

DESENVOLVIMENTO:Essa atividade será feita junto com o estagiario Luiz Wanderlei.Após 

o café da manha o estágiario ira conduzir sua aula dialogando sobre a importancia da 

higiene,logo após contarei uma hitoria sobre o piolho,depois darei para as crianças uma 

folha para cada e lapis de cor, eles teram que de senhar um piolho e logo após entrarei com 

uma boca feita de cartela de ovo onde elas teram mostrar como é que se faz a escovação. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA: 

Essa atividade foi em conjunto foi maravilhosa ,as crianças adoraram,não so as crianças eu 

tambem adorei pois ele foram muito pacientes em esperar sua vez de fazer a atividade 

fizeram sua demonstraçao de sua escovação bem direitinho. 

A hora em que mais achei legal foi depois da contação da hitoria do pilolho,póis o estágiario 

levou para a crianças uma boneca feita com caixa de leite de um lado ela tinha um rotinho 

feliz e do outro o rostinho triste.A boneca tinha ate cabelos e em seus cabelos aviam piolhos 

feitos de velcros,As crianças tinham que tirar os piolhos para ver se a boneca ficava feliz.Eu 

achei tão engraçado pois teve algumas crianças que quando chegava na sua vez de catar o 

piolhos da boneca eles faziam cara de nojo. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 
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Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 01/11/2019 

OBJETIVOS:Estimular os contatos sociais e desenvolver a interação entre os 

colégas,estimular as crianças a brincarem,possibilitando o acesso a uma grande variedade 

de brinquedos apropiado e lúdico. 

RECURSOS: (pés de latas,teatro de fantoches,tunel,mine mercadinho e varios outros 

brinquedos) 

DESENVOLVIMENTO: será o dia da pibidiana auxiliar o estágiario luiz wanderlei a levar as 

crianças para um passeio na faculdade onde elas teram acesso a brinquedoteca onde 

poderam brincar com diversos brinquedos lúdicos,Após brincarem na brinquedoteca 

faremos um lanche,e após o lanche iremos para o brinquedão onde as crianças brincaram 

livremente ao ar livre. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Dia maravilhoso,dia de muita agitação,esse dia foi muito significativo tanto para mim como 

para as crianças,elas adoraram riram bastente brincaram com diversos brinquedos e em 

diversas brincadeiras junto a mim pibidiana e junto ao estagiario Luiz Wanderlei. 

eu pibidiana junto com as crianças se divertimos um monte,brincamos com o teatro de 

fantoches e brincamos de mine mercado onde nos dividia uns minutinhos para cada um 

vender os produtos,foi muito engraçado todo mundo queria ser o dono do mercadinho 
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ninguem queria brincar de comprar nada so queriam vender,tive um pouquinho de problema 

pois todos queria ser o dono na mesma hora,se empurravam se chingavam,mas consegui 

fazer com que todos brincasem de vender inclusivel eu,que estava mais aflita do que as 

crianças para brincar. 

Passeio inesquecível de muitas risadas e de rostinhos feliz. 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. ( 

CRAIDY E KAERCHER, 2001, Pág.66) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:06/11/2019 

OBJETIVOS: Incentivar o gosto pela leitura 

RECURSOS: (livro: July e sua ninhada de cachorrinhos) 

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana e o estagiario Luis Wanderlei 

contaram hitorinhas para as crianças e depos de ouvilas,as crianças teram que recontar a 

historia. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

É tão bom atividade assim para as crianças,elas prestam muita atenção e elas adoram 

contar as histórias,elas tem uma imaginação muito grande da onde saem lindas e grande 
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historias. 

Segundo Craidy e Kaercher: 

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 

relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato 

frequente e agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, 

Pág.82) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:07/11/2019 

OBJETIVOS: Incentivar o gosto pela leitura 

RECURSOS: livro os três porquinhos 

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana e o estagiario Luis Wanderlei 

contaram historinhas para as crianças e depois de ouvilas,as crianças teram que recontar a 

historia. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

É tão bom atividade assim para as crianças,elas prestam muita atenção e elas adoram 

contar as histórias,elas tem uma imaginação muito grande da onde saem lindas e grande 

historias.Nao teve atividade porque foi o dia que a cordenadora foi observar o estagiario 

Luiz Wanderlei. 

Segundo Craidy e Kaercher: 
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Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 

relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas desde muito cedo, um contato 

frequente e agrádavel com o objeto livro e com o ato de ouvir e conta história. (2001, 

Pág.82) 

Referência: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 14/11/2019 

OBJETIVOS:Estimular a atenção e a concentração das crianças e mostrar o afeto das 

crianças pelo professor estágiario. 

RECURSOS: (Um tabuleiro do jogo da velha feito de EVA e acessorios X eo O feitos de 

feutro,EVA,tinta guache e sorvete.) 

DESENVOLVIMENTO: Sera a despedida do professor estágiario Luiz Wanderlei.Após o 

café damanha eu pibidiana farei uma brincadeira com as crianças,jogaresmos jogo da velha 

feito de EVA e feutro ,trabalharei a concentraçao e a atençao das crianças.Depois da 

brincadeira o professor estágiario conversara com as crianças sobre tudo que 

fizeram,durante todo tempo em que ele esteve la, explicara para as crianças que será o 

ultimo dia dele.Após o dialogo dele com as crianças ele servira sorvetes e deixara as 

crianças livremente a vontade para conversarem e brincarem. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Esse dia foi um dia de muito agitação,as crianças estavam muito agitados por conta do 
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ultimo dia do professor estágiario Luiz Wanderlei.A atividade que eu fiz com as crianças foi 

um jogo da velha,a atividade fui muito legal,apesar de algumas crianças ficarem bravas pois 

nao conseguiam ganhar,aproveitei a situaçao e dialoguei com elas sobre o ganhar e perder 

expliquei que nem sempre ganhamos,mas que mesmo assim nao devemos dexistir pois 

tudo na vida é um aprendizado. 

Depois da atividade e da conversa feita,o professor estágiario conversou com as 

crianças,explicou para elas que era o ultimo dia dele,perguntou para as crianças do que,que 

elas mais gostaram durante todo esse tempo que ele esteve presente.O professor 

estágiario foi até sua casa pegar o sorvete.Enquanto ele ia em sua casa,eu pibidiana junto 

com a professora titular e as crianças fizemos um lindo cartaz de EVA,nele fizemos um 

coraçao,dentro do coraçao escrevemos-Para sempre nosso amigo Luiz Wanderlei e na 

volta do coraçao pintamos as maozinhas das crianças e carimbamos o cartaz.Assim que ele 

chegou as crianças entregaram para ele.O professor estágiario abraçou todos,agradeceu e 

após serviu sorvetes para as crianças.E asim foi a despedia com muitos carinhos. 

"É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se como sujeito e 

organizando-se" 

REFERÊNCIA: 

Educação infantil: pra que te quero?/organizado por Carmem Maria Craidy e Gládis Elise P. 

da Silva Kaercher. - Porto Alegre: Artmed,2001. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:18/11/2019 

OBJETIVOS:Cooperação dos alunos, conscientização a preservação do meio ambiente 
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RECURSOS: (Papel pardo,revistas,tenas e canetinhas.) 

DESENVOLVIMENTO: Após o café damanha,a atividade que iremos realizar sera a 

confecçao de um cartaz sobre a coléta seletiva,que sera exposto no dia da feira de 

conhecimento. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nessa atividade confeccionamos um lindo cartas sobre a reciclagem,eu pibidiana dei 

algumas revistas para as crianças,para elas procurarem imagens que pudesem coloar nas 

lixeiras festas pela bibidiana no papel pardo.Conforme as crianças iam achando as gravuras 

referente as cincos lixeiras,Azul papel,Verde vidro,Vermelho pástico,Amarelo 

metal,Marromorgânicos.Elas tinham que ir colando corretamente no cartaz em cima das 

lixeiras desenhadas. Foi um aprendizado e tanto pois nao so aprendemos a separar o 

lixo,aprendemos tambem as cores. 

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores 

as chances de despertar a conciência pela preservação". 

Referência: 

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 

em:12 de junho de 2019. 

NIVERSIDADE 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:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:19/11/2019 

OBJETIVOS:Reconhecer as cores e ajudar as crianças a se organizarem para a feira de 

conhecimento. 
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RECURSOS: (Papel crepom verde,azul,amarelo,vermelho e marrom,tessoura folha de oficio 

tinta guache.pilcel e cola). 

DESENVOLVIMENTO:faremos um ensaio com as crianças,para que elas saibam o que 

teram que apresentar na feira trabalho ensaio: 

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno papel higienico e outros. 

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros. 

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos. 

E cofeccionaremos os aventais para as crianças se apresentarem. 

AVALIAÇAO REFLEXIVA 

As crianças nao decoraram muito bem as falas,a professora Magali a titular da sala, me 

ajudou a organizar tudo,como as crianças nao conseguiram decorar suas falas a professora 

escreveu as frases de cada um em seu caderno para que treinasem em casa.E com o papel 

crepom confeccionamos uns lindo aventais. 

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores 

as chances de despertar a conciência pela preservação". 

Referência: 

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 

em:12 de junho 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:KAROLAINE ROLDAN GONÇALVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA: 20/11/2019 

OBJETIVOS:Ensinar a importancia da coleta do lixo e a importancia da preservação 
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RECURSOS: (sacos de lixo,fita crepe,catetinhas e lixos reciclaveis) 

DESENVOLVIMENTO:Após o café damanha a pibidiana dara inicio a atividade dela.Ela 

explicara para as crianças como sera feita a atividade.A pibidiana dara para elas luvas para 

que eles fasam a coleta do lixo em segurança,em cima da mesa havera lixos limpos para 

que as crianças possam separar nos sacos de lixo indicados. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Essa atividade foi muito bacana,pois as crianças adoraram,elas acharam um maximo 

botarem luvas.Elas separaram bem direitinho os lixos ,nossa idéia era entregar para o 

caminhao da coleta,esperamos mas ele nao passou. 

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores 

as chances de despertar a conciência pela preservação". 

Referência: 

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 

em:12 de junho de 2019. 

NIVERSIDADE 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:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:21/11/2019 

OBJETIVOS:Colocar a teoria em prática,despertando nas crianças a curiosidade. 

RECURSOS: (cartaz sobre coleta seletiva.avental de papel crepome as lixeirimhas feitas de 

caixa de sabonetes). 

DESENVOLVIMENTO:faremos uma apresentaçao para os pais e familiares e para o 

prefeito.Arrumaremos a sala de aula com o cartaz que fizemos e com as lixeirinhas 
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coloridas.na hora da apresentaçao as crianças se apresentaram:Elas estaram vestindo um 

avental feito de papel crepom, cinco crianças representaram as cinco lixeirinhas.cada uma 

de uma cor.As crianças teram que falar:Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno papel 

higienico e outros. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesse dia nossa atividade foi a apresentaçao do nosso trabalho sobre a coleta 

seletiva.Achei que nao iria conseguir apresentar achei que nao ia dar certo.Pois havia sido 

escolhidos cinco alunos e ensaidao com eles dias atras. quando chega no dia da 

apresentaçao so quatro dos escolhidos foram.Ai falei para a professora titular da minha 

turma,nós nao vamos conseguir apresentar,e ela disse calma vamos sim,vamos por outro 

no lugar de quem faltou.Eu disse para ela mas a criança nao vai conseguir decorar a fala.E 

nao é que ela decorou tudinho na hora e deu tudo certo. 

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno papel higienico e outros. 

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros. 

A lixeira Amarela-Eu sou Metal,parafuso,pregos,latas e muitos outros. 

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos. 

A lixeira marrom-Eu sou o Orgânico,restos de comidas,cascas,grâos e muito mais. 

Graças a Deus deu tudo certo,tanto é que nosso turma ganhou a feirade conhecimento e 

representaremos a escola na feira de conhecimento na escola EMEI Silvinha. 

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores 

as chances de despertar a conciência pela preservação". 

Referência: 

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 

em:12 de junho de 2019. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
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PROFª. SUPERVISORA:ANA ELIZA MACHADO LOPES 

DISCENTE:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

REFLEXIÇAO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:27/11/2019 

A presentaçao do nosso trabalho do PIBID,Relatos de experiências-Exapresar-se e 

conhecer-se na Educaçao Infantil.Demonstrar as varias caracteristicas e interaçao,nos 

espaço e cuidado em compreender,respeitando a interaçao entre crianças e adultos. 

A presentaçao foi excelente,eu e minhas colegas nao fizemos uma bela apresentaçao,nós 

estavamos com um ouco de medo,vergona antes de apresentar,pois o que mais tinha na 

sala era apresentaçao de professores formados e pessoas do mestrado.Mas graças a Deus 

nosso nervosismo passou e apresentamos super bem. 

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:KAROLAINE ROLDAN GONÇASVES 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

PRÉ II 

DATA:21/11/2019 

OBJETIVOS:Colocar a teoria em prática,despertando nas crianças a curiosidade. 

RECURSOS: (cartaz sobre coleta seletiva.avental de papel crepome as lixeirimhas feitas de 

caixa de sabonetes). 

DESENVOLVIMENTO:faremos uma apresentaçao para os pais e familiares e para o 

prefeito.Arrumaremos a sala de aula com o cartaz que fizemos e com as lixeirinhas 

coloridas.na hora da apresentaçao as crianças se apresentaram:Elas estaram vestindo um 

avental feito de papel crepom, cinco crianças representaram as cinco lixeirinhas.cada uma 

de uma cor.As crianças teram que falar:Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno papel 
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higienico e outros. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

Nesse dia nossa atividade foi a apresentaçao do nosso trabalho sobre a coleta 

seletiva.Achei que nao iria conseguir apresentar achei que nao ia dar certo.Pois havia sido 

escolhidos cinco alunos e ensaidao com eles dias atras. quando chega no dia da 

apresentaçao so quatro dos escolhidos foram.Ai falei para a professora titular da minha 

turma,nós nao vamos conseguir apresentar,e ela disse calma vamos sim,vamos por outro 

no lugar de quem faltou.Eu disse para ela mas a criança nao vai conseguir decorar a fala.E 

nao é que ela decorou tudinho na hora e deu tudo certo. 

A lixeiraAzul- Eu sou o Papel,folas de oficio ,caderno papel higienico e outros. 

A lixeira verde-Eu sou vidro,o vidro de nescafé espelho e outros. 

A lixeira Amarela-Eu sou Metal,parafuso,pregos,latas e muitos outros. 

A lixeira Vermelha-Eu sou o Plástico,potes e saquinhos. 

A lixeira marrom-Eu sou o Orgânico,restos de comidas,cascas,grâos e muito mais. 

Graças a Deus deu tudo certo,tanto é que nosso turma ganhou a feirade conhecimento e 

representaremos a escola na feira de conhecimento na escola EMEI Silvinha. 

segundo Morangon(2002)"quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,maiores 

as chances de despertar a conciência pela preservação". 

Referência: 

Site Escola Nova. Preservar também é cosa de criança.Disponivel em 

https://novaescola.org.brconteudo/297preservar-tambem-tambem-coisa-criança Acessado 

em:12 de junho 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: SHERON GARCIA GONÇALVES 
 

TURMA: PRÉ II 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 21 
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Data: 05/08/2019 

Recursos: Cartolina e lápis de cor. 

Objetivos: Expressar seus sentimentos; 

Expressar-se por meio do desenho; 

Dialogar com os colegas e adultos expressando sua opinião; 

Manusear outros suportes para a escrita. 

Desenvolvimento: Neste dia iremos realizar uma atividade voltada ao dia dos pais, onde eu e 
os alunos iremos produzir o cartão do abraço. Neste cartão o nome do pai ou daquela pessoa 
que representa este indivíduo e depois colocaremos qual é o desejo das crianças para esta pessoa 
no dia dos pais. No final, entregarei o cartão para os alunos para que eles possam colori-lo. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 10 alunos. Hoje foi o dia da realização do cartão do 
abraço. Onde os alunos deveriam fazer um desenho e depois dizer o nome do pai para colocar 
no cartão e os sentimentos que vão ser ditos a ele. A atividade não fluiu exatamente como 
planejado, pois neste dia a professora substituta encontrava-se na sala e ela interferiu na 
atividade, acontecendo que alguns alunos não realizaram como planejado.  

 Piaget, Vygotski e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender 
se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. As teorias 
sociointeracionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo 
dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão a sua 
volta.  

   

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 22 
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Data: 07/08/2019 

Recursos: Folha de ofício e lápis de cor. 

Objetivos: Propor diferentes temáticas para o trabalho; 

Elaborar materiais para manuseio; 

Motivar a imaginação; 

Despertar a curiosidade. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, iremos realizar a dobradura de uma camisa 
e depois as crianças ficarão responsáveis por desenhar os membros de sua família e colorir o 
restante da camisa. Realizarei esta atividade, pois o dia dos pais assim como nas outras datas 
comemorativas se torna mais especial quando a família está reunida.    

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 10 alunos. Todos participaram da atividade proposta, 
os alunos deveriam fazer a dobradura da camisa e desenhar os membros da família. Os alunos 
Enzo, Sophya, Naianny, Lívia e Millena fizeram exatamente o que foi proposto, já os alunos 
Gabriel, Cláudio Henrique, Lorenzo, Samuel e Dhiulia não realizaram corretamente, pois eles 
somente pintaram a camisa de várias cores. 

 A articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento (motor, afetivo e cognitivo) 
não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea e integrada. 

   

   

Referência: 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 23 

Data: 12/08/2019 
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Recursos: Folha de ofício, EVA e tinta. 

Objetivos: Compartilhar objetos; 

Desenvolver as habilidades manuais; 

Expressar-se pintando;  

Explorar as cores. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade sentaremos a volta da mesa. Distribuirei 
aos alunos folhas de ofício e utilizaremos a tinta para pintarmos parte da mão. Com o EVA 
faremos gravatas para colarmos na folha de ofício. Na parte da mão que sobrou faremos o rosto 
do papai. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Todos participaram da realização da 
atividade. Cada aluno escolheu a cor que queria pintar a sua mão e escolheram também a cor 
da gravata, hoje, ainda realizamos uma atividade voltada ao dia dos pais.  

 A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenvolver suas 
capacidades.  

   

 

 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 24 

Data: 14/08/2019 
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Recursos: Folha de ofício, EVA, tinta e caneta. 

Objetivos: Desenvolver a escrita; 

Utilizar tintas; 

Expressar-se explorando as cores e texturas. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, faremos a dobradura da letra P com a folha 
de oficio. As letras A e I serão feitas com EVA que formara a palavra PAI e, dentro do cartão 
os alunos escreverão um desenho para seu pai.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 5 alunos. Os alunos participaram ativamente da 
realização da atividade. Cada aluno escolheu a cor das letras em EVA. Dentro da dobradura os 
alunos desenharam eles e seu pai, somente a aluna Dhiulia desenhou ela, sua mãe, a Lívia e a 
mãe da Lívia. Essa situação me levou a pensar que talvez seu pai não seja tão presente em sua 
vida, pois o mesmo trabalha bastante.  

 O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 
certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores.  

   

 

Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 25 

Data: 19/08/2019 

Recursos: folha de ofício, lápis de cor, livro O Negrinho do Pastoreio e imagem do personagem. 

Objetivos: Expressar-se por meio da colagem; 

Desenvolver as habilidades manuais, adquirindo controle para pintar. 
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Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, colocarei o tapete no centro da sala para a 
contação da história. Após a história, faremos a pintura do negrinho do pastoreio, depois o 
recortaremos para que os alunos montem o quebra cabeça. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Todos ouviram a história atentamente. No 
momento da atividade todos pintaram a imagem do Negrinho do Pastoreio, depois o recortamos 
para que os alunos fizessem a remontagem. A aluna Millena, o Enzo, O Pedro, A dhiulia e a 
Lívia remontaram a imagem sem nenhuma dificuldade. Já os alunos Gabriel, Samuel e 
Aldrovando tiveram dificuldades na remontagem. 

 O aluno Aldrovando começou a frequentar o período da tarde no dia de hoje, ele já é 
aluno da escola na parte da manhã. 

 O cotidiano de uma escola de educação infantil prevê momentos diferenciados. Diversos 
tipos de atividades envolvem a jornada diária das crianças: a rotina, a alimentação, as 
brincadeiras, os jogos, as histórias, a exploração de materiais, entre outras [...].  

   

   

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 26 

Data: 21/08/2019 

Recursos: História do Saci Pererê, palitos e papel colorido. 

Objetivos: Desenvolver o interesse opor outros modelos de histórias; 

Motivar a imaginação; 
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Despertar a curiosidade. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, colocarei o tapete no centro da sala para a 
contação da história. Após a história realizaremos a confecção de palitoches do personagem da 
história. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 7 alunos. Hoje contei a eles brevemente a história do 
Saci Pererê. Após a história, realizamos a dobradura e confecção do Saci. No momento da 
dobradura todos os alunos tiveram dificuldades, eu ajudei todos eles a fazerem todo o Saci. 

 Determinados aspectos que fazem parte do cotidiano da escola infantil podem 
influenciar de maneira importante o desenvolvimento das crianças. A autora nos passa a ideia 
de que a rotina da escola interfere muito no ciclo de desenvolvimento das crianças, pois essa 
rotina passa aos alunos regras e responsabilidades que criam certa independência neles. 

     

   

Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 27 

Data: 28/08/2019 

Recursos: Brinquedos e brincadeiras 
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Objetivos: Explorar os movimentos; 

Deslocar o corpo em diferentes movimentos; 

Propor a criatividade entre os alunos; 

Promover momentos de recreação e lazer. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, todos os alunos da escola serão levados 
para o pátio da escola, pois serão realizadas brincadeiras e haverão brinquedos a disposição dos 
alunos. Neste dia também será realizado um piquenique coletivo, no qual cada aluno deveria 
levar algo para comer e compartilhar com os colegas da escola.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes todos os alunos da turma. Para auxílio nas atividades 
estavam presentes eu e a colega Maiara. Os alunos da turma foram conduzidos para o pátio da 
escola para as atividades. Os alunos tinham a sua disposição os brinquedos da praça, o túnel, 
um castelo inflável, barracas e um tapete para se sentarem. Todos os alunos se comportaram e 
participaram das atividades. O piquenique foi realizado no pátio da escola com todos os alunos 
que estavam presentes. 

 Convido vocês a entrarem comigo numa sala de educação inafntil; lugar de toque, da 
descoberta, dos jogos, da fala, das canções, das brincadeiras. Uma sala de crianças pequenas 
contém muitos mundos, muitas realidades. Realidades que, muitas vezes, sem serem 
explicitadas, controlam e normatizam o agir expontâneo do corpo e das ações das crianças. 
(p.106) 
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Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 28 

Data: 2/09/2019 

Recursos: Conversa sobre a história da Independência do Brasil, folha com o desenho da 
bandeira e tinta. 

Objetivos: Trabalhar as datas comemorativas; 

Reconhecer as cores; 

(EI03E003) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, faremos uma roda de conversa para que eu 
possa explicar a história da Independência do Brasil. Depois realizaremos a pintura da bandeira 
com tinta, utilizando as mãos.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. No momento da roda de conversa, expliquei 
aos alunos a história da Independência. Na hora da atividade, os alunos reconheceram as cores 
utilizadas (verde, amarelo e azul). Na hora da confecção do cartaz, utilizamos o verde para 
pintar a mão inteira e com o amarelo e o azul usamos apenas a ponta dos dedos para fazer a 
pintura. 

 Podemos dizer que o faz-de-conta é a forma como a criança reflte os valores e contrói 
sua visão do mundo. Num grupo de jogo convivem crianças provindas de famílias distintas, 
com diferentes códigos de valores morais e culturais que se revelam durante o faz-de-conta. É 
importante que estejamos atentos para que possamos intervir pedagogicamente no sentido de 
superar preconceitos e proporcionar relações saudáveis e solidárias.(p.95)  
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Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 29 

Data: 3/09/2019 

Recursos: Desenho da bandeira e papel crepom das cores da bandeira. 

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora; 

Despertar o interesse dos alunos pela cultura popular brasileira; 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar rasgar, folhear, entre outros. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, os alunos deverão identificar as cores da 
bandeira e em qual lugar estas são localizadas. Depois da localização os alunos devem colar 
bolinhas de papel crepom no lugar. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Todos os alunos identificaram as cores da 
bandeira. No momento do corte e colagem do papel crepom, a aluna Lívia não realizou a 
atividade e o aluno Aldrovando também não. Os demais alunos presentes realizaram a atividade 
com muito empenho e dedicação.  

 A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega consigo 
as brincadeiras. (p.103) 
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Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 30 

Data: 4/09/2019 

Recursos: Lápis de cor a as partes da bandeira. 

Objetivos: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimencionais. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos a volta da mesa, a atividade 
sera de pintura e colagem da bandeira do Brasil. Isso significa que os alunos devem tentar 
montar a bandeira, identificar em qual lugar ficam as cores e, depois disso, eles podem pinta-lá 
e para finalizar fazer a colagem. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. Hoje realizamos a pintura e colagem da 
bandeira do Brasil. Infelizmente, os alunos não pintaram a bandeira com as cores oficiais, eles 
à pintaram com várias cores. No momento da montagem, todos os alunos conseguiram monta-
lá, somente o aluno Lorenzo precisou de ajuda. 

 As regras e normas assumidas no brincar fazem com que as crianças se comportem de 
forma mais avançada daquilo que na sua identidade seria peculiar. Elas têm que se esforçar para 
exibir o comportamento mais semelhante possível do real. Isso as impulsiona, 
consequentemente, para além do seu comportamento habitual. (p.106) 
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Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 31 

Data: 9/09/2019 

Recursos: Roda de conversa sobre o gaúcho e confecção de uma cuia com erva mate. 

Objetivos: (EI03E003) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 
diversos; 
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Despertar o interesse dos alunos pela cultura do nosso Estado. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade, nos sentaremos a volta da mesa 
para a roda de conversa. Em seguida, distribuirei os materiais para que os alunos 
façam a confecção da cuia. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 5 alunos. Conversamos sobre o gaúcho, 
onde os alunos relataram que não tem muito contato com as vestimentas e práticas 
voltadas as tradições gaúchas.  

 Todos os alunos reconheceram o desenho da cuia e participaram ativamente 
da pintura e colagem da erva-mate. 

 Os processos de aprendizagem humana vêm sendo estudados em especial 
pela área da aprendizagem. As interpretações iniciais sobretudo no século XIX, sobre 
a aprendizagem tinham como paradigma a biologia, que indicava uma visão 
maturacional, isto é, uma ideia de que herança genética é o elemento primordial para 
a aprendizagem e de que as novas aquisições comportamentais e cognitivas 
emergiram das alterações na maturação estrutural física e dos processos fisiológicos 
do organismo. (p.25) 

  

  

Referência 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil.- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 32 

Data: 11/09/2019 para 16/09/2019 

Recursos: Caixa de som e a música do Pezinho. 

Obetivos: (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mimicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como a dança, teatro e música. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos fazer uma aula diferente. Trabalharemos uma 
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das danças que fazem parte da cultura do nosso Estado (Rio Grande do Sul). Essa 
dança o "Pezinho" é muito utilizada pelos mais pequenos, por ser de fácil 
entendimento. Desta forma, ensinarei os alunos presentes à dança-la. Está proposta 
explora o corpo e o movimento com os alunos.   

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estaria programado a dança do Pezinho, mas não foi possível 
pois so tinha 1 aluno presente. A nova data para a realização da atividade é dia 
16/09/2019. 

 A presença do outro, adultos ou pares, e a coerência de interações com 
conflitos, debates, construções coletivas são fonte privilegiada de aprendizagem. 
(p.26) 

Referência 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil.- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 33 

Data: 16/09/2019 

Recursos: caixa de som, hino do Rio Grande do Sul, bandeira e lápis de cor. 

Objetivos: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar) combinando movimentos e seguindo orientações. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizaremos a dança do Pezinho, atividade do dia 
11/09. Depois apresentarei aos alunos o hino do nosso Estado e explicarei como é 
que eles devem se comportar ao ouvir o hino. Após, apresentarei aos alunos a 
bandeira do Estado e as cores oficiais que estes devem usar para colori-lá. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 10 alunos. hoje foi realizada também a 
atividade do dia 11/09. Realizamos primeiro a dança do Pezinho, muito tradicional 
aqui no nosso Estado. Confesso que foi um momento que fiquei muito aflita, pois os 
alunos encontraram bastante dificuldades para se locomover.  

 Após a dança, apresentei aos alunos a bandeira do Rio Grande do Sul e o seu 
hino, expliquei aos alunos como eles deveriam se comportar ao ouvir o hino. Depois 
de ouvirmos o hino, dei aos alunos a bandeira para que eles pudessem colori-lá com 
as cores oficiais.  

 A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido 
e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social 
que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as experiências e 
aprendizagens a negociar os significados de modo congruente com as demandas da 
cultura. (p.26) 

  

  

Referência 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil.- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 34 

Data: 18/09/2019 

Recursos: Conversa sobre as roupas típicas utilizadas pelo gaúcho e pela prenda e 
imagem dos mesmos e lápis de cor. 

Objetivos: (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos a volta da mesa 
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para a roda de conversa. Depois da conversa darei o desenho do gaúcho e da prenda  
para os alunos poderem colori-los. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estava presente só o aluno Enzo. Realizamos uma conversa 
sobre o gaúcho e depois identificamos juntos a sua indumentária. Após a conversa 
entreguei o desenho ao aluno para que ele pudesse colori-ló. 

 Nos tempos atuais, podemos agregar ainda como proposta de organização de 
ensino os temas geradores, oriundos do referencial teóricode Paulo Freire(1967). 
Nessa abordagem, o conteúdos, as habilidades e as atividades dos educandos giram 
em torno de temas que têm relação com a realidade socioeconômica e cultural em 
que se insere os indivíduos. (p.19) 

Referência 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil.- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 35 

Data: 23/09/2019 

Recursos: EVA, rolos de papel higienico, tinta, cola e o vídeo as quatro estações. 

Objetivos: Propor a criatividade entre os alunos; 

Explorar as cores; 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos no tapete para 
olhar o vídeo. Em seguida, será proposto aos alunos a confecção de uma borboleta 
utilizando os materiais citados acima. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos. No primeiro momento apresentei 
aos alunos o vídeo. Em seguida, foi proposto aos alunos que eles pintassem os rolos 
de papel higienico para que pudessemos fazer a confecção de borboletas. Esperamos 
a tinta secar para montarmos a borboleta, os alunos ficaram responsáveis por 
escolher a cor que iriam pintar o rolo de papel higienico e as asas da borboleta. Todos 
participaram da atividade com entusiasmo. 

 Às vezes, no dia a dia da Escola Infantil esquecemos o quanto ouvir e contar 
histórias é importante. Quando lembramos desta importância, transformamos este 
momento de partilha- que é o ato de ouvir e contar- em algo estranho. Nele, 
contadores de histórias e ouvintes transformam-se em professores e alunos. A partir 
daí, defiidos os papéis (um conta o outro ouve) encerra-se a possibilidade de partilha. 
(p.81) 

Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

  

  

INTERVENÇÃOPEDAGÓGICA 36 

Data: 25/09/2019 

Recursos: Vídeo "A primavera e a festa das flores", palito de churrasco, rolo de papel 
higienico e cola. 

Objetivos: (EI03E004) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos no tapete para 
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olhar o vídeo. Após o vídeo faremos juntos a confecção de flores com materiais 
reciclados.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 11 alunos. No primeiro momento apresentei 
aos alunos o vídeo a primavera e a festa das flores. Em seguida confeccionamos 3 
flores de forma coletiva, utilizamos rolos de papel higienico, palito de churrascoe a 
cola quente. Fizemos juntos, pois precisamos utilizar cola quente para fazer a 
colagem. Todos os alunos gostaram da proposta e participaram ativamente. 

 Se observarmos atentamente, veremos que é destas práticas, de ouvir e contar 
histórias, que surge a nossa relação com a leitura e a literatura. Portanto, quanto mais 
acentuarmos no dia a dia da escola infantil estes momentos, mais estaremos 
contribuíndo para formar crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na 
literatura uma fonte de prazer e divertimento. (p.82) 

Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 37 

Data: 30/09/2019 

Recursos: Livro "Falou comigo?" Aprendendo sobre atenção de Claire Llewellyn e 
Mike Gordon e confecção de um cartaz, utilizando tinta, folha de ofício, papel pardo e 
caixa de ovo. 

Objetivos: (EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade colocaremos o tapete no canto 
da sala para a contação da história. Em seguida, realizaremos juntos a confecção do 
cartaz. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 No dia de hoje estavam presentes 8 alunos. Todos ouviram atentamente a 
história, somente a aluna Dhiulia não prestou muita atenção. Tive que chamá-la várias 
vezes, mas não tive muito sucesso, pois a mesma não se concentrou na história em 
nenhum momento.  No momento da realização do cartaz, todos participaram 
ativamente e com bastante entusiasmo. 

 Os bêbes e as crianças pequenas, em sua condição vital de serem 
simultaneamente dependentes dos cuidados do adulto e independentes em seus 
processos interativos no e com o mundo, rompem com a tradição de conceber e 
realizar o currículo como prescrição de objetivos e "conteúdos" a serem 
aprendidos[...]. (p.90) 

Referência 

RITCHER, Sandra Simonis. BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Os bêbes interrogam 
o currículo: as múltiplas linguagens na creche. Revista Educação. Santa Maria, v.35, 
n.1, p.85-96, jan/abr., 2010. 

  

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 38 

Data: 9/10/2019 

Recursos: brincadeira sol e lua. 

Objetivos: Trabalhar a atenção, a agilidade, lateralidade e noções de direita e 
esquerda. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade iremos para o pátio da escola. 
Para brincarmos é necessário que o professor faça uma divisão no chão, de um lado 
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será o sol e do outro a lua. O professor vai dando os comandos sol, lua, lua, sol e a 
criança atende, pulando de um lado para o outro e vice-versa. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 10 alunos. Hoje estava sendo realizado o dia 
da bicicleta na escola em homenagem ao dia da criança.  

 Levei a proposta de brincarmos de sol e lua. A brincadeira é de fácil 
compreensão, mas não consegui fazer com que os alunos a realizassem 
corretamente, os mesmos encontravam-se muito agitados e não conseguiram seguir 
os comandos da brincadeira corretamente. 

 Os bêbes e as crianças pequenas estão construindo suas primeiras 
aprendizagens e, em todas as situações aprendem: quando conversamos com eles e 
nos respondem com balbucios, quando trocamos suas fraldas eles nos auxiliam 
esticando suas pernas. Todas as vivências são educadoras nessa faixa etária. A 
criança nasce inscrita em um código natural e sociocultural. Na interação com o outro, 
nas inúmeras possibilidades que o outro lhe aponta, ela imprime as marcas do 
humano e constrói sentidos nas linguagens. Sentidos intimamente vinculados ao ato 
de brincar, criar, linguajar. 

Referência 

RITCHER, Sandra Simonis. BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Os bêbes interrogam 
o currículo: as múltiplas linguagens na creche. Revista Educação. Santa Maria, v.35, 
n.1, p.85-96, jan/abr., 2010. 

  

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 39 

Data: 5/10/2019 

Recursos: pedágio EMEI Verdina Raffo. 

Objetivos: Arrecadar dinheiro para ajudar a custear a viagem do SIEPE. 

Desenvolvimento: Neste dia realizamos um pedágio a fim de usar os lucros para 
custear os gastos do SIEPE. O grupo foi dividido em 4 pibidianas e a supervisora no 
turno da manhã e 5 pibidianas e a supervisora no turno da tarde. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 
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 No dia de hoje todas as pibidianas e a supervisora participaram do pedágio. 
Levamos 1 cartaz e duas caixas para a arrecadação. Ficaram 2 pibidianas, 1 da cada 
lado da ponte, as demais estavam segurando o cartaz. 

 [...] Se pensar na pedagogia freireana, diria que planejamos para tomar 
consciência da ação e para poder, de uma certa forma, tomar nossos sonhos nas 
mãos. Sendo menos útopica, planejamos porque não podemos assentar nossa 
proposta num espontaneísmo ingênuo, que supõe que a criança aprende sozinha e 
naturalmente. A criança aprende no e com o outro, mas esse mundo é feito de 
pessoas com diferentes idades, culturas, crenças e valores... E é nas relações e nas 
trocas que se ressignificam os saberes/fazeres[...]. (p.22) 

Referência 

REDIN, Marita Martins. Planejando na educação infantil com um fio de linha e um 
pouco de vento... BARBOSA, Maria Carmen Silveira (org.). Planejamento, práticas e 
projetos pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Mediação, 2017. 

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 40 

Data: 11/10/2019 

Recursos: brincadeiras ao ar livre, cantar a música cabeça, ombro, joelho e pé, brincar 
na praça da escola, contação de histórias e piquenique. 

Objetivos: (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando 
rimas, aliterações e ritmos. 

Desenvolvimento: Neste dia realizaremos atividades voltadas ao dia das crianças, 
estaremos presentes eu e a colega Maiara. Realizaremos as atividades juntas e no 
final da tarde será realizado um piquenique coletivo. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 9 alunos, eu a colega Maiara e a professora 
titular. Após o lanche, saímos do pátio da escola e fomos para baixo das árvores para 
cantar a música e conversar com as crianças. 

 Como o tempo começou a se enfeiar, retornamos para a escola e entramos 
para dentro da sala de aula, para aguardar a gároa passar. Dentro da sala a colega 
Maiara contou histórias para as crianças enquanto eu ajudei a professora titular a 
terminar as lembranças para as crianças. Depois fomos para o piquenique e no final 
da tarde as crianças brincaram um pouquinho na praça. 
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 O conceito de documentação, como é usado nas pré-escolas e nas creches em 
Reggio Emilia, é um procedimento usado para tornar a aprendizagem visível para que 
ela possa ser relembrada, revistada, reconstruída e reinterpretada como base para a 
tomada de decisões[...]. (p.273) 

Referência 

FYFE, Brenda. A relação entre documentação e avaliação. In: EDWARDS, Carolyn; 
GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As cem linguagens da criança: a 
experiência em Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 2016. 

  

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 41 

Data: 12/10/2019 manhã 

Recursos: pedágio EMEI Verdina Raffo e Casa da Criança. 

Objetivos: Arrecadar dinheiro para ajudar a custear a viagem do SIEPE. 

Desenvolvimento: Neste dia realizaremos um pedágio a fim de usar os lucros para 
custear os gastos do SIEPE. Realizaremos o pedágio no período a manhã com os 
bolsistas da EMEI Verdina Raffo e Casa da Criança. Os lucros arrecadados neste dia 
serão divididos entre as duas escolas. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje foi realizado um pedágio com os pibidianos da EMEI Verdina 
Raffo e Casa da Criança, com a supervisão da Ana Eliza. Participaram do pedágio 4 
pibidianos da Verdina e 3 da Casa da Criança. Todos participaram e se envolveram 
com garra para arrecadar os lucros para a viagem. 

 O ponto de partida aqui é que, quanto maior a nossa consciência sobre as 
nossas práticas de ensino, maior a possibilidade de podermos promover a mudança 
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construindo um novo espaço, em que um discurso alternativo possa ser 
estabelecido[...]. (p.231) 

Referência 

DAHLBERG, Gunilla. Documentação pedagógica: uma prática para a negociação e a 
democracia. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As 
cem linguagens da criança: a experiência da Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 
2016. 

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 42 

Data: 12/10/2019 tarde 

Recursos: desfile da educação infantil 

Objetivos: Promover momentos de recreação e lazer; 

Trabalhar as datas comemorativas. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade todas as bolsistas da escola 
foram convidadas a participar do desfile da escola. As bolsistas ficaram responsáveis 
por levar o cartaz " 1 salva 8" que é sobre a doação de órgãos. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje todas as bosistas participaram do desfile da educação infantil, e 
cada uma levou uma letra ou 1 número do cartaz "1 salva 8" da doação de órgãos. 
Todas chegaram no horário e participaram do começo ao fim do evento. 

 Pode-se dizer que a documentação pedagógica, conforme usada em Reggio, 
é uma atitude específica sobre a vida. Ela começa com a escuta ativa, uma forma de 
escuta que parte de um envolvimento e de uma curiosidade séria nos eventos de aqui 
e agora. (p.229) 

Referência 

DAHLBERG, Gunilla. Documentação pedagógica: uma prática para a negociação e a 
democracia. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As 
cem linguagens da criança: a experiência da Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 
2016. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 43 

Data: 16/10/2019 

Recursos: folha de ofício, lápis de cor e palito de churrasco. 

Objetivos: Incentivar a criatividade; 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tinta. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividade nos sentaremos todos juntos a 
volta da mesa para confeccionarmos as flores. As flores serão realizadas pelos alunos 
apenas com o auxílio da professora. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 3 alunos no Pré II, a aluna do Pré I fez a 
atividade conosco. Os 4 alunos participaram ativamente da atividade. Cada aluno 
escolheu a cor que iria coloria a sua mão e montamos a flor juntos. 

 A estrutura teórica do construtivismo social orienta os professores a 
compreenderem que o aprendiz é partcipante ativo do processo de avaliação e a vê-
lo como um participante ativo do processo de aprendizagem. (p.274-275) 

Referência 

FYFE, Brenda. A relação entre documentação e avaliação. In: EDWARDS, Carolyn; 
GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As cem linguagens da criança: a 
experiência em Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 2016. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 44 

Data: 29/10/2019 

Recursos: vídeo Bruxarias de aniversário da turma da mônica, rolos de papel 
higiênico, palito de picolé, tinta, algodão, lápis, cola quente, cola branca. 

Objetivos: Desenvolver as percepções visuais; 

(EI02E003) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e 
adultos. 

Desenvolvimento: Para a realização desta atividadecolocarei o tapete no canto da sala 
para olharmos o vídeo. Depois do vídeo conversaremos sobre o que assistimos e em 
seguida faremos a confecção dos personagens (fantasma, abobóra, frankstein, bruxa, 
morcego) com os materiais citados acima. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes 6 alunos. Eles olharam atentamente todo o 
vídeo e depois nos organizamos nas mesas para fazer a confecção dos personagens 
do vídeo. 

 Todos trabalharam na confecção dos personagens e cada um escolheu o 
personagem que queria fazer. 

 A documentação pode oferecer, tanto às crianças quanto aos adultos, 
momentos reais de democracia- democracia que tem suas origens no reconhecimento 
e na visualização das diferenças trazidas pelo diálogo. Isso é uma questão de valores 
e ética. 

Referência 

DAHLBERG, Gunilla. Documentação pedagógica: uma prática para a negociação e a 
democracia. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As 
cem linguagens da criança: a experiência da Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 
2016. 
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 45 

Data: 31/10/2019 

Recursos: visita a brinquedoteca (turmas pré I E II), contação da re-leitura da história 
da chapeuzinho vermelho, piquenique e brincadeira com bolhas de sabão 

Objetivos: Promover momentos de recreação e lazer; 

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações 
em ambientes acolhedores e desafiantes 

Desenvolvimento: Neste dia será realizada a visita a brinquedoteca, em meio a visita 
realizaremos a contação de uma re-leitura da história chapeuzinho vermelho. Ao final 
da história as crianças poderão utilizar os brinquedos livremente. Mais tarde 
levaremos os alunos para o pátio pro piquenique. Antes do fim do passeio iremos 
brincar de bolha de sabão com as crianças.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje eu e a colega Joice levamos os alunos do pré I e II para um 
passeio na unipampa. Estavam presentes 11 alunos do pré II e 7 alunos do pré I. 

 Após a chegada dos alunos na escola, os mesmos foram levados para fazer o 
lanche depois, estes retornaram para a sala para aguardar a chegada do ônibus. 

 Quando o ônibus chegou formamos uma única fila para subirmos os alunos, 
depois de tudo organizado saímos rumo a Unipampa. 
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 Na chegada, levamos os alunos para a brinquedoteca e organizamos eles em 
um grande círculo para a contação da história. Todos ouviram e participaram neste 
momento, ao término da história deixamos os alunos brincarem livremente utilizando 
os brinquedos. 

 Após passar um determinado tempo, chamamos os alunos para se 
organizarem para irmos fazer o piquenique no pátio. 

 No término do piquenique brincamos de bolha de sabão com os alunos. Em 
seguida, foi necessário que nos organizassemos para o retorno até a escola. 

 A volta a escola foi tranquila e em seguida que chegamos os alunos começaram 
a ir embora pra casa. 

 [...] o processo da documentação pedagógica também pode funcionar como 
uma forma de revisitar e revisar experiências e eventos anteriores. 

Referência 

DAHLBERG, Gunilla. Documentação pedagógica: uma prática para a negociação e a 
democracia. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Leila; FORMAN, George (org.). As 
cem linguagens da criança: a experiência da Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 
2016. 

  

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 46 

Data: 11/11/2019 

Recursos: conversa sobre o meio ambiente e confecção de árvores utilizando papel 
higiênico, folha de ofício e papel crepom. 

Objetivos: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura 
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizaremos uma conversa sobre o meio ambiente 
com o intuito de conscientizar os alunos sobre a responsabilidade que as pessoas têm 
com o ambiente em que vivem. No segundo momento, realizaremos a confecção das 
árvores utilizando os materiais citados acima. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje todos os alunos encontravam-se presentes na escola. No 
primeiro momento realizamos uma conversa sobre o meio ambiente, onde eu 
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perguntei aos alunos se eles sabiam de onde vem o ar que respiramos. Somente o 
aluno Enzo soube responder que o ar vem das árvores.  

Após a conversa cada alunos fez a sua árvore utilizando os materiais já citados acima. 
Todos os alunos participaram da confecção de suas árvores, somente o aluno 
Aldrovando e Dhiulia encontraram dificuldades, pois os mesmos perderam os 
materiais da árvore.  

 Vivemos um momento de muitas discussões, interrogações e mesmo temores 
em vista das novas definições legais sobre a educação infantil [...] 

Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

 

   

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 47 

Data: 14/11/2019 

Recursos: tinta, folha de ofício, tenaz e folha de isopor (materiais fornecidos pelo 
pibid). 

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora; 

Promover a criatividade; 

Trabalhar as cores; 

Explorar os materiais. 

Desenvolvimento: No dia de hoje confeccionaremos juntos uma árvore coletiva, com 
o objetivo de problematizar a importância das árvores para a vida de todas as pessoas. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje todos os alunos encontravam-se presentes em aula. No primeiro 
momento retomamos a conversa sobre o meio ambiente e depois fomos fazer a nossa 
árvore, onde foram pintadas a palma da mão dos alunos para representar as folhas e 
para fazer o tronco utilizei somente o pincel para fazer os traços.  

 A creche e a pré-escola têm, portanto, uma função de complementação e não 
de substituição da família como muitas vezes foi entendido. Assim, elas deverão 
integrar-se com a família e a comunidade para que juntas possam oferecer o que a 
criança necessita para o seu desenvolvimento e para a sua felicidade. 
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Referência 

CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação Infantil: pra que te quero? Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

  

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 48 

Data: 19, 20 e 21/11/2019. 

Recursos: garrafa pet, algodão, carvão, água, areia fina, areia grossa ou pedregulhos, 
terra, EVA, folha de ofício e palito de picolé (material fornecido pelo PIIBID). 

Objetivos: Manusear diversos materiais; 

Promover momentos de descobertas; 

Desenvolvimento: Nestes dias iremos trabalhar o projeto da feira de ciências, onde 
será confeccionado com os alunos um filtro de água. Esta proposta busca 
conscientizar os alunos sobre a importância da água.  O EVA, as folhas de ofício e os 
palitos serão usados para a confecção das lembrancinhas para dar no dia da feira de 
ciências. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje 19/11 todos os alunos da turma encontravam-se presentes. 
Neste dia realizamos a primeira versão do filtro de água caseiro. Todos os alunos 
participaram e souberam identificar os materiais utilizados na confecção do filtro. 
Foram escolhidos neste dia os 3 alunos que ficariam responsáveis por explicar a 
experiência. Foram escolhidas as alunas Sophya, Naianny e Lívia para a 
apresentação. 

 O distanciamento das categorias trabalho e infância decresceu rapidamente 
durante o século XX, até mesmo dos deveres domésticos houve um afastamento 
como estímulo às performances escolares uma vez que, de acordo com Stearns 
(2006, p.149), “essas mudanças, por sua vez, complementaram a redefinição 
econômica da infância. As crianças constituíram, na língua contábil, passivo e não 
ativo. 

Referência 

SILVA, Ana Carolina Giannini LIMA, Laís Leni Oliveira. CARVALHO, Daria Aparecida 
de Jesus. A concepção de criança e infância a partir do século XX: A sedução 
neoliberal. Universidade Federal de Góias- Regional Jataí. 
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AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje 20/11 estavam presentes 10 alunos. Neste dia realizamos a 
segunda versão do filtro de água no pátio da escola. Todos os alunos participaram, os 
mesmos já sabem a ordem dos materiais no filtro e já percebem que a água entre no 
filtro suja e depois do processo de filtragem ela sai limpinha. 

 Apesar de expectativa no sucesso escolar dos filhos envolverem todas as 
famílias dessas sociedades, a classe trabalhadora, segundo Stearns (2006, p. 154), 
essas famílias “pouco faziam para ajudá-los e com frequência mostravam pouco 
interesse nos resultados e atividades escolares. O fato é que as diferenças de classe 
eram cruciais na equação escola-criança”. Tal fato desencadeou mudanças motivadas 
por movimentos de pais preocupados com o excesso de escolaridade sobre o bem-
estar das crianças. Os Estados Unidos foram os precursores dos movimentos de 
autoestima. 

Referência 

SILVA, Ana Carolina Giannini LIMA, Laís Leni Oliveira. CARVALHO, Daria Aparecida 
de Jesus. A concepção de criança e infância a partir do século XX: A sedução 
neoliberal. Universidade Federal de Góias- Regional Jataí. 

  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje 21/11 estavam presentes 10 alunos, nesta tarde foi realizada a 
feira de ciências na qual apresentamos o nosso filtro de água caseiro. A apresentação 
sai tudo como o planejado, todos os alunos participaram e mostraram-se interessados 
em apresentar o nosso experimento para os convidados que se encontravam-se 
presentes. Depois de apresentado o experimento os alunos entregaram as 
lembrancinhas para os convidados. 

 Esse movimento de entusiasmo pela educação atingiu sua culminância na 
década de 1920 quando a questão da educação das massas populares começou 
emergir nos debates políticos, mais uma vez. [...] 

Referência 
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SILVA, Ana Carolina Giannini LIMA, Laís Leni Oliveira. CARVALHO, Daria Aparecida 
de Jesus. A concepção de criança e infância a partir do século XX: A sedução 
neoliberal. Universidade Federal de Góias- Regional Jataí. 

  

 

INTERENÇÃO PEDAGÓGICA 49 

Data: 27/11/2019 

Recursos: Livro Minha mãe é negra sim e confecção de uma boneca (rolos de papel 
higiênico, tinta, papel pardo) 

Objetivos: Trabalhar a diversidade; 

Trabalhar as datas comemorativas; 

Explorar as cores. 

Desenvolvimento: Neste dia realizaremos a contação da história minha mãe é negra 
sim, trabalhando a consciência negra e após a leitura faremos a confecção de uma 
boneca de cor negra que representará a personagem principal da história.  

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje encontravam-se presentes 10 alunos. Todos ouviram 
atentamente a história e quando não entendiam algo da história eles perguntavam. 
Somente o aluno Aldrovando não realizou a atividade, pois acabou dormindo 
encostado na mesa.  

 Os demais alunos trabalharam com empenho na pintura dos rolos para fazer o 
cabelo da personagem da história. 

 A escola nova trouxe outra forma de pensar a criança e a infância e, 
consequentemente, trouxe novas reflexões sobre a educação infantil. 
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Referência 

SILVA, Ana Carolina Giannini LIMA, Laís Leni Oliveira. CARVALHO, Daria Aparecida 
de Jesus. A concepção de criança e infância a partir do século XX: A sedução 
neoliberal. Universidade Federal de Góias- Regional Jataí. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 50 

Data: 28/11/2019 

Recursos: Roda de conversa sobre a cidade e para a bandeira (tinta, folha grande de 
ofício e brasão) material fornecido pelo Pibid. 

Objetivos: Expressar-se livremente pintando; 

Trabalhar a atenção;  

Despertar o interesse dos alunos pela cultura local. 

Desenvolvimento: Neste dia no primeiro momento faremos uma roda de conversa 
sobre a nossa cidade (Jaguarão) e em seguida faremos a confecção da bandeira 
coletivamente, onde todos os alunos farão a pintura da base da bandeira e depois 
colaremos o brasão. 

AVALIAÇÃO REFLEXIVA 

 No dia de hoje estavam presentes todos os alunos da turma. Todos 
participaram da conversa sobre a nossa cidade e depois da conversa realizamos a 
confecção da bandeira na qual os alunos à pintaram fazendo pontilhados na bandeira 
e em seguida colocamos ela para secar para que no final possamos colar o brasão no 
centro. O aluno Aldrovando não realizou a atividade da forma correta, os demais 
alunos trabalharam com empenho para fazer a pintura de suas bandeiras. 

 [...] devem possibilitar a todas as crianças experiências que apoiem na 
construção de sua identidade desde cedo, que reconheçam a importância da 
corporiedade e da cultura corporal nesta faixa etária, que evidenciem a importância 
da linguagem oral e escrita no desenvolvimento infantil, que lidem com a sensibilidade 
estética das crianças e que ampliem a compreensão delas do mundo social, da 
natureza, da ciência, como momentos da criança lidar com  a diversidade, a 
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tecnologia, a sustentabilidade do planeta. 

  

Referência 

DE OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Que desafios e perspectivas a base nacional 
comum curricular traz à educação infantil? DE ALBUQUERQUE, Simone Santos. 
FELIPE, Jane. CORSO, Luciana Vellinho. (organizadoras). 
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