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O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no
uso de suas atribuições e considerando:

Parecer nº 33/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Dério Garcia
Bresciani - Doc. 0451282;

Decisão da Câmara de Graduação na 186ª sessão, em 13-08-2020 - Doc. 0474931;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

Deliberação na 107ª sessão Plenária do CONSEA, de 27/08/2020;

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 
 

Art. 1º Aprovar o Relatório Final do curso de Pedagogia do Campus de Rolim de Moura, participante
do Ciclo de 2018 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - nos termos do
documento  nº 0421200 - anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

Art. 3º Esta resolução entra em na data de sua publicação.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Da Silva Marquês 

Nome do bolsista: Welida Da Silva Do Nascimento 

Data de inclusão no PIBID: Agosto de 2018  

Turmas atendidas: 2° A e 3°A  

Quantidade de alunos atendidos: 50 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

Registro do dia 30 de agosto de 2018 

Welida silva do nascimento 

No dia 18 de agosto eu e minha parceira pibidiana Bruna Reis fomos para mais uma 

etapa do programa de iniciação à docência onde fomos para sala aplicarmos mais uma aula 

para os alunos do 2° ano do ensino fundamental, da escola Valdecir Sgarb Filho. Ao 

iniciamos a aula relendo a história Romeu e Julieta para aplicarmos a atividade planejada na 

segunda anterior, onde faríamos perguntas oralmente para os alunos tal como: 

 O que acharam da história? 

 O que Romeu fez? 

 Por que vocês acham que Romeu descumpriu a regra de que cada borboleta deveria 

ficar no seu canteiro? 

 Vocês concordam com essa regra? 

 Para vocês, as borboletas deveriam continuar vivendo separadas pela cor? 

 O que aconteceu quando Romeu descumpriu a regra? 

 Vocês já viram pessoas separadas pela cor? Onde? 
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 Que outras características além da cor podem separar as pessoas? 

 Por que isso acontece? 

Os alunos interagirão muito querendo responder as perguntas oralmente levanto os dedos 

para poder responder. 

Por se tratar da aula de ensino religioso abordaríamos o preconceito, então passamos no 

quadro o significado de preconceito, assim todos copiaram alguns com um pouco de 

dificuldade de se concentrar para copiar, que qualquer coisa à distrai assim todos copiaram. 

Após terem terminado de copiar pedimos para que eles pegassem as revistas que havíamos 

pedimos para eles trazer pois seria utilizado para recorte onde os alunos recortarão pessoas 

de diferentes personalidades,cor, fomos passando cadeira por cadeira para ajudar eles a fazer 

alguns recortes, os alunos ficarão muito empolgados. 

A aula passou rapidamente e logo tocou o sino para o recreio, após o recreio 

fomos para a sala dos professores para colar os recortes dos alunos montando um 

cartaz. Na sala também estavam as pibidianas da monitora Josiane a Ângela Fabiana e 

Amanda que estavam fazendo vossos relatórios. Ao terminar a colagem fixamos o 

cartaz no mural próximo ao da Ruth rocha, assim trouxemos os alunos para ver o 

cartaz pois eles estavam muito ansiosos para ver o resultado final e obviamente eles 

queriam ver se havíamos colocados os recortes deles. 

 

 

    Relacionados a aula aplicado de ensino religioso sobre discriminação, conversando com os 

alunos percebemos que eles acabam praticando ações preconceituosas mesmo sem ter noção 

de seus atos “as vezes em brincadeiras excluindo colegas de brincadeiras. 

    Eu e minha parceira pibidiana tivemos uma pequena dificuldade de abordar o assunto 
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referido, por receio de usar palavras indevidas. Assim finalizo meu relatório. 

 

 

Mês de setembro de 2018 

Registro do dia 07 de setembro de 2018 - Teatros e contação de história 

 Welida silva do Nascimento 

Chegamos a escola Valdecir Sgarb Filho nesta última sexta-feira,07 de setembro de 2018  

para mais um dia em sala, para mais uma etapa em continuidade do programa de iniciação à 

Docência no Processo de Iniciação a docência (PIBID).  

Iniciamos a aula contando a história "A cigarra e a formiga" de Jean de La Fontaine, 

onde nós usamos fantoches, quando começamos a contar a história até mesmo os alunos mais 

tímidos esboçaram uma ótima reação. A história contada se tratava de uma cigarra que vivia 

cantando e saltitando, sem se preocupar com o amanhã, em um certo dia acaba esbarrando 

em uma formiguinha que estava carregando uma folha muito pesada, perguntando a ela por 

que estava fazendo aquilo? Que ela deveria se divertir, para se aproveitar a vida. No dia 

seguinte a rainha chegou e viu a formiguinha se divertindo com a cigarra, ordenado à para 

que ela voltasse a trabalhar, pois o inverno estava chegando, aconselhou a cigarra, no entanto 

ela não a escutou. Ao chegar o inverno a cigarra com muita fome e tiritando de frio, vai bater 

na porta do formigueiro, ela então agasalhou a cigarra deu-lhe uma sopa quente para 

esquenta-la, logo após a rainha do formigueiro dizendo que se quisesse ficar ela deveria 

ajudar, pois todos tinham uma obrigação, e a dela seria cantar para que todo formigueiro 

dançasse. Assim todos passaram o inverno feliz e cantando. 
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Após a contação da historia explicamos aos alunos o que é o teatro, que há vários 

estilos de teatro, perguntando a eles: 

Vocês conhecem teatro? 

Vocês já assistiram a uma peça de teatro? 

Vocês já conheciam os fantoches? 

Apesar de não ter sido feita todas as perguntas elaboradas no planejamento. Em 

seguida separamos os grupos pois os alunos deveriam escolher uma história para representar 

utilizando os fantoches. Após a escolha da história demos aos alunos um tempo de 20 

minutos, onde sairão da sala para que eles pudessem ensaiar. Para os alunos foi uma 

experiência nova onde todos ficaram ansiosos para apresentar. 
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Ao acabar o tempo determinado levamos os alunos para sala assim eles poderiam 

realizar seu teatro. Surpreendi-me com alguns alunos que se destacaram muito, mesmo sendo 

tímidos. 

 

Em seguida passamos uma reescrita da história contado por eles. Sendo assim, 

realizada as duas primeiras aulas. Após o recreio eu e minha parceira pibidiana Bruna Reis 

fomos fazer o relatório na sala dos professores, que lá estavam também a Vanessa e a 

Valquiria pibidianas da monitora Josiane. 

Assim finalizo meu relatório. 

Mês de outubro de 2018 

Registro do dia 25 de outubro de 2018 – Origami 

Welida Silva Do Nascimento 

Hoje no dia 25 de outubro de 2018, eu e minha parceira pibidiana Bruna Reis 

chegamos a escola Valdecir Sgarb Filho para mais uma etapa do programa de iniciação à 

docência -PIBID. 

No qual chegamos a escola e aguardamos alguns minutinhos até que os restantes dos alunos 
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chegassem, iniciamos a aula lendo o livro de Ruth Rocha “faca sem ponta galinha sem pé”, 

que se trata de uma história de dois irmãos Joana e Pedro. Pedro sempre implicava com 

Joana poís ela era uma menina que gostava de fazer o que os meninos faziam; jogar bola 

subir em árvores dentre outras. E em um dia indo para a escola eles avistam um arco-íris e 

lembrando que sua tia Edith havia falado que não podia passar por de baixo do arco-íris, e 

para tirar a dúvida passam por de baixo do arco-íris de mãos dadas e ao atravessar percebem 

que havia trocado de sexo, Joana no corpo de Pedro e vice-versa, no entanto ao chegar em 

casa e ao contar e contar para seus pais eles ficaram sem saber o que fazer e o que falar. No 

dia seguinte dia seguinte os irmãos saíram separadamente para procurar um arco-íris, e ao 

achar passava por de baixo, mas nunca dava certo. Certo dia voltando da escola eles 

percebem que devem passar os dois juntamente assim como na primeira vez, e ao avistar o 

arco-íris os dois atravessam-no assim voltando cada um para seu corpo normalmente, 

voltando para casa depois de tudo ter se resolvido Joana avista uma tampinha de garrafa e 

começa a chutar assim os dois vão chutando a tampinha até chegar em casa. 

 

Após a leitura do livro minha parceira Bruna Reis 

 

Mês de novembro de 2018 

Registro do dia 01 de novembro de 2018 - Apresentação e exposição final do 

projeto de Ruth Rocha 

Welida silva do nascimento 

Hoje no dia 01 de novembro de 2018, eu e minha parceira pibidiana Bruna Reis 

chegamos à Escola Valdecir Sgarb Filho para mais uma etapa processo de iniciação a 
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docência-PIBID. 

Na qual chegamos à escola um pouco mais cedo, pois tínhamos que organizar a sala para a 

apresentação final do projeto de leitura Ruth Rocha Do 2° Ano, onde os alunos apresentariam 

as atividades aplicadas a eles, após a sala arrumada os alunos começaram a chegar alguns 

acompanhados pelos pais que vieram assistir a apresentações de projetos dos alunos os 

pibianos Diego e Victoria também compareceram para prestigiar a finalização do projeto. As 

primeiras apresentações dos alunos do foi feita para seus pais, logo nossa sala começou a 

serem visitados pelos alunos de outras salas. 

 

2°A 

 

Alguns dos alunos ficaram com vergonha de mostrar seus trabalhos feitos pois 

estavam com vergonha, no entanto, apresentaram. Recebemos também os alunos do Balão 

Mágico, após a apresentação os alunos acompanhados pela professora Giveri juntamente 

com as pidibianas para conhecer os projetos das outras salas. 
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Projeto:frases para para-choque de caminhão 

 

Projeto de lei tura a primavera da largata RUTH ROCHA 2°  

 

O projeto foi encerrado com apresentações dos alunos no pátio.Assim finalizo meu 

relatório. 

 

 

Mês de dezembro de 2018 
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Registro do dia 07 de dezembro de 2018 – Reestruturações de texto 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Nesta ultima sexta-feira, dia 07 de dezembro de 2018, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Essa semana as atividades foram dentro da disciplina de língua portuguesa, onde 

aplicamos atividades impressas, cujo a principal se tratava de um conto dos 3 porquinhos, 

que estava em ordem incoerente, e as crianças deveriam ler, e reescrever na ordem correta, 

mesmo não constando no planejamento, analisamos que dois alunos tiveram grandes 

dificuldades, então nos propomos a focar mais as atenções, sendo eles a Ariany e o Bruhaian, 

notamos que os mesmos tem dificuldades na leitura e na compreensão. A aluna Ariany para 

compreender as palavras, precisa associar as letras uma por uma á um objeto, ou algo de seu 

cotidiano, para então compreender a palavra proposta, o aluno Bruhaian sabe juntar as letras 

e formar as palavras, mas tem grandes dificuldades, pudemos notar também superficialmente 

e até talvez precipitadamente, que ele tem dificuldade na visão, pois sempre em sua leitura 

ele aproximava a folha dos olhos, forçava e até confundia algumas letras, pelo fato 

parecerem com outras, os demais também tiveram um pouco de dificuldade, mas se saíram 

bem, e trabalharam a leitura, demoraram bastante para realiza-la, tendo alguns que deixaram 

inacabada e ficou para finalizar em casa. 

Enfim, notamos que é essencial fazer com que pratiquem a leitura, para melhorar a 

escrita e a compreensão do que a eles são proposto, e cada dia que passa nos apaixonamos 

mais pelo jeitinho de cada um deles. 

 

Mês de janeiro de 2019 

 

Fichamneto do referente livro: 

Calvins, Lucy. 

 Crianças produtoras de texto : a arte de interagir em aula /Lucy Calkins, 

Amanda Hartman, zoë White; tradução Gisele Klein – porto alegre : Artmed, 2008. 

Azul- anotações pessoais. 
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Negrito- trecho que acho essências na citação. 

Vermelho-conceitos que preciso aprofundar. 

Quando professores visitam as oficinas de texto do projeto de leitura e produção 

textual, ficam frequentemente seguindo os professores de produção textual, 

espiando como eles se movimentam entre seus alunos. Questiono para entender o 

que esses visitantes vêem. Parece que os professores de produção textual passam 

o tempo todo conversando informalmente com as crianças? Sei que os visitantes 

vêem.os professores puxar uma cadeira para perto de uma criança, ouvir muito 

atentamente, conversar por alguns minutos, dirigir-se para outras crianças, talvez 

para uma que esteja sentada em um canto distante da sala. para um observador de 

fora, suspeito que a interação com crianças produtoras de texto não pareça algo 

importante. Pg.11 

O modo de ensino do professor, visto por um visitante se torna um meio incorreto, 

por não se tratar da forma padrão de aprendizagem. No entanto esse é um dos 

melhores modos para se acompanhar uma criança em processo de aprendizagem 

de produção textual. 

Eu costumava pensar que a interação bem-feita, se baseava em puro talento. 

Pensei que alguns professores sortudos “ tinham um toque especial” esses eram os 

professores que podiam observar uma produção textual, escutar um aluno e... 

pimba! Eles saberiam exatamente o que e como ensinar. Outros olham para um 

rascunho, escutam um aluno e pensam: “jesus, como posso ajudas? ”Pg.13 

Interagir é sempre um desafio, e os professores de produção textual são 

sábios para não desprezar suas habilidades de fazê-lo. Don Murray, o escritor 

ganhador do prêmio Pulitzer conhecido por muitos como o pai do processo 

de produção textual, disse certa vez: “se você sabe como responder a seus 

alunos em interação, cuidado. Se você sabe o que dizer para ajudar um aluno 

de produção textual a melhorar, cuidado a menos que você sofra um 

endurecimento das ideologias”. Pg.14 

Quando um professor interage com o aluno, seus contatos tendem a seguir um 

padrão consistente, um que os professores de produção textual escolheram 
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deliberadamente. Pg.15 

Especifique o que a criança fez como autora de textos e a lembre de fazer isso 

em sua escrita. Pg.17 

Uma vez decidido o que vamos ensinar, uma interação se assemelha a uma 

miniaula. É útil para a criança se formos diretos e dissermos o que vamos ensinar. 

Com frequência, também podemos conectar o que ensinaremos com o trabalho em 

andamento da criança, explicando como chegamos a decidir sobre esse tópico de 

ensino. Podemos dizer “Eu tenho observado você trabalhar tanto em soletrar cada 

uma de suas palavras, dizendo cada palavra lentamente anotando os sons que 

você ouve. É realmente inteligente na maneira como você diz suas palavras le-ta-

men-te, como uma tartaruga. Mas hoje eu quero lhe ensinar que os escritores 

também têm algumas palavras que eles soletram rápido-como–um-coelho”. O início 

do componente de ensino em uma interação se correlaciona com a fase de 

“conexão” de uma miniaula. Pg20 

Devemos ajudar a criança a fazer seus primeiros escritos do modo que esperamos 

que ela faça. Interagindo para dizer o que iremos ensinar. 

Um método de ensino comum na interações iniciais sobre produção textual é 

a demostração. Pg21 

Outro método de ensino comum é contar explicitamente e mostrar um exemplo. 

Muitas vezes, quando se usa método, sentimos como se estivéssemos fazendo um 

pequeno discurso para a criança. O truque é fazer o discurso ser memorável. Uma 

maneira de fazer isso é usar uma metáfora. Pg.22-23 

Às vezes, em especial no início do ano, as crianças não estão sendo intencional e 

propositalmente desobedientes; elas só devem ser ensinadas e então lembradas 

das expectativas para o momento da escrita e para os produtores de texto. Uma vez 

que tenhamos colocado a criança em um caminho mais produtivo, podemos 

continuar com outro tipo de interação relacionada ao trabalho de escrita da criança. 

Pg.25. 

Não é fácil interagir com os outros – adultos ou crianças – durante pouco tempo, e 

ainda assim fazer que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e 
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funcionem para sempre. No entanto, isso é o que nós somos chamados a fazer 

quando interagimos. Pg.26 

 

Mês de fevereiro de 2019 

No mês de fevereiro não adentramos em sala pois tivemos formações com a nosso 

coordenadora Flavia Pansini. 

Mês de março de 2019 

Registro do dia 28 de março de 2019- História do meu objeto. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida Silva Do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria 

Nesta última Quinta-feira, dia 28 de março de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Nesta semana demos continuidade ao projeto escrita de si, que fora iniciado na sexta-

feira da semana anterior. Onde iniciamos as aulas dando uma mini lição de como seria essa 

contação de história. Quando iniciamos a aula notamos à grande ansiedade dos alunos. Com 

isso as pibidianas Vanessa e valquíria levaram cada uma um objeto, contando para os alunos 

a história do mesmo, com isso os alunos questionam o porquê do tal objeto. 

Passamos novamente as regras do projeto, entregando as folhas para iniciar as 

escritas, estipulando um tempo de 30 minutos para que eles pudessem escrever. Com cada 

uma de nós responsável por determinados alunos, a pibidiana Bruna ficou especialmente com 

o aluno Miguel que apresenta défice de atenção, e não consegue desenvolver a escrita e ela 

então seria a mediadora do aluno em questão. 

Notei uma dificuldade da aluna Emanuelle em seguir uma das regras de não rasurar e 

do Raul em se concentrar pois qualquer movimentação o tirava sua atenção fazendo com que 

ele parasse de escrever. Alguns alunos terminam antes mesmo do tempo acabar. Após todos 

terem terminando foi feito sorteio para que os alunos fossem ler as suas escritas. Alguns não 

sabiam o que havia escrito por ter escrito muito rápido (e pela regra de não poder usar 

borracha), alguns na hora da leitura acabou inventando não lendo o realmente havia escrito. 
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Foi muito notável a felicidade do aluno Miguel ao ir na frente com sua mediadora Bruna para 

ler a sua escrita que fala de um cachorro de um coelho e dos passarinhos, e que ele se sentia 

um passarinho pois quando os passarinhos voavam ele corria atrás deles. 

Enfim, notamos que é essencial fazer com que pratiquem a leitura, para melhorar a 

escrita e a compreensão do que a eles estão escrevendo. 

 

 

Mês de abril de 2019 

Registro do dia 04 de abril de 2019 – Projeto escrita de si 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria dos Santos Lima Lombardi 

Nesta ultima quinta-feira, dia 04 de abril de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

 Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto narrativa de si, que se 

procedeu a partir do poema “O menino e o rio!” do autor Manoel Barros, no inicio da aula, 

os saudamos, todos muito entusiasmados, pois mudamos o esquema das mesas e cadeiras que 

antes sempre em enfileiradas, estavam dessa vez em modelo de circulo, ansiosos queriam 

logo saber o que faríamos nesse dia, tivemos um dialogo com todos sobre a relação 

tópico/tema e ilustração, bem sucintas, mas bem claras explicamos do que se tratava a partir 

da interação dos mesmos, que por sinal adoram estar envolvidos com suas falas durante as 

aulas, após, a bolsista Welida leu para os pequenos o poema, que atentos ouviam e 

acompanhavam na cópia entregue a eles, logo apontaram os elementos que estavam presentes 

na escrita, identificando também qual tópico e qual tema ali estavam presentes,na sequência a 

bolsista Bruna pediu para que na copiassem o enunciado do quadro para a lista do que eles 

gostariam que estivesse presente no texto, para que os pais saibam um pouco das atividades 

do projeto, muito elétricos e a muito custo terminaram a então lista, entregamos a cada um 

deles seus lápis personalizados e uma folha, para que desenhassem tudo aquilo que eles 

achavam bacana encontrar no referente poema e que se encontravam na lista por eles feita, o 

pequeno Daniel foi o que mais demorou realizar as etapas da atividade, após observação 
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precisa, sua desatenção se dava pelo colega ao lado, Raul, agora já sabemos que não poderão 

permanecer um próximo ao outro durante as atividades seguintes, como ainda sobrava um 

tempo significativo e o dialogo que seria a atividade complementar não se sucederia, como 

todo professor deve ter um plano B, pedimos através de um sorteio para que eles fossem a 

frente e mostrassem os coleguinhas o que havia em sua ilustração, assim se finalizou a aula. 

Todos nos deparamos com muitos problemas diários, que muitas vezes nos abalam, mas a 

chegar na sala de aula e notar que para aquelas pessoinhas você tem um significado 

importante, te da total animo para prosseguir. 

 

 

Figura 1. Desenho do aluno Pedro, com elementos que ele gostaria que estivessem no poema, sendo 

eles, um coelho, um cachorro e uma tartaruga. 

 

Mês de maio de 2019 

Registro da atividade realizada na escola Professor Valdecir Sgarb Filho. 

Welida Silva do Nascimento 

Iniciamos a aula com uma leitura em seguida fizemos algumas perguntas para os 

alunos antes que os mesmos começassem a escrever. E para a escrita de hoje a pergunta era “ 

como vocês se veem no futuro”, assim eles começaram escrita.  

Essa aula foi muito produtiva pois além a notória evolução o mesmo sentem 

satisfação com a escrita. 

Mês de junho de 2019 

Registro do dia 27 de junho de 2019- História do meu objeto. 
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Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida Silva Do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria 

 

Nesta última Quinta-feira, dia 28 de março de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Nesta semana demos continuidade ao projeto escrita de si, que foi iniciado na sexta-

feira da semana anterior. Onde iniciamos as aulas dando uma mini lição de como seria essa 

contação de história. Quando iniciamos a aula notamos à grande ansiedade dos alunos. Com 

isso as pibidianas Vanessa e valquíria levaram cada uma um objeto, contando para os alunos 

a história do mesmo, com isso os alunos questionam o porquê do tal objeto. 

Passamos novamente as regras do projeto, entregando as folhas para iniciar as 

escritas, estipulando um tempo de 30 minutos para que eles pudessem escrever. Com cada 

uma de nós responsável por determinados alunos, a pibidiana Bruna ficou especialmente com 

o aluno Miguel que apresenta défice de atenção, e não consegue desenvolver a escrita e ela 

então seria a mediadora do aluno em questão. 

Notei uma dificuldade da aluna Emanuelle em seguir uma das regras de não rasurar e 

do Raul em se concentrar pois qualquer movimentação o tirava sua atenção fazendo com que 

ele parasse de escrever. Alguns alunos terminam antes mesmo do tempo acabar. Após todos 

terem terminando foi feito sorteio para que os alunos fossem ler as suas escritas. Alguns não 

sabiam o que havia escrito por ter escrito muito rápido (e pela regra de não poder usar 

borracha), alguns na hora da leitura acabou inventando não lendo o realmente havia escrito. 

Foi muito notável a felicidade do aluno Miguel ao ir na frente com sua mediadora Bruna para 

ler a sua escrita que fala de um cachorro de um coelho e dos passarinhos, e que ele se sentia 

um passarinho pois quando os passarinhos voavam ele corria atrás deles. 

Enfim, notamos que é essencial fazer com que pratiquem a leitura, para melhorar a 

escrita e a compreensão do que a eles estão escrevendo. 

 

Mês de julho de 2019 

Registro do dia 09 de julho de 2019- Projeto narrativas de si: apresentação da noite 
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literária. 

Welida Silva do Nascimento 

Nesta última terça-feira, dia 30 de agosto de 2019, comparecemos a mais um dia para 

dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Hoje em questão foi um dia muito especial e encantadora pois foi realizada a noite 

literária, onde seria exposto em um livro todo trabalho produzido pelas crianças através do 

projeto “narrativas de si”, neste projeto alguns alunos tiveram dificuldade em escrever, pois 

assim que começaram a colocar a suas ideias no papel acabavam se distraindo e a sua 

atenção acabava se voltando a outra coisa o contrário do que era escrito. 

 

Mas no final fizemos um livro com os textos dos alunos, livro este que estaria a 

mostra aos pais e a comunidade nesta noite. E este livro ficou disponível para quem quisesse 

comprar, e o que me chamou muito a atenção foi quando um aluno chegou a mim e minha 

parceira e perguntou: por que vou ter que compra meu próprio livro? Um autor não compra 

seu livro. 

Enfim podemos notar o quão bom foi esse projeto para as crianças, estingando nos 

mesmo o gosto por escrever de uma forma livre. 
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 livro. 

 

Mês de agosto de 2019 

Registro do dia 30 de agosto de 2019- Cada um se diverte como pode e do jeito que sabe 

        Welida silva do nascimento 

Nesta última sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Hoje utilizamos a atividade do livro do projeto JEEP, onde demos continuidade ao 

que o grupo de pibidianos iniciaram anteriormente, onde os mesmos realizaram uma 

pesquisa, e hoje utilizaram essas pesquisas para poder preencher as tabelas do encontro 2, 

que aparecem a partir da página 23 do livro “oficina de brinquedos ecológicos”, logo após o 

preenchimento das tabelas os alunos deveria fazer as contagens dos brinquedos que as 

crianças mais gostaram ou seja as que foram marcadas na tabela para que assim os mesmos 

registrassem esses dados nas páginas 26, 27 e 28. 

Após essas atividades fizemos a leitura do texto “uma grande ideia” para que assim 

déssemos início a construção de um caminhãozinho utilizando caixas de fosforo, pregadores 

de roupa e botões. 

A princípio pode se pensar que vai se torna um brinquedo muito simples, no entanto, 

os alunos gostaram do resultado final. 

Pude notar que alguns alunos com a ânsia de ver seu brinquedo pronto rapidamente, 

acabaram não esperando o tempo necessário para que a cola secasse fazendo com que o 

carinho desmontasse, assim tendo que iniciar novamente, mas no final todos terminaram sua 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 19



                                                                      

18 
 

produção. 

Assim finalizo meu registro do referente dia. 

 

Mês de setembro de 2019 

Registro do dia 27 de setembro de 2019-Embrulha que eu vou levar. 

        Welida silva do nascimento 

Nesta última sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Neste dia dividimos a sala em grupos, onde cada agrupamento seria uma empresa. 

Assim cada empresa estaria com a responsabilidade de vender um produto. 

Foi distribuído aos alunos uma quantia em dinheiro de papel para que assim fossem 

realizadas as compras entre os mesmos e desse dinheiro os alunos retiram uma quantia para 

se tornar sócio da empresa.  Dentro da empresa foram separados os cargos tal como; 

vendedor, atendente, caixa e gerente assim cada um desenvolveu um papel. A empresa a qual 

eu fiquei responsável de auxilia-los, os alunos o nomearam de Ltda. doceira GAIPEJO, 

usado pelos alunos muita originalidade usando a inicial do nome de cada um para formar o 

nome da empresa.  E no final do expediente da empresa o gerente partiu o lucro com os seus 

sócios. 

Essa atividade foi para que os alunos entendessem como que funciona uma empresa e 

a importância de cada cargo dentro da mesma, essa pratica seria também uma preparação dos 

alunos para a finalização do projeto empreendedorismo, os mesmos irão expor os brinquedos 

compostos por eles em uma feira para toda escola e comunidade. 

Enfim notei que os alunos se saíram muito em com o trabalho em agrupamento, e 

sempre calculando rapidamente para poder voltar os trocos para seus clientes. 

 

Mês de outubro de 2019 

Registro do dia 25 de outubro de 2019- Os tipos de solo 

Welida Silva do Nascimento  

Nesta última sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 
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No presente dia, a aula na qual aplicamos tinha por objetivo fazer com que os alunos 

conhecem os diferentes tipos de solo e suas composições sendo eles; solo argiloso, solo 

arenoso, solo humoso, solo calcário. Como estávamos em quatro pibidianas em sala 

dividimos e cada um ficou com um dos tipos de solo. 

Para essa aula levamos exemplos de cada um dos tipos de solo, para que assim os 

mesmos pudessem ter um contato com o solo, pedimos para que eles observassem a 

densidade, formato, cor, consistência de cada uma das mesmas. Enquanto as amostras iam 

sendo observadas pelos alunos, foi encontrado por eles um “tatuzinho de jardim” que pode 

ser encontrado em solos que são ricos de nutrientes. Assim explicamos ao mesmo que nos 

solos os quais são fracos de nutrientes nós não encontraríamos o bichinho tal como no solo 

arenoso.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos alunos: 

 Para que serve o solo? 

 Quais os tipos de solos vocês conhecem? 

 Vocês acham que existem vida no solo? 

 Como o solo se forma? 

 Qual a importância do solo para o ser humano? 

Enfim, a aula em questão trouxe aos alunos e a nós pibidianos novos conhecimentos. 

Ao findar a aula adiantamos aos alunos que na próxima aula nós iriamos construir um 

herbário. 

 

 

 

Mês de novembro de 2019 

Para o Mês de novembro, foi produzido por nós pibidianos juntamente com as 

professoras supervisoras Giveri da Silva Marque e Josiane Cambuy Siqueira, um projeto para 

que pudéssemos leva os alunos a uma horta orgânica. Segue o projeto: 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSOR VALDECIR SGARBI FILHO  
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PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZAGEM 

SOLO: CONHECENDO HORTA ORGÂNICA  

 

 

 

 

 

Prof.ª  GIVERI DA SILVA MARQUES 

Prof.ªJOSIANE CAMBUY SIQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLIM DE MOURA 

2019 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR 

VALDECIR SGARBI FILHO 
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    Prof.ª  GIVERI DA SILVA MARQUES 

Prof.ªJOSIANE CAMBUY SIQUEIRA 

 

 

 

PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZAGEM 

SOLO: CONHECENDO HORTA ORGÂNICA  

 

 

Trabalho desenvolvido para aprimoramento da aprendizagem 

dos alunos do 3° ano matutino do Ensino Fundamental da 

Escola “Professor Valdecir Sgarbi Filho” com a colaboração 

dos bolsistas do PIBID de Rolim de Moura – RO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLIM DE MOURA 

 2019 

SUMÁRIO 

 

 

1. TEMA DA PESQUISA 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

2. PROBLEMA DE PESQUISA 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

     4. OBJETIVOS 
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     5. JUSTIFICATIVA 

     6.  METODOLOGIA 

     7. RECURSOS 

     8. CRONOGRAMA: 

     9.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA DA PESQUISA 

 

Solo: conhecendo horta orgânica 

 

1.1  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O papel da escola na consolidação dos conhecimentos obtidos pelos alunos, durante as aulas, 

onde eles estudaram o solo, e dentro deste tema os alimentos orgânicos. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As principais dificuldades para os alunos compreenderem o que é produção orgânica e não 

orgânica, e os benefícios ou malefícios que os mesmos trazem a nossa vida?  

 

3. JUSTIFICATIVA: 

 

 A falta de conhecimento tem levado as pessoas a comprarem produtos baseados apenas na 

aparência, sem verificar a sua origem e os benefícios ou malefícios que o consumo deste produto 

pode trazer para a nossa vida. 

 Pensando nestes pressupostos, notamos a necessidade de levar nossos educandos até uma 

horta orgânica, para eles verem de perto desde o preparo do solo até a colheita dos produtos 

cultivados em uma horta orgânica.  

 Mediante tal abordagem, nota-se também que a aprendizagem acontece de maneira mais 

significativa quando a teoria vem acompanhada de aulas práticas. Diante disto, fez com que 

despertasse o interesse de buscar informações mais concretas sobre os problemas enfrentados na 

compreensão do tema estudado pelos alunos, visando auxiliar os educadores durante a sua prática 

pedagógica.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral: 

 Diferenciar alimentos orgânicos de não orgânico. 

 

4.2 Objetivos Específicos:  

 Reconhecer que a horta, faz parte de uma atividade ecônomica; 

 Observar como é feita a manutenção da fertilidade do solo em uma horta orgânica; 

 Identificar algumas práticas da agricultura orgânica e quais são as plantas cultivadas 

neste tipo de horta; 

 Verificar o nível de interesse dos alunos; 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O processo de ensino e aprendizagem acontece de maneira mais significativa quando as 

crianças tem a oportunidade de vivenciar, ou seja, elas apresentam facilidades para aprender quando 
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desenvolvem atividades práticas. Além disso, algumas crianças demonstram muito mais interesse e 

concentração em atividades em grupos e diferenciadas. Aprendem observando e ouvindo explicações. 

Analisando estes paradigmas, levar os alunos a vivenciar as teorias é uma maneira de 

contemplar as diferenças, pois cada criança tem a sua própria maneira de aprendizagem. A vivência e 

a experiência contribuem para uma aprendizagem significativa e é importante que as crianças 

vivenciem que o conhecimento pode ser adquirido e construído também fora da escola. 

Considerando estas possibilidades, notamos que a tarefa de aperfeiçoamento de 

aprendizagem, transcendem os muros da escola, assim como Frank Smith afirma em sua teoria, que 

as crianças se esforçarão por se engajarem a fazer coisas que vejam os adultos fazerem.  

Mediante tal abordagem, podemos reforçar a ideia de que a participação da família é 

fundamental para o sucesso deste processo de ensino/aprendizagem. Notamos que a colaboração de 

todos os segmentos contribui para que o trabalho educativo torne-se mais sistematizado e intencional, 

visando à construção de novos conhecimentos. 

 

6. METODOLOGIA 

No primeiro momento foi estudado em sala o solo, como base da vida. Também foi estudado 

tema pertinentes ao assunto como: Agricultura, criação de animais e as formas de extrativismo; A 

fertilidade do solo; A agricultura, o trabalho na agricultura e os tipos de agricultura; O desmatamento 

e os prejuízos do desmatamento; A contaminação da água e do solo; O uso de agrotóxicos e a 

preservação do solo fértil. Dentro destes conteúdos abordados, foram estudados a agricultura 

orgânica, que resulta na produção de alimentos orgânicos.   

Diante disso, visando ampliar os conhecimentos dos educandos, a visita será desenvolvida no 

município de Rolim de Moura-RO, nas turmas do 3° ano matutino da E.M.E.F. “Professor Valdecir 

Sgarbi Filho”.  A escola atende respectivamente nestas 2 turmas 44 alunos, além das três professoras. 

A idade dos alunos corresponde entre 07 e 08 anos e, todos são oriundos da comunidade local 

rolimourense.  

A visita tem a função de mostrar na prática, através de observação e de explicações por parte 

do proprietário da horta, como é feito o processo de preparação do solo para o plantio, onde eles 

conseguem matéria orgânica, quais os cuidados na hora de preparar o solo, o que ele faz para evitar e 

combater as pragas, como ele faz a limpeza do local, etc.  

O estudo se pauta na abordagem qualitativa, serão usados dois instrumentos de coleta de 

dados no estudo: a observação e o relatório sobre a aprendizagem. 

Para a conclusão do projeto, será realizado um relatório pelos alunos, onde eles devem 

descrever o que eles conseguiram aprender durante a visitação a horta orgânica. 

 

7. RECURSOS: 

 

7.1 Recursos humanos: 

 Alunos; 

 Professores; 
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 Diretor; 

 Supervisão; 

 Orientação. 

 

7.2 Recursos Fisícos: 

 Sala de aulas;  

 Local para visitação/horta; 

7.3 Recursos Financeiros 

 Transporte escolar. 

 Água. 

8. CRONOGRAMA: 

 Novembro/2019 

Estudo teórico                                    X 

Pesquisa de campo X 

Analise de dados X 

Conclusão X 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JÚLIO, Silvana Rossi. (org.). Ligados. Com. Ciências Humanas e da Natureza (coleção integrada, 

3° ano do Ensino Fundamental: anos iniciais). São Paulo: Saraiva. 1° ed., 2017. P. 82. 

SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender 

a ler. 4º Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 

 

ANEXO 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS 
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Eu_____________________________________________________________,responsável legal pelo 

aluno (a)________________________________________________________,  devidamente 

matriculado no 3°ano matutino da Escola Professor Valdecir Sgarbi Filho, AUTORIZO meu filho 

(a) a participar da visita de campo a uma Horta Orgânica, no dia 07 de novembro de 2019, promovida 

pela escola para aperfeiçoamento da aprendizagem. A visita será durante o horário de aula. 

 

                                                        Rolim de Moura, RO 24 de Outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro do dia 07 de novembro de 2019- visita ao sitio ecológico  

Welida Silva do Nascimento 

     

Com a aprovação do projeto e com autorização dos pais levamos os alunos ao sitio do 

senhor Francisco Rodrigues que fica localizada na linha 188 norte. Neste dia todos os 16 
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pibidianos participaram da aula ao ar livre. Ao chegarmos ao destino fomos muito bem 

recebidos pelo seu Francisco sua esposa e filho. 

Ao adentramos dentro de sua propriedade os alunos muito curiosos já começaram a 

indagar o proprietário referente as plantas, pois entre eles já se havia uma certa “discursão” 

referente a um pé de mandioca pois um afirmava que não era e outro dizia que não era, então 

o senhor Francisco arrancou o pé para mostrar os alunos, cortando a rama da mandioca para 

que os alunos pudessem plantar, seu Francisco fez as covas e assim cada aluno pode plantar 

uma rama. 

Em seguida fomos conhecer sua horta mandala, que os alunos gostaram muito pois 

sua estrutura é em forma de caracol e quando chegamos na estufa, que o local onde são 

plantadas as mudas as minhocas que chamaram muito a atenção dos alunos, visto que as 

minhocas são colocadas no local para que haja a decomposição do solo assim havendo mais 

nutrientes. Nessa hora os alunos lembraram da aula em sala que foi dada referente aos 

diferentes tipos de solo, dizendo que a terra utilizada pelo seu Francisco para fazer o plantio 

das mudas era de características de solo humoso. Mostrou nos também os diferentes tipos de 

sementes no qual ele utiliza, e como que ele produz seu  

Os alunos tiveram contato também com os animais que há no sitio tal como; galinha, 

patos, gansos, porcos, o senhor Francisco jogou um pouco de milho em seu quintal para que 

assim os animais se juntasse para que pudéssemos vê-los. Fomos em sua roça onde tinha 

vários cultivares, diferentes qualidades de pés de café. A chácara de seu Francisco é 

praticamente um parque ecológico nele contem também vários tipos de plantas e frutas 

contendo; pés de pupunha, banana, cacau, laranja, abil e também árvores como o Pau Brasil e 

aroeira.  

No final da visita seu Francisco organizou para mostrar um documentário e trabalho 

feito por alunos da instituição-UNIR, de alguns anos atrás. 

Foi uma visita muito gratificante para os alunos e para nos pibidianos. Que a 

pesarmos de residirmos na cidade de Rolim de moura não sabíamos desde ambiente e de seus 

benefícios. Sendo que o senhor Francisco e sua família ganhou prêmio para que ele pudesse 

investir mais em seu projeto. 

 

Mês de dezembro de 2019 

Este foi o registro geral que foi pedido pelas nossas professoras supervisoras no 
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referente mês. 

 

 

Registro geral do PIBID 2018/2019 

Welida Silva Do Nascimento 

No segundo semestre de 2018 tive a oportunidade de poder participar do processo seletivo do 

programa de iniciação à docência (PIBID), a princípio não imaginava que poderia obter 

muitos conhecimentos. Ao todo foram três semestres de execução. 

Ao iniciarmos o primeiro semestre começamos fazendo uma observação dos alunos e 

também a forma de trabalho da professora supervisora em sala de aula, podemos também 

adquirir o aprendizado referente aos planejamentos que seria relativo as atividades que 

aplicaríamos e aos registros. Registros esses que era analisado pela coordenadora Flávia 

Pansini, e dado a nós o retorno por e-mail ou nos encontros realizados, nos mostrando o que 

poderia ser melhorado nos mesmos. 

No segundo semestre início do ano de 2019, juntamente com as professoras supervisoras 

Giveri e Josiane desenvolvemos um projeto de escrita, ”escrita de si”, no qual os alunos 

seriam os escritores.  Dentro desse projeto a escrita era de uma forma mais livre, a princípio 

objetivo do projeto era de estimular os alunos à desenvolvessem os textos sem se preocupar 

com os erros ortográficos, escrevendo da forma que os menos presumia. Em um segundo 

momento cada pibidiano sentava com os alunos onde o mesmo iria escolher seus melhores 

textos para pode ser feito uma reescrita sendo assim feita as correções necessárias, e na 

finalização do projeto foi feito um livro com as escritas dos alunos, sendo realizado uma 

noite de “autógrafos” para ser mostrado aos pais e a comunidade o resultado final do trabalho 

realizado. Particularmente gostei muito desse projeto pois além de notarmos mudanças nos 

alunos referente ao ato de escrever pude me aproximar mais dos pequenos, não somete eu, 

mas meus colegas também. 

No terceiro e último semestres, desenvolvemos com os alunos um projeto baseando na 

disciplina de ciências, e podemos produzir juntamente com o projeto elaborado pelo 

SEBRAE realizado em várias escolas do município, onde abordamos a preservação do meio 

ambiente, assim produzimos brinquedos ecológicos com que podíamos encontra em casa 

mesmo, no final foi realizado uma exposição dos brinquedos. 

Ainda no terceiro semestre fizemos mais dois projetos dentro da disciplina de ciências, onde 

foi feito dois projetos ,um deles era poder levar os alunos nem uma horta orgânica, onde em 

sala trabalhamos com os mesmo os tipos de solo os seres vivos que contém no solo e que são 

necessário para o crescimento das plantas, em sala produzimos um pequeno herbário 

plantando diferentes tipos de planta e os alunos que cuidaria dos mesmos, dentro desse 
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projeto um dos objetivos era poder leva-los em uma horta orgânica  fomos então a horta do 

senhor Francisco para  que os mesmos pudessem conhecer como é a organização de uma 

horta mandala, culturas de algumas plantas e muito mais. O segundo projeto tinha como 

finalidade a visita da empresa águas Rolim, mas não foi possível realizar. 

Finalizamos nossa participação no PIBID com uma confraternização. 

Pude aprender muito com minha participação no PIBID, a experiência de poder ministrar 

uma aula me trouxe muito aprendizado não somete para o profissional, mas também para o 

pessoal. Por fim, essa é uma experiência que todos os acadêmicos de pedagogia deveriam 

vivenciar. 

Sou grata por ter participado do Programa de Iniciação à Docência. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: E.M. E. F. JOÃO BATISTA DIAS 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane   

Nome do bolsista: Vanessa Godim Barbosa 

Data de inclusão no PIBID: Julho de 2018 

Turmas atendidas: 3° Ano / 4° Ano 

Quantidade de alunos atendidos: 22 Alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

RELATÓRIO DA AULA DE SEXTA-FEIRA DIA 24/08/2018 

Analisando a aula, observei a importância que os alunos tem em aprender sobre o País que 

vivemos, notei que a educação e a política sobre país e essencial para a Ala infantil, para 

que eles pensem o que é melhor para o Brasil. Que eles cresçam sabendo lidar com o lugar 

onde nasceu e também sabendo mudar essa realidade, esse ensinamento desde os princípios 

formaram cidadãos melhores e capacitados. 

 A Concepção de um Brasil melhor para todos, deveria ser implantada todos os dias nas 

escolas, ou pelo menos uma vez na semana os alunos receberam algum tipo de informação 

sobre o que realmente acontece no país, e assim que eles formem trabalhos e pesquisas que 

sua mentalidade e cresçam sabendo lidar com as corrupções e fazendo mudanças. 

Na sala de aula também foi implantado as brincadeiras didáticas de matemática como a 

tabuada, a forma de aprendizagem Foi bastante interessante pois os alunos aprenderam 

brincando, e não tem nada melhor do que uma criança estudar e brincar ao mesmo tempo, 

que a sala não seja só um momento de estudo,  mas também  um momento de  diversões. 

 

Vanessa Godim Barbosa 
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Mês de setembro de 2018 

Relatório: Vanessa Godim Barbosa  

PIBID 2018. RELATÓRIO 14/09/2019 

 

Hoje, dia 14 de Setembro de 2018 foi dia avaliativo do 3° bimestre da Professora Josiane. 

A aula começou com a leitura do livro Balão de Zebelim, então a Josiane pediu para que a 

aluna Geovana Gabry fizesse a leitura do livro na frente dos colegas. 

Geovana apresentou dificuldade ao ler o livro, com isso eu acho que a leitura deveria ser 

trabalhada com as crianças a frente da turma, como fez com a Geovana. Assim eles perdem 

a vergonha e também melhore no desenvolvimento da leitura.  E também trabalhar a 

questão do LER  e interpretar, porque nem tudo que elas lêem elas entendem.  

 

Mês de outubro de 2018 

Relatório da aula 05/10/2018 

A aula começou com uma leitura do livro “Quem tem medo do ridículo “? 

Então a leitura foi feita por mim, logo, perguntei ao alunos se eles sabiam o que era ridículo 

. Alguns falaram que era ser feio, vestir roupa feia, ser uma pessoa brava etc. 

Depois explique que ridículo era passar vergonha , e após eles entenderem começei a 

leitura. 
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A história falava um pouco sobre passar vergonha em público, e coisas simples mais que 

fazem-nos se sentir inferior, com isso fiz algumas perguntas a classe, para ver quem tinha 

vergonha de entregar a tarefa ao professor ou quem tinha medo da professora brigar com 

elas na sala, e muitos falaram que sim. 

 

Esse livro relata o quão importante é a gente pensar em nos mesmo e não em que as pessoas 

vão pensar caso erramos em algumas ocasiões. E um livro bem interessante para envolver 

os alunos na  questão “vergonha. Porque a vergonha gera a timidez e assim as crianças no 

futuro pode apresentar problemas de se apresentar em público.  

 

Logo após iniciei com a turma uma atividade de artes.  
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pedi para as crianças desenharem asas de borboletas com o formato das mãos delas, assim 

trabalharia toda questão do movimento da diversidade que é, que podemos usar vários 

meios de criar algo novo etc. 

 

 

Mês de novembro de 2018 

Registro do dia 09 de novembro de 2018 – Divisão 

A aula começou com a leitura do livro “João e o pé de feijão” em cordel do autor 

Klévisson Viana, realizada pela professora Josiane, pois ela já havia iniciado a leitura em 

outra semana, e optou por termina-la nesta aula, porque como já tinha se passado alguns 

dias, as crianças poderiam não se lembrar mais da história. Depois disso cantamos parabéns 

para a aluna Yasmin, que era a aniversariante do dia. 

Após isso, eu e minha parceira de dupla Valquíria começamos a aula de matemática. 

Nessa aula ensinamos para as crianças sobre divisão, seria a primeira vez que daríamos aula 

de matemática, então tivemos algumas dificuldades em ensinar, e as crianças em aprender, 

por se tratar de uma matéria nova, mas, foi muito proveitosa à experiência adquirida, a 
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divisão é bem complexa, e pesquisando em alguns sites o motivo pelo qual se há tanta 

dificuldade em ensinar essa matéria, encontrei um pequeno trecho que diz: “Pesquisas em 

Psicologia Cognitiva e em Educação Matemática apontam as dificuldades que as crianças 

experimentam em relação ao conceito de divisão; dentre elas, a dificuldade em 

compreender as relações inversas entre os termos da divisão quando o dividendo é mantido 

constante e a dificuldade em lidar com o resto”. A presente pesquisa investigou o efeito de 

uma intervenção específica sobre o conceito de divisão, voltada para a superação de tais 

dificuldades. (https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8334) 

Mas apesar das dificuldades conseguimos realizar a aula, e transmitir um pouco do 

conhecimento necessário para os estudantes, as atividades oferecidas estavam localizadas 

nas página 241 à 244 no livro didático dos alunos. Enfim, essa foi a atividade trabalhada 

nessa semana. 
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Mês de dezembro de 2018 

 

Escrever permite que transformemos o caos em algo bonito, permite que emoldemos 

momentos selecionados em nossas vidas, faz com que descubramos e celebramos os 

padrões que organiza nossas existência.  É por isto que Anne Morrow Lindbergh diz:  

“Devo escrever . Devo escrever de qualquer modo. A escrita é mais do que a vida: ela é 

tomada de consciência que estamos vivo”.  

Neste trecho Anne Morrow relata que a escrita não tem uma forma correta, o modo de 

escrever vai muito além do que estamos sentindo no momento. A escrita transforma vidas, 

e transforma a vida de quem escreve também. O ato de escrever e como se fosse uma 

renovação .  ( escrevemos porque queremos entender nossas vidas) 

Em nossas escolas, porém, os alunos dize-nos que não querem escrever.  Aliás, ele não 

precisam se incomodar em dizer isso: nos podemos sentir sua apatia quando engendram 

estória completamente inadequadas; podemos ouvi-los questionar:  “Quantas linhas tenho 

que escrever” . 

Hoje vemos muito essa frase em sala de aulas, porem os alunos gostam sim de escrever, 

mas é bem mais fácil saber escrever sobre O que. Falta também a falta de incentivos de 

muitos professores na sala de aula, afinal nem eles mesmo escrevem como deveria. E na 

minha realidade, nenhum professor disse o quão era imporante saber escrever. Como diz o 

próprio texto: “muito professores valentes lutam durante anos para motivar seus 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 37



                                                                      

7 
 

estudantes para a escrita. Mas “motivar para a escrita” é muito diferente de ajudar os 

jovens a evolverem-se profunda e pessoalmente com sua escrita”. 

Quando a escrita trona-se um projeto pessoal para as crianças, os professores não 

necessitam adular, pressionar, seduzir e motivar.  O ato de ensinar se transforma. Com um 

leve toque, podemos guiar e estender o crescimento das crianças e de sua escrita, Além 

disso, nosso ensino torna-se mais pessoal e essa é a maior diferença.  

Nesse quesito eu acredito que a escrita e sim pessoal, quem gosta de escrever, vai ter uma 

escrita e criar texto muito melhores sobre elas mesma, o texto também indaga que cada 

conte sua historia, porem muitos pessoas são melhores recitando do que escrevendo. 

Ninguém e obrigada a saber escrever, porque que cada um tem uma forma diferente de se 

expressar. 

  Existe uma fina linha divisória entre a pesquisa e o ensino. Podemos auxiliar melhor 

nossos jovens escritores se observarem o que funciona e o que não funciona para eles. 

Quando muitos escritores inexperientes escrevem apenas três palavras, por exemplo, a 

maioria já pensa que cometeu um erro. Continuamente interrompem-se para solucionar 

duvidas de vocabulário, para relerem e se amargurarem. Esta “vacilação ao escrever” leva a 

uma sintaxe confusa e destrói a fluência. Esta é uma estratégia que leva a prejuízos e 

impede a escrita eficiente; o professor que compreende isso pode auxiliar seus estudantes, a 

fim de que encontrem métodos mais efetivos.  

O que eles exemplifica nesse trecho, e sobre redação ? 

Muitos estudante de segundo grau realmente acreditam que escrever um ensaio é sentar-se á 

escrivaninha, pegar uma caneta e, então, escrever uma ideia central seguida por três 

parágrafos de apoio! Não é de admirar, então, que tantos estudantes produzam uma 

escrita aborrecida e desleixada. Então utilizando uma estratégia errônea para escrever. 

Não se dão conta de que somente através da reflexão, rascunho, revisão, comunicação com 

outras pessoas e, ás vezes, mais reflexão ainda, a maioria dos escritores consegue saber o 

que pretendem dizer. 

Os estudantes não tem o habito de escrever porque não leem o suficiente e acham que tudo 

que eles escrevem esta ruim, porque leem um belo texto em um livro etc, e não sabem 

igual. 

 

 

Mês de janeiro de 2019 

FÉRIAS ESCOLAR 

Mês de fevereiro de 2019 

formação com a coordenadora do PIBID Flávia Pansini, para aulas que iria se iniciar na 
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escola. 

Mês de março de 2019 

 

Aula ministrada na sexta-feira 21/03/2019 

A aula começou com a apresentação do grupo, Bruna, Valquiria, Vanessa e Welida, mesmo 

as crianças sabendo quem éramos, decidimos nos apresentar novamente, pelo fato de terem 

alunos novos, e começamos explicar o que iriamos fazer durante o ano, sobre o projeto do 

PIBID. 

Então fizemos algumas perguntas para eles, sobre o que iriamos trabalhar, para entenderem 

um pouco melhor do projeto. Explicamos que o nosso projeto era sobre escrita, que eles 

seriam escritores, e que o nome do nosso projeto era “oficina de escrita”. E assim fizemos 

algumas perguntas para eles sobre o que era uma oficina de escrita, para nos socializar. 

Perguntamos se eles sabiam o que era uma oficina, uns responderam: Que era aonde 

arrumava carros, oficina de roupas etc. 

Perguntamos também quem já tinha ido em uma oficina, alguns responderam que só em 

oficina de carro. Para eles oficinas era um lugar para concerta algo. Com isso pedimos se 

alguém tinham visto sobre oficina de escrita, e como eles imaginam o que era uma oficina 

de escrita. Responderam que ainda nunca tinham ouvido falar. Optamos então de dar 

exemplo do cotidiano deles, como a própria sala de aula, que quando a professora pede pra 

eles produzirem textos para ela falando um pouco sobre eles, sobre as férias etc, era um 

modo de escrita e que poderia se encaixar nessa nossa oficina. 

Passamos para eles, então, o que seria feito. Iam produzir uma narrativa de sí. Esclarecemos 

que para essa produção, eles teriam que seguir algumas regras: Não usar borracha, não 

riscar e nem corrigir, não usar dicionário, não perguntas paras nos e nem a professora se a 

palavra está correta. A reação deles foram muito intrigante, uns amaram a ideia de não 

corrigir, porém a ideia de não usar borracha e outras mais, deixaram eles curiosos sobre 

como ia ser. Logo mostramos para eles um texto  quem levamos contando uma historia 

narrada sobre sí, para eles entenderem melhor. Tiramos todas as duvidas sobre o projeto e 

sobre como nos íamos trabalhar com eles 

 

Mês de abril de 2019 

Registro do dia 04 de abril de 2019 – Projeto escrita de si 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 
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Valquiria dos Santos Lima Lombardi 

Nesta ultima quinta-feira, dia 04 de abril de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

 Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto narrativa de si, que se 

procedeu a partir do poema “O menino e o rio!” do autor Manoel Barros, no inicio da aula, 

os saudamos, todos muito entusiasmados, pois mudamos o esquema das mesas e cadeiras 

que antes sempre em enfileiradas, estavam dessa vez em modelo de circulo, ansiosos 

queriam logo saber o que faríamos nesse dia, tivemos um dialogo com todos sobre a relação 

tópico/tema e ilustração, bem sucintas, mas bem claras explicamos do que se tratava a partir 

da interação dos mesmos, que por sinal adoram estar envolvidos com suas falas durante as 

aulas, após, a bolsista Welida leu para os pequenos o poema, que atentos ouviam e 

acompanhavam na cópia entregue a eles, logo apontaram os elementos que estavam 

presentes na escrita, identificando também qual tópico e qual tema ali estavam presentes,na 

sequência a bolsista Bruna pediu para que na copiassem o enunciado do quadro para a lista 

do que eles gostariam que estivesse presente no texto, para que os pais saibam um pouco 

das atividades do projeto, muito elétricos e a muito custo terminaram a então lista, 

entregamos a cada um deles seus lápis personalizados e uma folha, para que desenhassem 

tudo aquilo que eles achavam bacana encontrar no referente poema e que se encontravam 

na lista por eles feita, o pequeno Daniel foi o que mais demorou realizar as etapas da 

atividade, após observação precisa, sua desatenção se dava pelo colega ao lado, Raul, agora 

já sabemos que não poderão permanecer um próximo ao outro durante as atividades 

seguintes, como ainda sobrava um tempo significativo e o dialogo que seria a atividade 

complementar não se sucederia, como todo professor deve ter um plano B, pedimos através 

de um sorteio para que eles fossem a frente e mostrassem os coleguinhas o que havia em 

sua ilustração, assim se finalizou a aula. 

Todos nos deparamos com muitos problemas diários, que muitas vezes nos abalam, mas a 

chegar na sala de aula e notar que para aquelas pessoinhas você tem um significado 

importante, te da total animo para prosseguir. 
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Figura 1. Desenho do aluno Pedro, com elementos que ele gostaria que estivessem no 

poema, sendo eles, um coelho, um cachorro e uma tartaruga. 

 

Mês de maio de 2019 

Registro do dia 23 de maio de 2019 - Oficinas de escrita 

Iniciamos a aula com a leitura de um trecho da escrita de um leitor profissional, onde este 

posteriormente seria entrevistado pelos pequenos, em seguida fizemos um roteiro para 

auxiliar no momento de entrevistas. 

Cada alunos tinha a oportunidade de fazer uma quantidade de perguntas, assim que todas 

feitas, houve a leitura destas em sala, para que fizessem uma seleção e classificassem as 

melhores, surgiram perguntas muito bem elaboradas, onde jamais imaginaríamos que eles 

pensassem nestas riquezas de detalhes.  

 

Mês de junho de 2019 

Registro do dia 27 de junho de 2019- História do meu objeto. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida Silva Do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria 

 

Nesta última Quinta-feira, dia 28 de março de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Nesta semana demos continuidade ao projeto escrita de si, que fora iniciado na 
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sexta-feira da semana anterior. Onde iniciamos as aulas dando uma mini lição de como 

seria essa contação de história. Quando iniciamos a aula notamos à grande ansiedade dos 

alunos. Com isso as pibidianas Vanessa e valquíria levaram cada uma um objeto, contando 

para os alunos a história do mesmo, com isso os alunos questionam o porquê do tal objeto. 

Passamos novamente as regras do projeto, entregando as folhas para iniciar as 

escritas, estipulando um tempo de 30 minutos para que eles pudessem escrever. Com cada 

uma de nós responsável por determinados alunos, a pibidiana Bruna ficou especialmente 

com o aluno Miguel que apresenta défice de atenção, e não consegue desenvolver a escrita 

e ela então seria a mediadora do aluno em questão. 

Notei uma dificuldade da aluna Emanuelle em seguir uma das regras de não rasurar 

e do Raul em se concentrar pois qualquer movimentação o tirava sua atenção fazendo com 

que ele parasse de escrever. Alguns alunos terminam antes mesmo do tempo acabar. Após 

todos terem terminando foi feito sorteio para que os alunos fossem ler as suas escritas. 

Alguns não sabiam o que havia escrito por ter escrito muito rápido (e pela regra de não 

poder usar borracha), alguns na hora da leitura acabou inventando não lendo o realmente 

havia escrito. Foi muito notável a felicidade do aluno Miguel ao ir na frente com sua 

mediadora Bruna para ler a sua escrita que fala de um cachorro de um coelho e dos 

passarinhos, e que ele se sentia um passarinho pois quando os passarinhos voavam ele 

corria atrás deles. 

Enfim, notamos que é essencial fazer com que pratiquem a leitura, para melhorar a 

escrita e a compreensão do que a eles estão escrevendo. 

 

Mês de julho de 2019 

 

Registro do dia 13 de julho de 2019 – Projeto de matemática. 

 

Na última terça-feira dia 13 de julho de 2019, estivemos na escola Professor 

Valdecir Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação à docência (PIBID). 

           Nesta aula nos propusemos a aplicar uma atividade lúdica na qual envolvesse 

multiplicações, mas com um enfoque em tabuada do 6, com muito carinho confeccionamos 

uma caixa, com intuito de simular um rio, e fizemos alguns peixinhos de Eva, onde os 

mesmos continham tabuadas variadas, seria a pescaria da tabuada, além de trabalhar a 

coordenação motora dos pequenos, relembramos e aprendemos multiplicar de maneira 

prazerosa, muitos tiveram muita dificuldade em conseguir "fisgar" os peixinhos, mesmo 
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havendo tabuada de números baixos houve alunos que erraram até as mais simples, a partir 

disso pudemos identificar os que contém maior dificuldade com cálculo, neste dia o aluno 

que mais me chamou atenção foi o Lucas, batizado pela turma como Lucas 2, um aluno 

mais recente na turma, transferido de outra escola, e ao calcular nos dedinhos, pude notar 

que ele não consegue prestar muita atenção no que está fazendo por exemplo, nós temos 5 

dedos em cada mão, mas o pequeno ao contar sempre dizia que em cada mão haviam 6 ou 7 

dedinhos, e por mais que tentássemos explicar a realidade dos números, ele não aderia, 

tentamos envolver ele ao máximo para o desenvolver melhor. 

  Enfim, deve se pensar em atividade que envolva a todos, e também usar das mais 

diversas maneiras para desenvolver os pequenos. 

 

Mês de agosto de 2019 

 

REGISTRO 09/08/2019 

  

Iniciamos a aula com uma breve apresentação, relembramos também os alunos da aula do 

dia anterior. Nossa aula desse dia era sobre instrumentos musicais, então começamos 

perguntar aos alunos sobre os conhecimentos deles sobre instrumentos musicais, alguns 

responderem que tocavam alguns instrumentos, como: violão, bateria, teclado. 

 

Iniciamos o conteúdo com uma musica no telão para que produzissem as batidas com o 

corpo, batendo palma e batendo os pés no chão, eles gostaram bastante e deram  muitas 

risadas,  nós ( eu e a Luana ) também participamos da interação da música junto com os 

alunos. 

 

Logo após apresentamos uma atividade em vídeo sobre sons dos instrumentos, soltamos o 

áudio e pedimos para eles adivinhar que instrumento estava tocando e assim foram vários, 

como: vilão, flauta, sax, acordeôn, bateria, macanas etc. 

Finalizamos a aula com músicas e sons corporais, para as crianças se divertirem, e 

dançarem. 

 

Percebemos que a música é muito importante para o aprendizado, adquirir ritmo é bem 

difícil quando pedimos pra uma sala inteira reproduzir tal tipo de som, ainda mais com a 

parte do corpo. As crianças se animam quando levamos algo referente a música, é uma 

forma de unir todos da sala com um só foco. 
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Mês de setembro de 2019 

 

AULA APLICADA NO DIA 12/09/2019 

 

Iniciamos a aula com a aplicação do projeto SEBRAE. Apresentamos as atividades do livro 

da página 51, 52, 53 e 54 para eles responderem. O objetivo da atividade era criar 

brinquedos com sucatas, então pedimos para as crianças trazerem de casas coisas de 

sucatas, como garrafa pet, caixa de leite, cartela de ovos para a realização da tarefa. 

Dividimos a sala em 4 grupos de 5 crianças cada, e cada grupo ficou de produzir um 

brinquedo utilizando os matérias que pedimos. O grupo 1, produziu uma sanfona feita de 

caixa de leite, o grupo 2 produziu um jogo “cai não cai” e um “passa bolinha”. O grupo 3, 

produziu girafas de garrafa pet, para servir como vaso para plantar alguma plantinha, como 

cactos, suculentas etc.  O grupo 4 produziu uma centopeia de caixa de ovos e um bilboquê 

de garrafa pet. Ao final do projeto SEBRAE “Jovens empreendedores”, as crianças 

venderam seus brinquedos aos outros colegas de classes. 

       

 

 

 

Supervisora: Giveri Silva 

Acadêmicos: Karen Alves da Silva, Luana Grácia de Oliveira, Lucas Ramos Rocha, 

Vanessa Godim Barbosa 

 

Mês de outubro de 2019 
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REGISTRO DE ATIVIDADES 22/011/2019 

 

 

Demos início fazendo um resgate a aula anterior, a qual explicamos a respeito dos sons, 

como por exemplo; o som dos instrumentos musicais, da natureza, produzidos pelo corpo, 

objetos, entre outros. Desse modo, nós trouxemos o filme, “Nem que a vaca tussa”, onde o 

filme e baseado em animais de várias espécies, escolhemos esse filme pelo fato de ter 

muitos animais, e vários sons diferentes emitidos por ele. 

 

 O objetivo era fazer com que os alunos identificassem os sons dos animais, e assim, 

preparamos uma atividade ao final do filme com mimica, eles imitavam um animal e depois 

os alunos tentavam adivinhas que tipo de animal era, e assim foi concluído a aula. O filme 

foi de 01:58min, o que tomou um tempo considerável para que podemos passar outro tipo 

de atividades com eles.  

 

Mês de novembro de 2019 

Registro do dia 07 de novembro de 2019 – Visita na horta orgânica 

Neste dia apesar do cansaço foi um dos melhores dias, não só a mim bolsista, mas as 

crianças também, terem a oportunidade de colocar a mão na terra, de sentir o cheiro de ar 

limpo, sentir a liberdade de um lugar aberto, e acima de tudo conhecer sobre alimentos 

saudáveis e que fazem bem aos seus organismos, todos fomos embora com o coração na 

mão, seu Francisco dono do sitio onde se encontra a horta orgânica foi muito receptivo, nos 

mostrou tudo, e tratou as crianças de maneira inigualável, claro que também deu trabalho 

segurá-los e os proteger dos perigos, mas foi muito gratificante aqueles olhares encantados 

com o lugar. 

 

Mês de dezembro de 2019 

Registro geral do PIBID 2018/2019 

 

Vanessa Godim Barbosa 

 

Aqui concluímos uma etapa que foi de grande aprendizado para minha profissão, participei 

do PIBID 2018/2019, e nesses um ano e seis meses, foram abordadas experiência que eu 
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jamais pensaria em passar em sala de aula. 

 

No primeiro semestre nossas aulas era apenas analisar o professor e como ele agia dentro da 

sala e como era suas aulas, o que ele usava de artimanhas para da uma educação diferente e 

que fosse chamar a atenção das crianças. Entramos na sala do 2º ano, e como atividade em 

sala, nós fazíamos leitura de livros infantis, e isso era a hora que eles mais gostavam de 

interagir, notei que contar história de um jeito bem narrativo era uma forma de chamar 

atenção para a leitura. 

 

No segundo semestre desenvolvemos um projeto com as crianças, chamado “narrativas de 

si”, todas as aulas lavamos temas específico para que elas escrevessem e contasse com 

detalhe sobre algo da sua vida, como por exemplo, “QUAL FOI O DIA MAIS LEGAL DA 

VIDA DELES” E deixávamos elas criarem suas histórias reais de vida, o intuito não era a 

gramática, mas sim, o conteúdo das histórias, porém, como elas escreviam bastante a 

gramática se desenvolveu muito bem, texto que eram de apenas 7 linhas, se tornaram texto 

de até 3 páginas, isso nos alegrou e ficamos muitos satisfeito com o resultados. Pegamos as 

histórias que eles consideraram mais legais escrita por eles e fizemos um livro juntando as 

duas turmas. 

 

Já o terceiro semestre fizemos outro projeto, JEEP, que era sobre brinquedos ecológicos. 

Toda aula criávamos com eles brinquedos feitos com matérias recicláveis, alguns 

brinquedos que eram jogos, outros eram brinquedos normais. Fixemos avião de papelão, 

labirinto, jogo da velha, pimbolim, vai e vem, pião, entre outros. As crianças ficavam muito 

empolgadas ao criarem seus próprios brinquedos, e poderem reproduzir em casa. Depois 

com os brinquedos pontos, fizemos uma feira para vender os brinquedos, porque o intuito 

do projeto era torna-los jovens empreendedores. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: João Batista Dias, Benta Idavina 

Nome da professora supervisora/Preceptora:  Josiane cambuy Siqueira, Giveri Silva, 

Adriana Siqueira dos Santos 

Nome do bolsista: VALQUIRIA DOS SANTOS 

Data de inclusão no PIBID: agosto DE 2018 

Turmas atendidas:4 

Quantidade de alunos atendidos: Aproximadamente 97 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

ACADÊMICA- VALQUÍRIA DOS SANTOS LIMA LOMBARDI 

No dia 24 de agosto, fui a escola Valdecir Sgarbi Filho conhecer a turma do segundo 

ano do ensino fundamental, comandada pela professora Joseane. Ao chegar na sala 

desejei bom dia as crianças, e elas me responderam com um lindo bom dia. 

 

Em seguida a professora pediu para que os alunos se apresentassem, e assim foi 

feito de um em um. Logo após me apresentei para a turma, e assim que terminei me 

sentei em uma cadeira que estava no fundo da sala, e de lá fiquei observando tudo o 

que acontecia. 

A aula deu início com uma bela leitura, realizada pela professora, mas antes de 
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começar a 

história ela fez algumas perguntas para as crianças sobre a capa do livro. Após a 

leitura foi 

cobrado das crianças a tarefa de casa, ela passou de carteira em carteira para ver 

quem havia feito, mas infelizmente a maior parte da sala não havia feito a tarefa. 

Em seguida a prof. Joseane começou a passar ditados de frases, após ditar e 

passar de carteira em carteira corrigindo, dividiu a sala em dois grupos e realizou 

uma competição, onde uma criança de cada grupo se juntavam formando uma 

dupla, pegavam a bexiga, colocavam entre elas e pressionavam até que a bexiga 

estourasse. Dentro da bexiga havia um papel com uma pergunta matemática, onde 

as crianças deveriam saber a resposta para continuar a brincadeira. As nove horas 

saímos para o recreio, ao retornarmos para a sala, as crianças já sentadas em suas 

devidas carteiras, foi reiniciado a aula. 

 

A professora perguntou aos alunos de um em um, o brasil que quer para o futuro, e 

as respostas foram; mais respeito, menos violência, mais moradia, mais esportes 

para não ficar atoa no celular e etc..... Depois as crianças foram para o exterior da 

sala, para verem os trabalhos realizados por outros alunos, para terem noção de 

como fazer seus próprios desenhos relacionados ao que foi questionado pela 

professora. 

Mês de setembro de 2018 

13 de setembro de 2018 

 

Hoje dia 13 de setembro de 2018, sexta feira, A professora iniciou a aula, desejando 

bom Dia as crianças. Em seguida ela pegou um livro 

Para fazer a leitura, mas a Giovana pediu para ler. Ela leu um pedaço, e como as 

crianças  já conheciam a história, não foi concluído a leitura do Livro. 

Logo após a leitura, foi entregue para cada Criança, uma folha sulfite com desenhos, 

onde Deveriam pintar, pois seria, a capa da prova que Iriam fazer na disciplina de 
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artes. Em seguida 

Fomos para a sala dos professores, lá colocamos as fotos das crianças  nos 

mapeamenttos que foram feitos pelas bolsistas. 

 

 

Mês de outubro de 2018 

 

Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos santos 

No dia 19 de outubro sexta feira, a leitura foi feita por mim. O nome do livro que li 

para as crianças é „‟Tem Gente‟‟.  

Bom, primeiro desejei um bom dia as crianças, perguntei se estavam bem e 

animados para estudar, e eles me disseram, um sim muito gostoso, em seguida eu 

disse: 

- Valquíria: hoje irei contar uma história muito legal, o nome da história é „Tem 

Gente‟, vocês já ouviram essa história? 

- Crianças: nãoo 

- Valquíria: antes de começar a história, irei falar, um pouquinho sobre a autora 

desse livro. Quem escreveu foi, Telma Guimarães castro Andrade, ela nasceu na 

cidade de Marília São Paulo, se formou em letras, e hoje vive na cidade de 

Campinas em SP, onde é professora de inglês em uma escola. Já publicou mais de 

cem títulos, entre obras infantis e juvenis de português, inglês e espanhol e didáticos 

de ensino religioso. Em 1988, recebeu da APCA o título de Melhor autora pelo livro 

infantil Mago Bitu Fadolento.  

Após falar sobre a autora do livro, comecei a contar a história.                                                 
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No meio da leitura fiz algumas perguntas como: 

- Valquíria: De quem será que o garotinho está falando- Valquíria:   

- Giovana: da mãe dele.  

- Valquíria: O coração de quem ele está ouvindo? 

- Crianças: do bebe. Ao terminar a leitura perguntei para a turma. 

 - Valquíria: quantos tem irmãos? Levantem as mãos. (Quase todos levantaram as 

mãos). 

- Valquíria: agora levanta a mão, quem tem irmão mais novo. (Algumas crianças 

levantou a mão). 

- Geovana: minha mãe vai ganhar um bebe. 

- Valquíria: hum, que legal GeovanA, vai ser menino ou menina? 

- Geovana: vai ser menino. 

- Valquíria: que legal, parabéns.  Agora eu gostaria de saber, se vocês sentiram 

raiva, ciúmes ou se ficaram felizes com a chegada do irmãozinho. (Todos disseram 

que ficou feliz). 

- Valquíria: gostaram da história? 

- Crianças: siiiiiiiiiiiim . 

 O momento da leitura foi bem agradável, consegui interagir bastante com as 

crianças 

Após a leitura, ensaiamos a música, que será apresentada no dia da exposição 
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Assim que terminamos de ensaiar, Vanessa e Eu, montamos o cartaz sobre a 

biografia da Ruth Rocha. 

                                                    Mês de novembro     

Aula 

de matemática 09/11/2018 

Valquíria dos Santos 

Iniciamos a aula de matemática, com a leitura do livro“ Joao e o pé de feijão ” a 

história foi contada pela professora Josiane, ela já havia iniciado a leitura em outra 

aula e finalizou na aula de hoje. Em seguida dei bom dia para as crianças e 

perguntei se elas estavam bem, todos responderam com um sim lindo e alegre, em 

seguida falei para a turma que a aula seria sobre matemática e que falaríamos sobre 

divisão. 

Fiz as seguintes perguntas: o que vocês sabem sobre divisão? 

- Yasmin: Divisão serve para dividir. 

- Valquíria: Isso mesmo. 
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- Valquíria: Alguém já resolveu algum problema de matemática utilizando divisão?   

(Não souberam dizer). 

- Valquíria: Vou desenhar uma maçã (desenhei a maça), agora vamos supor que eu 

tenho um amiguinho e tenho que dividir a maçã com ele (a) como faço isso? 

-  Crianças: tem que partir 

Valquíria: isso mesmo 

Olhem só tenho aqui uma maçã apenas para duas pessoas, então eu parto a maçã 

em duas partes iguais, assim cada pessoa fica com uma parte. 

Depois passei alguns exemplos de divisão no quadro, logo após a Vanessa fez uma 

conta de divisão utilizando chave. Assim que a Vanessa terminou a professora 

Josiane pegou algumas tampinhas de garrafa pet para ensinar as crianças a 

entender de forma lúdica o processo de divisão.  

 

 Assim que ela terminou, Vanessa e Eu passamos os exercícios do livro para a 

turma fazer, em quanto eles faziam, passamos de mesa em mesa tirando dúvida. 

Quando terminaram corrigimos os exercícios com eles utilizando o quadro. 

Após o recreio, nos dirigimos até a sala dos professores para fazer o registro dessa 

aula. 
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Mês de dezembro de 2018 

No mês de dezembro de 2018, paramos com as atividades em sala, para dar inicio 

as leituras em grupo, realizadas nas dependências da escola, para a realização do 

projeto “Escrita de Si”. 

 

Mês de janeiro de 2019 

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em grande 

velocidade – enquanto turma de outros professores têm apenas evolução modesta. 

A diferença tem tudo a ver com as habilidades dos professores de interagir. Se um 

professor consegue escutar um aluno falar sobre sua produção textual, ele, então, 

consegue passar os olhos pelo que o aluno fez até o momento e intervir de maneira 

a qualificar não apenas a produção, mas o trabalho do N. de R.T. interagir é sempre 

um desafio, e os professores de produção textual são sábios para não desprezar 

suas habilidades de fazê-lo. A interação pode nos dar a força que torna nossas 

miniaulas, o desenvolvimento do currículo, a avaliação e tudo mais poderoso. Ela 

nos dá um recurso infinito de sabedoria de ensino, uma fonte infinita de 

responsabilidade final, um sistema de verificações e comparações. E ela nos dá o 

riso e a conexão humana- a compreensão de nossas crianças, que dão alma ao 

nosso ensino. Durante a interação o professor não fica em cima da criança, com o 

escrito dela na mão, dando-lhe instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o 

professor no nível dos olhos da criança, tal atitude evita que a criança se sinta 

inferiorizada em relação ao professor. O professor provavelmente faz uma ou duas 

perguntas para estender o que a criança tinha dito ou demonstrado. Logo a 

interação parece tomar outro rumo; o professor explicitamente ensinará uma coisa e 

ajudará a criança a começar a integrar essa nova habilidade ou estratégia e seu 

trabalho de produção textual continua.  

Nas salas de aulas tradicionais, o professor seguidamente fará uma pergunta, 

evocará uma resposta de um aluno e, então, avaliará a resposta. Esse padrão de 

contato não ocorre frequentemente fora das salas de aula. Quando um professor 

interage com um aluno, seus contatos tendem a seguir um padrão consistente, um 

que os professores de produção textual escolheram deliberadamente. Como nosso 
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objetivo como professores é levar nossos alunos tão longe quanto possível ao longo 

do caminho da escrita, e como sabemos que cada interação é uma oportunidade 

preciosa para ensinar apenas um dos inumeráveis tópicos de ensino disponíveis, ás 

vezes ficamos fixados nas muitas coisas que a criança está ou não fazendo a 

fim de decidir que coisa nova ensinar- mas nossas interações na verdade 

serão mais bem-sucedidas e significativas se procurarmos os sucessos da 

criança assim como as oportunidades de ensino. A interação é essencial para a 

aprendizagem, porque através da interação com cada aluno, podemos descobrir um 

pouquinho de cada um, e sendo assim, fica mais fácil ajudar essa criança a se 

desenvolver tanto na escrita como também em outras atividades escolares. O 

desafio para nós como professores é observar uma maneira muito específica 

na qual a criança foi bem-sucedida e, então, expressar um elogio de tal modo 

que a criança saiba que é algo que ela deveria levar para seu trabalho de 

escrita em geral. A medida que nossas crianças produtoras de texto progridem 

vemos com maior frequência fazendo interações sobre processos e objetivos. Não é 

fácil interagir com os outros- adultos ou crianças- durante pouco tempo, e ainda 

assim fazer que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e funcionem 

para sempre. No entanto, isso é o que nós somos chamados a fazer quando 

interagimos. 

 

 

Mês de fevereiro de 2019 

Iniciamos no mês de fevereiro, o projeto escrito de si, 

Onde inicialmente apresentamos o projeto para as crianças. 

Mês de março de 2019 

Após várias explicações e demonstrações de como ocorreria o projeto, as crianças 

da escola Valdecir Sgarbi Filho, deram início as atividades do mesmo, no mês de 

março 

Mês de abril de 2019 
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No primeiro momento, as crianças escreviam textos relacionados acontecimentos 

que ocorreram em suas vidas. Cada criança, recebeu um lápis e folhas especial, 

para a realização das atividades do projeto. As folhas ficaram arquivadas em uma 

pasta. 

Mês de maio de 2019 

NO MÊS DE MAIO, NÓS BOLSISTAS, DEMOS INICIO AS CONFERÊNCIAS.  

CORRIGIMOS OS TEXTOS, PARA QUE PUDESSEM SER ENVIADOS PARA A 

GRÁFICA, A FIM DE JUNTAR OS TEXTOS SELECIONADOS, PARA FAZER UM 

LIVRO. 

Mês de junho de 2019 

No mês de junho, nos reunimos, para organizar os preparativos da finalização do 

projeto Escrita de Si. 

Mês de julho de 2019 

No mês de julho aconteceu o evento. Os pais receberam um convite para participar 

da noite tão esperada. A finalização do projeto aconteceu na creche Menino Jesus. 

Os pais puderam apreciar as escritas e eleva-las para casa. 

Mês de agosto de 2019 

 

Mês de setembro de 2019 

 

Registro do dia16 de setembro de 2019 – Aula de Matemática 

Valquíria dos Santos e Ana 

Hoje dia 16 de setembro, iniciei as atividades com as crianças, entregando a elas, 

um cartão contendo o número 3, uma árvore e alguns quadrados, onde deveriam 

utiliza-lo, para modelar o número com a massinha, colar três bolinhas na arvore, e 
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três bolinhas um cada quadrado.  Na sequência fiz a contação da história “ Meninos 

de todas as cores”. Utilizei como recursos, um barquinho de papel, 4 meninos nas 

cores: branco, vermelho, preto e amarelo e uma bacia com água. As crianças 

estavam lanchando, no momento em que preparei o cenário para a contação. Ao 

entrarem na sala, eles foram direto na mesa onde estavam as coisas, queriam logo 

saber, o que era, para que era...então disse a eles que seria para o momento da 

história. O momento da leitura, foi muito prazeroso, mas vezes quase me perdia na 

história, porque algumas crianças, pareciam já conhecer a mesma, em algumas 

partes falavam comigo (risos). 

Quando terminei a contação, eles correram até a mesa para ver o barquinho e os 

meninos de E.V.A. Fiquei desesperada, pois algumas crianças, começou a querer 

brigar pelos menininhos (risos), mas depois deu tudo certo. Após a história, as 

crianças, colaram a maçã na árvore representando o número 3. Em seguida, 

fizemos a brincadeira com a galinha de E.V.A, onde eles deveriam identificar o 

numeral que estava na galinha e colar ovos, de acordo com o numeral. Foi um 

momento divertido, e mais uma vez me surpreenderam, pois todos que participaram 

conseguiu realizar a atividade com sucesso, e quando a criança terminava de colar 

os ovinhos, todos nós aplaudíamos. Depois todos voltaram para a mesa, para tentar 

escrever o número 3 na lousa mágica. Alguns conseguiram fazer com facilidade 

(Melissa, David, Gustavo), alguns precisou de ajuda, mas também conseguiram, 

outros preferiram apenas brincar com o pincel e a lousa, fazendo desenhos. Amei 

trabalhar cada atividade com a turminha. 
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Mês de outubro de 2019 

 

Registro do dia 1 de outubro de 2019 – Aula de Matemática 

            Valquíria dos Santos  

Hoje dia 1 de outubro, as crianças adentraram a sala, para mais um dia de 

aprendizado. Cada uma, recebeu uma ficha com o número sete, e um pedaço de 

massinha para modelar o número. Após essa atividade, nos sentamos no tapete 

para o momento da história. A história foi sobre “ Pingo de chuva”, fala sobre a 

gotinha de chuva que mora no lago com outros pingos, quando o sol resolve 

aparecer, pingo de chuva e as outras gotinhas evaporam formando uma nuvem, 

quando o vento aparece leva essa nuvem, e ela descobre que as gotinhas formam 

os rios, lagos e mares. Mas algo acontece, as nuvens viram de cabeça para baixo, 

pingo de chuva e todas as outras gotinhas começam a cair. Caem no alto de uma 

montanha, e por estar muito frio, as gotinhas se transformam em floquinho de gelo, 

mas quando o sol aparece elas novamente viram gotinhas de água. No início da 

história as crianças ficaram quietinhas, mas confesso que é difícil prender a atenção 

delas até o fim. Após a história as crianças foram para o lanche, ao retornarem elas 

brincaram com o carrinho passando por cima do número 7, feito com papelão. As 

crianças se divertiram bastante. Após essa brincadeira, fizemos a corrida dos 

números, onde duas crianças competiam, para ver quem chegaria primeiro, 

contávamos até 7 para dar a largada.  Utilizei como recursos para a brincadeira, dois 

carrinhos feitos com caixa de papelão. As crianças ficaram eufóricas, gritavam e 

corriam para abraçar o coleguinha que havia ganhado. Em seguida, finalizamos as 

atividades com o quadro mágico, onde deveriam fazer a escrita do número sete. 

Fiquei feliz em ver que muitos conseguiram realizar a atividade. 

Fim ! 
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Mês de novembro de 2019 

Encerramos o projeto de matemática com as crianças. Fizemos dois ensaios antes 

da finalização. Após os ensaios foi montado um mercadinho, onde as crianças 

deveriam fazer suas compras, e pagar as compras, utilizando notinhas fakes de 

dinheiro.  

Mês de dezembro de 2019 

No mês de dezembro, finalizamos o projeto de ciência da creche Menino Jesus. 

As crianças  plantaram mudinhas de plantas frutíferas e não frutíferas, no espaço 

Gaia. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: E.E.I.M.J. 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira 

Nome do bolsista: Valdira P. Gonçalves 

Data de inclusão no PIBID: 08/18 

Turmas atendidas: 01 

Quantidade de alunos atendidos:18 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

  Registro do dia 15/08/2018, referente nossa 2ª reunião do PIBID 

 

Nosso encontro ocorreu no Campus da Unir de Rolim de Moura as 8:30 h, com as 

coordenadoras Drª Bianca e Drª Flávia. Foi-nos solicitado que fizéssemos um relatório individual, e 

enviássemos por e-mail para a coordenadora Flávia, todas as vezes que tivermos reunião, 

planejamento, ou qualquer atividade relacionada ao projeto. Foi-nos solicitado também, que 

providenciemos em PDF um comprovante da nossa conta corrente e número da agência bancária, 

juntamente com nosso atestado de matrícula, para que sejam enviados à Plataforma Freire. 

As turmas e duplas foram divididas, sendo que algumas ficarão na Escola Valdecir 

Sgarbi Filho e outras na creche Menino Jesus. Nossos trabalhos ocorrerão duas vezes por semana, 

nas terças-feiras à tarde, para fazermos os planejamentos e cada dupla virá uma vez por semana 

para realizar uma atividade em sala com a professora e seus alunos. 

Ficou acordado que a princípio nossas reuniões ocorrerão semanalmente pela manhã 
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no Campus da Unir e depois passarão a ocorrer quinzenalmente. A respeito da vestimenta, 

combinamos para o próximo mês, solicitar a confecção de camisetas para que os pibidianos possam 

estar devidamente identificados. A respeito das faltas, foi-nos avisado que somente será tolerado 

faltas do pibidiano que estiver numa situação que realmente justifique sua ausência, devendo ainda 

avisar antecipadamente sua supervisora. Nossa próxima reunião ficou agendada para segunda-feira, 

dia 27/08/18. 

                                                                                                     Valdira P. Gonçalves 

Mês de setembro de 2018 

Valdira Pereira Gonçalves 

21/09/2018 

Registro PIBID 

No primeiro momento a profesora distribuiu pecinhas de lego e deixou eles a 

vontade para brincar. Ela pediu que eles a ajudassem a guardar as pecinhas na 

caixa. Depois foi servido o lanche, pão e leite com chocolate.  

A aluna Nicole me disse para olhar uma foto em que estavam todos no mural, 

é interessante ressaltar que ela se referiu a si própria na terceira pessoa. Ela disse: 

-Professora olha a Nicole de trança na foto! 

A professora perguntou se eles se lembravam que dia é hoje. O aluno Marcio respondeu: -Hoje é dia da árvore. Ela então fez o comentário recordando que eles pintaram árvores no dia anterior e que iriam assistir a um vídeo da árvore e também ouvir musiquinhas. 

No segundo momento ela fez o encaminhamento da atividade. Pediu para 

que todos sentassem e explicou que iriam pintar mais um quadro, utilizando a 

mesma tela que haviam pintado de preto no dia anterior. Ela pegou rolinhos de 

papel higiênico e perguntou se sabiam o que era aquilo. A aluna Gabriela disse que 

era rolinho. A professora disse: -Isso mesmo! Na casa de vocês tem! Onde 

podemos encontrar? Ninguém soube responder, então ela pegou um rolo completo 

de papel higiênico e explicou que era ali. Ela disse: - No papel higiênico que 

usamos no banheiro para limpar o bumbum quando está sujo encontramos o 

rolinho. 

No terceiro momento ela explicou que cada um iria utilizar o rolinho para 

pintar, enquanto isso, os outros iriam brincar com brinquedos que ela distribuiu. 

Cada um teve direito a dois brinquedos, os que se comportaram foram os primeiros 
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a escolher. Após a escolha dos brinquedos todos tiraram os calçados e saímos para 

a área externa da sala. Ficamos embaixo de uma árvore. 

Após todos se sentarem, ela foi chamando um de cada vez para pintar a tela 

que foi posta sobre uma mesa. A professora ia passando a tinta nos rolinhos e 

pedia para que eles pintassem na tela, sendo que ela indicava o local a ser pintado. 

Assim foi finalizada mais uma tela que tem por objetivo promover um leilão com os 

pais para a arrecadação de dinheiro para a festinha das crianças. 

Com essa atividade a professora trabalhou as cores, a coordenação motora, 

o trabalho coletivo e a pintura de uma forma lúdica. 

Aprovei a forma que a professora desenvolveu a atividade. Primeiramente ela 

conseguiu fazer com que todos participassem, proporcionou uma atividade fora de 

sala e explorou diferentes meios para a produção de pintura em tela. 

Mês de outubro de 2018 

 

 

Registro do dia 26 de outubro de 2018 – Sequência de atividades dos 

dinossauros 

Valdira Perira Gonçalves 

Lucas Furtado foi o primeiro a chegar, trouxe 2 mácaras do Star Wars. 

Rafaela chegou com o pai, Lucas ofereceu uma das máscaras para ela, que 

recusou. O pai observando pediu uma das máscaras para Lucas e colocou no rosto 

mostrando para a filha, no intuito de que ela usasse, porém, ainda assim ela não 

quis. 

A professora recebeu os alunos com desenhos no retoprogetor, todos 

envolvendo os dinossauros. Os alunos foram orientados a sentar no tatame, o 

primeiro vídeo foi “Uma aventura com dinossauros”, o segundo foi “O dinossauro 

vermelho”, ambos de curta duração, de 3 á 4 minutos. 

Treze educandos estavam presentes, sendo 7 meninos e 6 meninas. 
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Manuela falou pra professora que queria prender o cabelo. Nicole logo correu para 

mostrar o chinelo, carrgando-o nas mãos chegou perto da professora e disse: - Prô, 

olha meu chinelo lindo! 

João chegou na sala, guardou a bolsa e já sentou no tatame para assistir o 

desenho, quando olhou para o lado e viu a professora prendendo o cabelo da 

Manuela, correu e pediu um abraço e ganhou também um beijo na bochecha que 

deixou marca de batom. 

Ás 13:30 hrs ao invés do lanche ser servido como de costume, a professora 

sentou no tatame e explicou que era a hora da história e que ela seria passada  

num vídeo. A história foi Meu amigo dinossauro, de Ruth Rocha, cantamos a 

música que pedia para ficarem calados para ouvir as músicas. As luzes foram 

apagadas e a coritina fechada e todos prestaram atenção no vídeo. 

Depois que a histórinha acabou, a professora colocou vídeos de músicas e 

explicou qu iriam todos dançar e cantar e que não era pra empurrar os 

colegas.Todos ficaram de pé para dançar, apenas Lucas Barbosa, Nicole e Luiz 

ficaram com vergonhan e permaneceram sentados. Somente a partir da segunda 

música, quando todos estavam empolgados, Nicole se levantou e começou a 

dançar. Foi uma bagunça só! No fim todos estavam pulando e cantando, Lucas 

Barbosa foi o único que permaneceu calado, mesmo de pé, só observava os 

colegas e o desenho que passava no vídeo enquanto a música tocava.  

Fizemos uma roda pra dançar de mãos dadas. Lucas Barbosa segurava a 

barriga, perguntei a ele se queria fazer xixi, ele disse que sim, pedi para ele buscar 

o chinelo, ele então pegou e pediu que a estagiária Jéssica o levasse.  

Na hora da dança, no início me senti como o Lucas Barbosa, tímida, 

envergonhada por não ver os movimentos da dança que estavam sendo expostos 

no vídeo. Depois consegui me soltar e interagir com eles.  

Já eram quase duas da tarde, perguntei para a professora sobre o lanche, 

ela disse que o pai do educando Márcio iria trazer. 

A professora pediu para que todos se sentassem nas cadeirinhas e explicou 

o que seria feito na próxima atividade. Ela trouxe desenhos impressos de fósseis de 

dinossauros, mostrou a eles e disse que iria passar cola e eles iriam jogar areia 

para desenhar os ossinhos. 

Nicole pediu um abraço a minha monitora, falei que também queria, ela me 
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abraçou, logo Ana Laura e Rafaela também vieram correndo me abraçar.  

A professora preferiu esperar para começar a atividade após o lanche, 

recolheu os desenhos e colocou novamente o primeiro vídeo que foi passado no 

início da tarde que falava sobre escavação para encontrar ossos de dinossauros, a 

mesma atividade que seria aplicada logo após a que havia sido explicada 

anteriormente. 

Já passava das duas horas da tarde e o pai de Mácio ainda não havia trazido 

o lanche, então, como a atividade envolveria manusear areia e talvez sujasse as 

mesas, a professora resolveu modificar, decidiu distribuir desenhos impressos de 

dinossauros para que colorissem de verde, ao qual depois de pintados iriam ser 

recortados e ela explicou que iriam ficar de pé e daria para brincar no chão ou na 

mesa. Lucas Furtado disse que desenho parecia de um jacaré. 

Ao distribuir os desenhos, o pai de Márcio chegou com o lanche. Os 

desenhos então foram recolhidos para que o lanche fosse servido.  O lanche foi 

caprichado, mini hamburgueres e suco de maracujá. 

A educanda Nicole disse que Márcio falou que no lanche tinha tomate. Maria, 

Lucas Barbosa e Rafaela tiraram o tomate e jogaram no lixo. Todos comeram e 

bebera, até repitiram. 

Rafaela me disse que quando ela era pequena nasceu da barriga da mãe 

dela, mas que não era mais um bebê, Ana Laura também disse que não é bebê. 

Márcio foi o último a terminar o lanche, Nicole disse pra ele comer tudo 

porque tinha carne moída. Ana Laura e Nicole vieram me abraçar novamente. 

Começamos a atividade, como já haviam lanchado, a professora voltou para 

a primeira proposta de atividade que foi colar areia nos fósseis. A professora, a 

estagiária Jéssica e minha monitora foram passando cola nos desenhos enquanto 

minha colega pibidiana Ivete ia auxiliando eles a jogarem areia. Fui para o tatame e 

falei que quem já tivesse terminado a atividade era pra sentar ali comigo, a 

professora me deu uma caixa de brinquedos para distribuir a quem ficasse bem 

quietinho. 

Felipe chorou porque Rafaela havia pego o dinossauro de brinquedo maior. A 

estagiária Jéssica disse a ele que ela havia pego primeiro então era para ele 

escolher outro. 

Todos terminaram a atividade, a professora recolheu os brinquedos e disse 
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que iríamos para a caixa de areia procurar os fósseis. Saímos da sala, a professora 

pediu para que todos se sentassem perto da parede, a educanda Maria disse que 

estava quente, lá dentro da sala estava mais fresquinho. 

Fomos então para a caixa de areia, a estagiária Jéssica havia terminado de 

esconder os fósseis. A professora distribuiu colheres de plástico e pincéis para que 

eles escavassem, porém as colheres logo se quebraram, ela então pediu para que 

Jéssica pegasse colheres na cozinha. 

Os educandos demoraram a encontrar os fósseis, pois a estagiária havia 

enterrado fundo. A primeira a encontrar foi a Nicole, ficou feliz e disse: - Que lindo! 

Já havia passado da hora de começar meu registro, então subi para a sala 

dos professores para registrar.  

Mês de novembro de 2018 

 

 

Registro do dia 30 de novembro de 2018 – Escrita no quadro mágico 

Valdira Perira Gonçalves 

Ivete B. Brito 

 Hoje, dia 30 de novembro de 2018, foi mais um dia de aula na creche 

Menino Jesus. A sala estava toda decorada em clima natalino, tinha uma árvore 

cheia de pisca pisca e pisca pisca na parede. Haviam 13 alunos em sala, sendo 05 

meninos e 08 meninas. 

As crianças foram chegando, algumas estavam chorosas, com sono, talvez 

por causa do clima que estava chuvoso. Rafaela chegou com o pai, estava 

chorando, não queria ficar. A pibidiana Ivete sentou ela no sofá e começaram a 

conversar, na verdade o choro era de sono, pois em poucos minutos Rafaela 

adormeceu. 

Nicole chegou com a carinha fechada, estava emburrada, a mãe falou pra ela 

guardar a bolsa e enquanto isso foi embora. Quando Nicole percebeu que a mãe já 

havia ido, correu até a porta e começou a chorar dizendo: Te amo! A professora 

Adriana veio e começou a falar com ela, disse que depois ela poderia falar, mas 
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Nicole continuou chorando e querendo ir atrás da mãe, a professora então a pegou 

no colo, abraçou e voltou conversando com ela pra sala. Nicole permaneceu por um 

tempo emburrada, mas logo começou a mostrar a calça rosa de coraçõezinhos. 

Foram distribuídas pecinhas de lego para eles brincarem livremente. Nesse 

momento foi possível perceber que eles expõem o que aprenderam através da 

montagem das pecinhas, por exemplo, o João disse que havia feito um dinossauro, 

e a professora havia trabalhado com eles atividades envolvendo dinossauros. 

Nicole espalhou as peças na mesa e disse que era um jogo, percebe-se então que 

nessas atividades livres é  o momento em que eles expressam o que aprenderam. 

Lucas viu o livro que iria ser lido na tarde, era o livro dos porquinhos, 

adaptado em braile, cheio de ilustrações. As outras crianças estavam brincando 

com as pecinhas de lego, conversavam bastante, Lucas queria que todos o 

ouvissem, ele dizia: - Ei, escuta aqui! Ele queria contar a história e começou a dizer 

que se todos não ficassem quietos ele não iria contar. Como chegou a hora do 

lanche, a professora disse que depois do lanche ele contaria a história pra todos. 

 

 

 

Chegou a hora de contar história. Lucas estava todo empolgado, autoritário e 

repetia o tempo todo que se não ficassem quietos o professor Lucas não iria contar 

a história. Todos se sentaram no tatame e ele começou a contar, ele ia contando e 
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mostrando as figuras da mesma forma que a professora fazia, exigia silêncio, 

enquanto contava, até mudava a entonação da vóz em alguns trechos, fazia caras e 

bocas, ele estava imitando a professora. Ele não queria parar de contar, a 

professora disse que estava bom, que era a vez da professora Valdira contar. 

 

No momento da contação, de início estavam agitados mas aos poucos foram 

ficando em silêncio, prestaram atenção e interagiram. Ao término, a próxima 

atividade foi encaminhada. Lucas estava com sono, foi dormir no sofázinho. 

 Foram distribuídos quadrinhos mágicos e canetão para que eles 

escrevessem as iniciais dos próprios nomes. Antes, a professora explicou como 

deveria ser feito, mostrando a todos. Após fazerem suas iniciais, a professora 

encaminhou as vogais. Todos conseguiram desenvolver a atividade, alguns 

precisaram de ajuda, pois não conseguiam fazer sozinhos e foram orientados a 

como fazer. 
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Foi muito bom ver a evolução das crianças, pode-se perceber na prática a 

teoria estudada em sala, como por exemplo, no caso da imitação que Lucas fez da 

professora, a psicologia do desenvolvimento aborda com alguns altores como 

Piaget e Vygotsky que a imitação é um período importante no desenvolvimento e foi 

possível perceber que a cada dia as crianças estão mais desenvolvidas e tudo isso 

se deve a atividades lúdicas aplicadas em sala de aula. 

Mês de dezembro de 2018 

 

 

Registro do dia 14 de dezembro de 2018 – Jogos Matemáticos 

Valdira Perira Gonçalves 

Ivete B. Brito 

Foi mais um dia de aula na creche Menino Jesus, haviam 10 alunos em sala, 

sendo 03 meninos e 07 meninas. 

As crianças foram chegando, Lucas foi o primeiro. João chegou todo feliz, a 

mãe  havia trazido ele e junto veio o irmãozinho bebê. Jõao veio todo contente 

dizendo que havia trazido o irmãozinho. Nathália veio erguendo o vestido e disse 

que estava com um machucadinho e que sangrava as vezes. 

De início foi distribuida massinha de modelar, panelinhas, talheres e bixinhos 
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de plástico para que eles brincassem livremente.O que chamou a atenção, foi a 

criatividade das crianças, por exemplo, quando Rafaela colocou massinha de 

modelar na barriga de um ursinho e disse que era um bebê que estava lá dentro. 

Rebeca e Gabriela brincavam de fazer comidinha, Gabriela até me deu um pratinho 

com massinha, perguntei a ela que comida era aquela, ela disse que era comida de 

mentirinha. 

Outro ponto que chamou bastante atenção foi quando Ana Laura levou 

Nicole até a professora e disse: -Prô, ela quer a mamãe. Foi extremamente tocante 

ver o cuidado que eles tem uns com os outros. 

João estava cortando a massinha, perguntei se ele estava fazendo pizza ele 

disse que não, estava fazendo círculos. Muitos fizeram cobras e minhocas. 

Na hora de recolher os brinquedos, houve muita prestatividade, alguns até 

brigaram pra guardar mais que o outro. Na hora do lanche Nicole derramou o suco 

de Lucas, sozinha pegou o pano e começou a limpar. 

Hoje estavam muito carinhosos, Nicole distribuiu abraços e Jõao queria 

sempre um colinho.  Na hora da história, ao iniciar a narração eles já viram uma 

ilustração e começaram a dizer que era uma arara azul. A professora então 

questionou se não se recordavam daquele animalzinho, eles diziam que era um 

tucano, a professora insistiu perguntou se não se recordavam que haviam desfilado 

no 07 de setembro, que era a gralha azul, muitos se lembraram, no meio da história 

até se recordaram que a gralha come pinhão. Foi muito bom ver que apesar da 

pouca idade eles estão desenvolvendo a memória, pois quando a professora 

lembrou de um ponto, consequentemente eles lembraram de outro. Quando a 

leitura acabou, todos correram pra pegar o livro, queriam ver as ilustrações de 

perto.  

A professora então encaminhou a atividade dos jogos e da mesma forma que 

faz sempre, ela explicou inicialmente e depois fez a atividade uma vez na frente da 

sala, para que todos olhassem como deveria ser feita e ajudassem. Após isso, ela 

distribuiu um quadrinho para cada. Era um quadrinho feito de EVA, tinha pétalas de 

flores desenhadas onde deveriam ser colocados números de 01 a 10, por exemplo, 

na primeira flor tinha apenas uma pétala e o lugar onde eles deveriam colar o 

numero correspondente, na segunda tinha duas pétalas, e assim sucessivamente 

até que tivessem todas as pétalas onde deveria ser colocado o número 10. 
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A atividade foi rápida, então a professora distribuiu pecinha de madeira em 

formas geométicas para que eles brincassem livremente no tatame. Novamente a 

criatividade se fez presente, enquanto a maioria fazia casinhas, João utilizou uma 

pecinha em formato de retângulo como se fosse um microfone, começou a cantar 

como se estivesse em um show. 

Mês de janeiro de 2019 

Sem registro 

Mês de fevereiro de 2019 

Sem registro 

Mês de março de 2019 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de abril de 2019 

 

 

Registro do dia 11 de abril de 2019  

 

                                                                                     Karen Alves 

                                                                                     Valdira Gonçalves 

 

Hoje dia 11 de abril foi mais um dia de aula na creche Menino Jesus. Com 

as crianças sentadas em círculo no tatame, foi cantada a música para leitura. Em 

seguida foi feita a leitura pela bolsista Valdira com o livro adaptado em braile, com o 

tema As guardiãs da natureza, da autora Simone Pedersen, ilustrado por Sandra 

Ronca.  
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As crianças estavam bastante agitadas e dispersas na hora da leitura, por 

esse motivo não foi uma leitura com muita interação.  

A bolsista Karen montou os equipamentos que seriam usados na 

apresentação do vídeo com a música. Além de auxiliar na organização das 

crianças, quando necessário. 

Logo em seguida a bolsista Valdira explicou que seria apresentado um 

vídeo sobre o aplicativo Crianceiras, com o poema “O menino e o rio” de Manoel de 

Barros, cantado por Márcio Camillo. A maioria prestou bastante atenção na primeira 

vez que foi apresentado o vídeo.  

Ao término do vídeo a bolsista Valdira, questionou o que as crianças tinham 

conseguido observar no que foi mostrado no vídeo, algumas crianças responderam, 

tais como o João Miguel que disse que pode ver uma casa, o Davi que visualizou a 

lua, João Neto que viu o sol e a Manuela que citou ter visto um menino. 

Foi repassado o vídeo novamente e pedido para que eles prestassem mais 

atenção para que procurassem mais algum detalhe para falar. Em vez disso, eles 

se dispersaram bastante, enquanto a bolsista Karen, juntamente com as 

professoras, tentavam organizá-los para assistirem o vídeo.  

A bolsista Valdira sentiu bastante dificuldade ao pensar e planejar essas 

atividades, por conta dos imprevistos que ocorreram no início da semana, além das 

limitações da própria bolsista de não poder visualizar outras interações que 

poderiam ser desenvolvidas. 

Já a bolsista Karen sentiu que a atividade não foi proveitosa para os alunos, 
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e também não chamou totalmente a atenção de todas as crianças. 

 

Mês de maio de 2019 

 

 

Registro do dia 02 de maio de 2019  

 

                                                                                     Karen Alves 

                                                                                     Valdira P. Gonçalves 

 

Hoje dia 02 de maio foi mais um dia da sequência de atividades do projeto 

Crianceiras na creche Menino Jesus com as crianças sentadas nas cadeirinhas, foi 

explicado que iriamos continuar a produção da moldura do poema Linhas Tortas, 

(Manoel de Barros). 

E que iriamos passar cola para que elas jogassem areia marrom para 

construirmos uma montanha, foram distribuídas pecinhas de montar para que elas 

brincassem em quanto fosse desenvolvida as atividades. 

 Para a realização das atividades, foi formado grupos com três crianças 

em cada um dos grupos, onde cada grupo era chamado individualmente para a 

realização das atividades propostas. As crianças interagiram muito bem durante a 

realização das atividades. 

 E assim foram concluídas as atividades com êxito. 

A pibidiana Valdira sentiu dificuldades para visualizar as atividades, e poder 

interagir com as crianças. Por um outro lado, mesmo diante das dificuldades, gosto 

muito de estar junto às crianças, tendo em vista meu enriquecimento e aprendizado 

com elas. Para o que ressalto de que as mesmas são verdadeiras fonte de um 

eterno aprendizado. 
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Mês de junho de 2019 

 

 

 

Registro do dia 13 de junho de 2019 – Construção do Senário do poema, 

O silêncio Branco de Manoel de Barros 

Valdira Pereira Gonçalves & Ester de Souza 

 

Hoje Dia 13 de junho, foi o ultimo dia da nossa dupla do 

desenvolvimento do projeto Crianceiras, com a atividade: 

A construção do senário do poema de Manuel de Barros, o Silêncio Branco. 

 Com as dezoito crianças sentadas no tatame, foi cantada a 

musiquinha para a leitura, que tem por objetivo orientar as crianças em relação ao 

momento de se fazer silêncio para ouvir e prestar a atenção na leitura. 

 Hoje foi o dia da bolsista Valdira que fez a contação da história, O 

Chapeuzinho Vermelho. Foram utilizados os personagens construídos com “EVA” 

os quais foram cedidos pela professora Adriana, supervisora do projeto. 

Durante a contação da história, observou-se um excelente comportamento 

das crianças, onde ficaram atentas em todo contexto. 

Ao término da história, a pibidiana Valdira discorreu com as crianças sobre a 

importância da obediência para com as pessoas mais velhas e responsáveiseus 

cuidados e segurança. Logo a seguir as crianças foram liberadas para o lanche, e 

ao retornarem se sentaram novamente no tatame, para assistirem o vídeo: 

O Silêncio Branco de Manuel de Barros. 

A pós o fim da apresentação do vídeo, a pibidiana e bolsista Ester, 

apresentou para as crianças um senário pronto construído por ela utilizando dos 

seguintes materiais: 

Arroz tingido para formar os pingos da chuva na parte superior do senário; 

E na parte inferior do senário, pintou em azul para representar o rio 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 75



                                                                      

15 
 

supracitado no poema, e fez alguns pingos brancos sobre o azul para simbolizar o 

cair da chuva sobre o rio. 

 

 Para a realização das atividades: 

Foi solicitada as crianças para que se sentassem nas cadeirinhas, onde as 

bolsistas iriam convidando de duas em duas crianças por vez para que fosse 

realizadas as atividades propostas do projeto. 

E dentro do mesmo momento, a professora e supervisora Adriana, estava 

trabalhando geometria com as crianças fazendo uso de figuras geométricas 

apropriadas para a idade respectiva dos mesmos. 

Durante todo o processo de orientação para a realização das atividades, as 

pibidianas Valdira e Ester, iriam fornecendo todos materiais necessários para a 

realização das atividades. Enquanto as bolsistas passavam cola e pedia para que 

eles cobrissem o local com arroz tingido, o educando João Miguel e Davi nos 

lembrou que não era arroz, mas sim chuva prof.! 

No campo que representava o rio com a chuva caindo sobre ele, as crianças 

realizaram a pintura com o uso de bexigas molhando-as no tinteiro. 

E por fim concluímos a última atividade do projeto deste 1º semestre 

desenvolvida com as crianças da Creche Menino Jesus com a supervisão da 

professora Adriana, da qual também onde gentilmente nos cedeu o uso e espaço de 

sua sala e local de trabalho / sala para que pudéssemos realizar os trabalhos 

pertinente a proposta do projeto Crianceira. 

Ficando para as pibidianas Valdira e Ester agora somente a documentação 

por meio da construção de um livro para cada criança com as atividades realizadas 

durante todo o curso do projeto. 

 E por fim as pibidians, externam os mais sinceros agradecimentos à 

todos e à todas que de maneira direta ou indireta contribuíram para a realização de 

mais essa faze de nosso projeto, Crianceiras. 

Mês de julho de 2019 

Sem registro 

Mês de agosto de 2019 
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Registro do dia 22 de agosto de 2019 – Projeto de ciência, Elementos da 

Natureza 

 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

Hoje dia 22 de agosto de 2019 na creche Menino Jesus, na sala da 

professora Adriana, demos início ao projeto de ciências, o qual iremos trabalhar os 

elementos que compõe a natureza. 

Com as 18 crianças sentadas no tatame, conversei com elas sobre a noite e 

o dia, fiz perguntas bem como: 

Qual a diferença entre a noite e o dia? 

Quais os elementos da natureza tem durante o dia e durante a noite? 

O que fazemos durante estes períodos? 

Qual período vocês gostam mais? 

Logo a seguir apresentei vídeos didáticos no notebook, com o tema: 

Noite e Dia para uma melhor compreensão das crianças. Elas estavam 

bastante agitadas, mas mesmo assim pude perceber uma ótima compreensão da 

maioria delas, com ao final, todas crianças falando o que entenderam sobre os 

vídeos. 

E assim concluí as atividades propostas. 

Mês de setembro de 2019 
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Registros dos dias, 05 e 12 de setembro de 2019 

 

 Projeto de Ciências; 

Brincando e Experimentando com ciência 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

 Nos dias 05 e 12 de setembro de 2019, fui à Creche Menino Jesus 

para dar continuidade ao projeto de ciências. Na sala da Professora Adriana com as 

crianças sentadas no tatame, fiz uma roda de conversas para falar sobre o projeto, 

e que iriamos das continuidade na horta. Onde iriamos plantar rabanete, almeirão e 

replantar cebola, couve, alface, rúcula e tomate. 

 Fiz agrupamentos com 3 crianças por vez, para ir no local da horta 

para plantar e replantar as verduras e os leguminosos. Ressalto que em virtude dos 

dias em que ocorreram o desenvolvimento do projeto, a temperatura em nossa 

região estava muito alta além do normal, por tal motivo não ouve condições para 

ficar com as 18 crianças lá fora ao ar livre, e onde foi necessário levá-las por grupo 

de 3 em 3 crianças. Ao levar o primeiro grupo, orientei que iriamos molhar os 

canteiros para somente depois plantar. Realizado o primeiro processo, fui 

orientando-as em relação aos processos seguintes: 

Abrir a covinha, colocar a mudinha ou semente dependendo da necessidade, 

cobrir com terra as sementes e as raízes das replantadas, para que elas tivesse 

condições ideais para nascer e no caso das mudinhas, sobreviverem e se 

desenvolverem. 

 

 Ouve algumas crianças que ficaram com receios de tocar no solo com 

as mãos, são elas: 

Cecília, Manuela, Isabela, Guilherme, Ana Clara entre outras. Elas plantavam 

uma mudinha ou semente e não queria plantar mais. Ficavam agoniadas e 

desesperadas para lavar as mãos tirar o que consideravam sujeira de terra. Já em 

relação ao aluno Pedro e a aluna Mirela, estes não quiseram nem sair da sala para 

irem até a horta, local das atividades. Em contra partida, o aluno Denis ficou 

inteiramente apaixonado pelas atividades de plantar e replantar as verduras. 

Sempre ao término de concluir a execução de uma planta ou replanta, ele pedia 
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mais mudinhas ou sementes para continuar plantando e replantando. Os alunos 

Davi e João Neto considero que também obtiveram excelente desenvolvimento em 

relação as atividades, participando ativamente durante toda a atividade. 

 Pude perceber que a maioria gostaram no momento de regrar o solo e 

as plantas. 

 Notas finais: 

E assim concluímos as atividades propostas, sendo que no primeiro dia, 

desenvolvi todas atividades propostas junto as crianças sozinha, e no segundo dia, 

pude contar com o auxilio de minha mãe. E quanto a monitora, ficou colaborando 

nos registros das filmagens e fotos. Todos registros de filmagem e fotos, focou 

sobre a responsabilidade dela. 

E por fim, fiquei muito feliz com os resultados e as atividades ali 

desenvolvidas, estou muito feliz e satisfeita por ter tido essa oportunidade. 

Mês de outubro de 2019 

 

 

 

Registro do dia 24 e 31 de outubro 2019 – Projeto de ciência 

  Valdira Pereira Gonçalves 

Nos dias 24 e 31 do mês de outubro de 2019, fui à instituição de Educação 

Infantil para a aplicação do projeto de ciências, “brincando e experimentando com 

ciências”. No dia 24 foi iniciei a etiquetação das plantas com uma plaquinha 

confeccionada em E.V.A, colada no palito para churrasco. Com o nome de cada 

criança e o nome da planta escolhida pelo próprio educando. Conforme havia 

planejado anteriormente. 

Em um primeiro momento, fiz uma roda de conversa com os alunos 

explicando como se realizaria a atividade planejada. Para a atividade agrupei os 

alunos, e a cada três crianças levei até a horta da instituição. Pedi que elas 

observassem as placas para reconhecer os próprios nomes, algumas delas 
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reconheceram sua placa através da primeira letra de seu nome, porém, varias 

crianças não conseguiram identificar. Com auxílio, foi possível identificar algumas 

das plantas, mas a chuva atrapalhou a etiquetação e a atividade teve que ser 

interrompida.   

Neste dia 31 de outubro, apliquei uma atividade sensorial. Como recurso, 

utilizei uma caixa de sensações da escola, onde pude esconder as frutas que 

seriam empregadas. O abacaxi e a banana, então organizei uma mesa no centro da 

sala enquanto as crianças estavam no momento do lanche.   

Para a atividade, chamei os alunos um a um até mesa onde estava a caixa. 

Primeiro coloquei o abacaxi, algumas educandos não quiseram participar por medo 

do objeto desconhecido, porém, dos alunos que participaram, a maioria conseguiu 

adivinhar a fruta. Entre as opções que ouvi foram: bola, jacaré, dinossauro, galinha 

e uma fala que achei muito engraçada. O “cabaxi”. A banana foi mais fácil descobrir 

qual fruta era.  

Ao final, preparei as frutas para degustação, apesar de já terem lanchado, 

todos os educandos saborearam. Neste mesmo dia tentei etiquetar novamente as 

plantas das crianças, mas novamente fomos impedidas pela chuva.  

 

 

 

Mês de novembro de 2019 

 

Registros dos dias 07 e 14 de novembro de 2019- projeto de ciências 

 Este relatório consiste nas intervenções dos dias 07 e 14 de novembro, onde 

foi desenvolvidos o planejamentos. No dia 07 estava planejado para realizar a 

modelagem de folhas de plantas com argila, porém o clima foi desfavorável e a 

chuva impediu que esta atividade se realizasse.  

 Já no dia 14 foi possível aplicar com êxito as medição das plantas com o 

barbante. Ao comunicar para as crianças que seria realizada a medição das mudas 

de plantas, todas as crianças presentes na sala se mostraram bastante empolgadas 

com a proposta de atividade. Queriam sair todas ao mesmo tempo para a medição 

das mudas. 

 Não sendo possível retirá-las todas de uma só vez levei três crianças por vez 

para medir as mudas. Percebi que a maioria dos alunos já reconhecem suas 
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plantas, e ao se aproximar logo comentam:  

-Achei a minha prô. 

                           

     

Para a mediação, utilizei um barbante ao qual medi juntamente com cada 

criança, desde o pé da muda até o final do caule. Sendo assim, colei cada pedaço 

de barbante comparando a medição feita com outra dupla de bolsistas, há quatorze 

dias atrás. Ao ver o resultado da evolução das mudas, a alegria estava estampada 

no rosto e na fala dos pequenos.  

Neste dia não compareceram na aula os alunos, Sofhia, Carlos, Pedro e 

João Neto. Então suas mudas foram medidas para que eles também pudessem 

acompanhar a evolução. Assim sendo, a atividade deste dia 14 de novembro foi 

desenvolvida com sucesso.  

Mês de dezembro de 2019 

Sem registro 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMEI – Creche Menino Jesus 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira 

Nome do bolsista: THAIS DA SILVA BEZERRA VIIERIA 

Data de inclusão no PIBID: agosto 2018 

Turmas atendidas: 02 (duas) - Educação Infantil  

Quantidade de alunos atendidos: Aprox. 20 alunos por turma 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

Registro dia 24-09-2018 

Discente: Thaís da Silva Bezerra Vieira 

Supervisora Adriana Siqueira 

 

Nesse dia nós damos continuidade a sequência de atividades com pinturas em telas 

que iniciamos na semana anterior. Nós havíamos planejado uma pintura com bolhas 

de sabão coloridas com corante alimentício, onde as crianças fariam as bolhas e 

sopravam em cima da tela e quando as bolhas estourassem formariam um desenho.  

Fomos para outro ambiente hoje, na calçada do lado da sala de vídeo. Quando 

saímos pedimos as crianças que cada uma delas levassem seus brinquedos, e 

quando chegassem se sentassem uma do lado da outra. Até aí tudo bem! 

Começamos colocando uma cor de corante em cada potinho e misturando com água 

e sabão. Após isso começamos as pinturas. A professora Adriana chamou primeiro 

a Rafaela, como eu já havia relatado, a Rafaela é um pouco tímida então novamente 

eu notei que ela teve um pouco de dificuldade, e quando foi soprar ela engoliu um 

pouco de sabão e já não quis continuar.  

A professora foi chamando as outras crianças; não conseguimos executar a 

atividade como havíamos planejado pois estava ventando, as bolhas não paravam 

em cima da tela para estourar e as crianças não conseguiam soprar as bolhas para 

fora e sempre engoliam um pouco da mistura. Então resolvemos fazer de outra 
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maneira. Só molhávamos o sopra bolhas e elas chacoalhavam na tela.  

Nesse momento as crianças já estavam um pouco agitadas, mas sempre curiosas 

com a atividade proposta. O Lucas por exemplo, estava adorando brincar com as 

bolhas, porém tinha dificuldade na coordenação na hora que era para pintar na tela. 

E como venho notando a Maria Clara está sempre curiosa em relação as atividades 

em sala. Hoje ela estava bem atenta e teve bastante participação na pintura e na 

hora da organização.  

Enfim, hoje eu tive bastante dificuldade em relação a observação das crianças, a 

minha percepção ficou meio vaga em relação a atividade. A pintura não ficou aquilo 

que esperávamos, podíamos ter pensado um pouco mais na atividade proposta e 

podemos também refazê-la num outro dia. 

 

 

Registro do dia 27 de outubro de 2018 – Sequência dos Dinossauros 

 

Thaís da Silva Bezerra Vieira 

No acolhimento as crianças brincaram com pecinhas de montar. Elas se sentam e a 

professora distribui uma quantidade para cada um deles. Notei que o Lucas Furtado 

separa as peças por cores, ele ama verde. Depois de separar as peças verdes ele 

monta um dinossauro e me mostra todo feliz e diz que fez um bombeirossauro, eu 

pergunto o que é ele responde que é um bombeiro dinossauro. 

Mês de abril de 2019 

 

 

Registro do dia 05 de abril de 2019 – Apresentação de poesias cantadas de Manoel de 

Barros com ilustrações de Martha Barros. 

 

Hoje sexta-feira 05/04/19 fomos (Ivete e Thaís) à creche Menino Jesus, para participar 

de mais um dia de aula na sala 8, turma III - J, da professora Adriana. Dos dezoito alunos 

compareceram quinze. 
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Imagem 1 - Entrada da sala 8 

Acolhemos as crianças e os pais assinaram o caderno de ponto. Logo após, todos 

receberam massinhas de modelar e confeccionaram vários objetos e “comidinhas”. Depois 

fomos todos ao refeitório e as crianças foram servidas de pão e chá. Enquanto servíamos o 

lanche, a professora Adriana correu para a cozinha preparar um bolo de chocolate para as 

crianças. Da bancada do refeitório era possível vê-la preparando tudo, com uma agilidade 

fenomenal... ela quis que as crianças associassem a cor do bolo com a cor marrom que ainda 

faltou apresentar, quando trabalhamos as cores na semana passada. 

Na volta foi declamada a poesia “O Menino que Carregava Água na Peneira” do poeta 

Manoel de Barros. Foi mostrada uma imagem do poeta para que as crianças o conhecessem 

melhor e com bacia, peneira e água explicou-se e conversou-se um pouco sobre o real sentido 

desta poesia.  

 

 

Imagem 2 - Leitura da poesia 

 

 Em seguida, através do data show, foi apresentado para as crianças o aplicativo 

“Crianceiras”, criado pelo músico Marcio Camillo e a artista Martha Barros, com os primeiros 
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cinco clipes de poesias musicadas de Manoel de Barros. Novamente foi mostrada a imagem 

do poeta e da sua filha Martha Barros e mencionado o nome do cantor Marcio Camillo.  

 

Imagem 3 - Aplicativo “Crianceiras” 

 

Imagem 4 - Martha Barros e Manoel de Barros 
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Imagem 5 - As crianças assistindo os clipes 

 

O clipe da quinta poesia cantada é de um caranguejo “Se Achante”, então para 

acompanhar a música, cada criança recebeu um “instrumento” improvisado para cantar e 

“tocar”, feito com garrafas PET, embalagens de shampoos (devidamente lavadas) e 

embalagens de achocolatado, contendo grãos de feijão, arroz, pipoca, grão de bico e tampas 

de garrafas. Todos sacudiram seus “instrumentos” e foi uma farra total. 

 

Imagem 6 - Com os “instrumentos” improvisados” 

Em seguida, fizemos a brincadeira do lençol, onde foram feitas algumas perguntas 

sobre o caranguejo “Se Achante” e conforme a pergunta, o lençol era chacoalhado 

suavemente, ou freneticamente com um caranguejo de brinquedo ao centro, ou dependendo da 

pergunta deixávamos o caranguejo quieto sem sacudir o lençol. Então chegou a hora que eles 

tanto esperavam... a hora da dança, foi colocado um vídeo com a Dança do Caranguejo e 

todos nós, cantamos, pulamos e dançamos, foi pura diversão! 
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        Imagens 7, 8 e 9 - Brincadeira do Lençol                              Imagem 8      

 

         

               Imagem 9                               Imagem 10 - Dança do caranguejo 

 

Mês de maio de 2019 

 

 

               Registro do dia 10 de maio de 2019 – Atividade Bem-te-vi 

 

                                                                                                 

Hoje, dia 10/05/19 fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus, para participar 

de mais um dia de aula. Ao chegarmos, encontramos a creche lindamente enfeitada em 

comemoração ao Dia das Mães. Na entrada havia um painel grande com a imagem de uma 

mãe erguendo seu filho e o que mais nos chamou a atenção foi o vestido da mãe, que era todo 

confeccionado com borboletas de papel, pintadas pelos próprios alunos da creche. 
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                       Imagem 1 – Painel dia das mães         Imagem 2 – Enfeite dia das mães 

 

Em seguida fomos à sala da professora Adriana para ajudar na recepção das crianças. 

No primeiro momento, todos receberam massinhas de modelar, depois de brincarem um 

pouco, iniciamos a atividade do dia, que era a conclusão da paisagem do BEM-TE-VI do 

Projeto Crianceiras. Fomos para a primeira etapa, que era pintar os palitos de picolé que 

representavam a cerca. Cada criança recebeu três palitos de picolé, um pincel e tinta guache 

marrom para pintar, depois os palitos foram colocados separadamente por nome para que 

secassem. 

          

         Imagem 3 – Palitos de picolé pintados      Imagem 4 – Pintura dos palitos 

 

Depois do lanche, foi lido o livro A FAMÍLIA DO MARCELO e mostrado a eles 

através do celular, uma imagem da sua autora Ruth Rocha. Foi falado também um pouco 

sobre a biografia da escritora. O livro abordava os diferentes tipos de família. Na história do 

personagem Marcelo, ele morava com o pai, mãe e irmã, mas no livro mostra crianças que 

moram apenas com a mãe ou avós, mostra crianças que são filhos únicos, crianças que moram 

com a mãe e padrasto. Aborda também que em alguns casos os pais se separam e moram em 

cidades diferentes ou até falecem e que cada família é de um jeito, e o que importa é que se 
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ajudem e se amem.  

Conversamos sobre a história do livro e todos quiseram falar um pouco da sua família. 

O aluno João Neto disse que sua avó ficou doente e foi ao hospital, João Miguel disse que 

mora com o pai, mãe e irmã. 

      

Imagem 5 – Livro lido     Imagem 6 – Ruth Rocha        Imagem 7 – Momento da leitura 

 

Logo após, foi colocado o clipe da poesia cantada Bem-te-vi de Manoel de Barros e 

musicada por Marcio Camilo, para que lembrassem das imagens. Enquanto as imagens eram 

projetadas no data show, nós pibidianas, sempre reforçávamos sobre as cores do sol, da água, 

do Bem-te-vi, falamos sobre a cerca e que o Bem-te-vi pousava, em cima dela. O aluno Davi 

disse que o Bem-te-vi gostava de mergulhar na água, confirmamos que sim, que ele bebia 

água e gostava de se refrescar tomando banho no rio. Pedimos quem já havia visto um Bem-

te-vi de verdade e todos responderam que não haviam visto. Depois mostramos a eles a 

atividade que eles fizeram no dia anterior, mostramos também uma imagem feita no 

computador, impressa colorida para que eles tivessem uma noção do que ainda faríamos na 

paisagem para concluir. Mostrou-se também uma imagem ampliada, colorida e impressa do 

Bem-te-vi e também uma imagem em tamanho menor que colorimos (Ivete e Thaís) do Bem-

te-vi e que eles também pintariam posteriormente. 
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          Imagem 8 – Paisagem impressa    Imagem 9 – Bem-te-vi ampliado e impresso 

 

       

Imagem 10 -  Bem-te-vi colorido pelas pibidianas     Imagem 11 – Momento da explicação  

 

Todas as etapas foram explicadas e com os palitos de picolés pintados e secos, 

partimos para segunda etapa que foi colorir o Bem-te-vi. Em seguida cada criança recebeu e 

colou dois barbantes de lã marrom que representavam o arame da cerca e foi colado também 

por cima da lã, os palitos de picolé e assim a cerca estava finalizada. Depois cada criança 

recebeu outro barbante de lã marrom e cinco folhas de jabuticabeira desidratadas que 

representava a plantinha do clipe. O Bem-te-vi que foi colorido por eles, foi recortado e 

colado em cima de um dos palitos de picolé, assim como pode-se ver nas imagens 18 e 19. 

Pelo que pudemos perceber, eles gostaram bastante de fazer esta atividade e nós também 

ficamos satisfeitas com o resultado final. 

 

         

Imagem 12 – Confeçcão da atividade (Thaís)  Imagem 13 – Confeçcão da atividade (Ivete) 
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Imagem 14 – Confeçcão da atividade (Prof. Adriana)  Imagem 15 – Crianças realizando a 

atividade 

        

Imagem 16 – Aluno Kevim fazendo a atividade     Imagem 17 – Aluno J. Neto brincando com 

fio de lâ                 

 

      

Imagem 17 – Aluno J. Miguel posando para foto     Imagem 18 e 19 – Trabalho concluído: 

Bem-te-vi 

 

 

Mês de junho de 2019 
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Registro do dia 07 de junho de 2019 – Término da confecção do tronco de árvore 

Bernardo. 

 

 Dos dezoito alunos, compareceram dezesseis na sala da professora Adriana. 

Depois de brincarem com as massinhas de modelar chegou a hora da leitura, o livro 

escolhido e lido para eles foi “AME SUA FAMÍLIA”. Através da leitura pôde-se abordar 

temas importantes, tais como: que nunca podemos mentir e que devemos sempre dar muito 

valor para nossa família. Pois, nos momentos mais difíceis, será ela que sempre estará ao 

nosso lado, pronta para nos amparar. 

     
         Imagem 1 – Livro Ame Sua Família                Imagem 2 – Momento da leitura 

Nesta semana as duplas trabalharam com a poesia cantada de Manoel de Barros 

“Bernardo”, nossa dupla (Ivete e Thaís) ficou encarregada de criar uma atividade para a 

conclusão da confecção do Bernardo, que se trata de um tronco de árvore que cria asas, 

transforma-se num passarinho e alça voo pelo céu. Primeiro colocamos o clipe da poesia 

cantada no data show para que eles vissem novamente as imagens do Bernardo e assim se 

tornasse mais fácil fazer as atividades. Enquanto projetávamos as imagens foram feitas 

diversas perguntas para as crianças, sobre todas as características do Bernardo, todos 

participaram e responderam prontamente. Nossa dupla confeccionou um “Bernardo” e como 

surpresa trouxe e mostrou para as crianças que fizeram aquela farra. Colocou-se um elástico 

no “boneco” e ele subia e descia dando realmente a impressão que estava pegando impulso 

para voar. Todos puderam tocar e brincar um pouco com o “Bernardo”. De repente, ninguém 

resistiu a música e começamos todos a cantar e bater as asas, assim como o Bernardo faz no 
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clipe. 

    
   Imagem 3 – Imagem do Bernardo no clipe              Imagem 4 – Boneco do Bernardo 

   
Imagem 5 – Exibição do boneco Bernardo    Imagem 6 – Crianças interagindo com o boneco        

    
Imagem 7 -  Imitando o Bernardo batendo asas 

Logo após foi mostrado para eles a atividade do Bernardo já pronta, para que 

tivessem uma noção do que teriam que fazer. Explicou-se passo a passo, todas as etapas: 

Primeiro foi pedido que fizessem os olhos do Bernardo com giz de cera preto, depois a 

colagem do chapéu verde, no qual foram usadas forminhas de brigadeiro. Depois a colagem 

do corpo do Bernardo que foi confeccionado com rolinhos do papel higiênico, pintados com 

tinta rosa (cabeça) e marrom (corpo), em seguida a colagem das asas que foram feitas com 

forminhas de brigadeiro na cor branca e com as pontas pintadas de azul como na imagem. 

Após, colou-se as pernas que foram confeccionadas com barbantes tingidos na cor preta e por 

fim, colou-se os pés que foram representados por feijões pretos. 
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Imagem 8 – Modelo da atividade                     Imagem 9 – Explicação da atividade 

   
Imagem 10 – Confecção do Bernardo     Imagem 11 – Bonecos confeccionado pelos alunos 

 

Durante as atividades a professora Adriana deixou como fundo musical a música do 

Bernardo tocando o tempo todo e isto deixou a sala num clima muito divertido e agradável. 

Todos se envolveram e participaram das atividades a contento. 

Mês de julho de 2019 

 

 

Registro do dia 19 de julho 2019 – Confecção da atividade do caranguejo:  
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SE ACHANTE 

Hoje, sexta-feira fomos novamente para a creche Menino Jesus, compareceram quinze 

alunos na sala da professora Adriana. No primeiro momento, as crianças receberam massinhas 

de modelar e algumas delas confeccionaram minhocas com as massinhas. Logo após, foi o 

momento da leitura e o livro lido para eles foi “Seja Educado” traduzido por Klaus Rehfeldt. 

O livro aborda o tema educação e o quanto é importante usarmos as “palavras mágicas” - 

MUITO OBRIGADO, DESCULPE E POR FAVOR. Todos prestaram bastante atenção na 

história e volta e meia alguém fazia algum comentário, do tipo que não se deve ser malcriado 

como o menino da história. 

              

                           Imagem 1 – Livro lido              Imagem 2 – Momento da leitura 

 

Foi então que iniciamos a primeira etapa da nossa atividade do projeto Crianceiras, 

que era a confecção do caranguejo SE ACHANTE. Nós pibidianas, Ivete e Thaís mostramos a 

eles a confecção do caranguejo que fizemos, para que pudessem entender melhor como seria 

feita a atividade. Depois de tudo ser devidamente explicado, cada criança recebeu um filtro de 

café descartável, um pincel e tinta guache verde para pintar o filtro de café que representaria o 

corpo do caranguejo. Todos estavam bem empolgados e então pedimos a eles quem faria a 

atividade com capricho e todos gritaram: - Eu!!!! 
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  Imagem 3 – Modelo da atividade   Imagem 4 – Pintura do filtro de café   Imagem 5 –  

Pintura 

 

Logo após, os filtros de café pintados foram levados para o sol, para que secassem 

rapidamente e pudéssemos dar sequência as próximas etapas. Em seguida, todos foram ao 

refeitório para lanchar. 

Foi passado através do datashow o clipe da poesia cantada SE ACHANTE de Manoel 

de Barros e foram feitas algumas perguntas aos alunos, como: Qual é o nome do clipe? Vocês 

gostaram do caranguejo? O que vocês acharam do caranguejo da música? O aluno Gustavo 

disse que achou o caranguejo feio e os alunos João Miguel e Davi disseram que acharam ele 

bonito, depois Davi falou que também o achou metido. Os alunos João Neto, Manuella e Davi 

disseram que o caranguejo tinha patas e sinalizaram com as mãozinhas abrindo e fechando.  

No clipe mostra o caranguejo passeando num coche e algumas crianças gritaram que ele 

estava passeando numa carroça. Como no clipe o coche quebra no final da história, pedimos a 

eles o que houve com o coche e vários alunos gritaram: - Quebrou!!! O aluno João Miguel 

disse com o olhar sentido: - Poxa vida, a carroça quebrou, o caranguejo ficou triste!!!  Depois 

foi mostrado a eles a atividade que haviam feito no dia anterior, que era o cenário, onde 

colaríamos o caranguejo.  

Logo após, ouvimos novamente o clipe, mas desta vez, todos levantaram cantaram e 

dançaram e foi uma farra só. 
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          Imagem 6 – Clipe no datashow              Imagem 7 – Cantando e dançando 

 

 Em seguida, cada um voltou para seu lugar e fomos para a segunda etapa, que foi 

colar o filtro de café na folha de sulfite pintada no dia anterior. A terceira etapa foi colar as 

quatro patas dianteiras do caranguejo, que foram representadas por forminhas de papel azuis 

para cupcake. Na quarta etapa, cada um recebeu uma boquinha confeccionada em EVA 

vermelho que também foi colada no caranguejo. Depois fomos para a quinta etapa, cada 

criança recebeu seis triângulos roxos confeccionados em EVA felpudo, para serem colados e 

assim representando as patas traseiras do caranguejo. Agora para finalizar a atividade, fomos 

para a sexta etapa onde cada criança recebeu dois pedacinhos de massinhas de modelar branca 

e dois pedacinhos pretos, para a confecção dos olhos do caranguejo. E assim concluímos mais 

uma atividade do Projeto Crianceiras, hoje, sobre o caranguejo “SE ACHANTE”, que foi uma 

atividade muito gostosa e divertida de se realizar, onde todos se envolveram e participaram.  

O resultado final foi maravilhoso, resultando num trabalho colorido, onde usamos vários 

materiais e texturas diferentes, tudo feito com muito entusiasmo pelas crianças e também por 

nós pibidianas (Ivete e Thaís), professora Adriana e professora Lídia, que auxiliamos em cada 

etapa, com muito carinho. 

Abaixo imagens do momento da confecção do caranguejo e resultado final.  
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira  

Nome do bolsista: Tatiane Barbieri de Jesus 

Data de inclusão no PIBID: Janeiro de 2019 

Turmas atendidas: 3 série 

Quantidade de alunos atendidos: 22 alunos  

 

Primeiro semestre de 2019-Narrativas de si 

 

Neste primeiro semestre realizamos o projeto narrativas de si que tinha como 

objetivo despertar o escritor que existe dentro de cada criança, as aulas se davam 

de maneira livres, estimulando a criança escrever livremente tudo que está sentindo: 

alegria, tristeza, medo, saudade entre outros e também pode ser algo que ocorreu 

na vida deles como: lembranças, algo vivenciando no seu cotidiano. Essas escritas 

poderão ser guardadas para que futuramente possam ser relidas, relembradas e até 

mesmo melhoradas. 

Cada escrita foi única pois carregava a história de cada um deles. Ao final de cada 

aula as crianças liam seu texto, uma por uma ia até a frente da sala e lia seu texto, 

as demais crianças questionavam alguns fatos narrados, assim quem produziu o 

texto podia melhora-lo e acrescentar mais detalhes, de forma a enriquecer o texto. 

 A escola é o lugar ideal para que as crianças se familiarizem com a escrita, pois é 

um local de constante aprendizagem. Trabalhar com a escrita é uma maneira de 

incentivar as crianças a se tornarem grandes escritores, com grandes incentivos à 

escrita se torna algo prazeroso e continua durante a vida toda de uma criança 

tornando ela assim um grande escritor. 

 

 

Registro do dia 20 de Março de 2019: Apresentação do Projeto Escrita de Si 
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Amanda Dias 

Ângela Fabiana 

Kauane Ribeiro 

Tatiane Barbieri 

 

No dia 20 de março de 2019 iniciamos a aula com uma conversa com as crianças, 

fizemos algumas perguntas para assim darmos início ao projeto escrita de si, explicamos 

passo a passo para a turma, fizemos as seguintes perguntas, vocês sabem o que é uma 

oficina? Mas ninguém soube nos responder, então perguntamos, sabem quem trabalha em 

uma oficina de carros?  Então responderam que era o mecânico, perguntamos mais uma 

vez e uma oficina de móveis? A aluna Alzira respondeu: “marceneiro” E uma oficina de 

escrita? Alguns disseram “Escritor”, para elas entenderem melhor, explicamos o que era 

uma escrita de si. 

 

 

Figura 1: Momento em que as bolsistas conversava com a turma sobre o projeto. 

 

As crianças ficaram animadas e muito ansiosas para começar suas narrativas 

de si, nós bolsistas conseguimos explicar para que fique bem claro o objetivo do 

projeto para as crianças, que é para despertar o lado escritor de cada criança e que 

a prática da escrita se torne algo bom e prazeroso para cada um deles, mas para 

darmos início ao nosso projeto, propomos algumas pequenas regras para serem 

cumpridas durante o mesmo, sendo elas: 1º Não usar borracha, 2º Não riscar ou 

corrigir, 3º Não perguntar se a palavra está certa ou errada e por fim 4º Não usar o 

dicionário. Eles ficaram bem confusos no começo, não entenderam nada o por que 

não poderia fazer isso ou aquilo, então explicamos cada regra e eles entenderam 

perfeitamente. 
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Figura 2:   Momento em que as bolsistas escrevem no quadro as regras. 

 

Enfim, para a bolsista Amanda Dias, ela ressalta que o projeto será um 

sucesso e será uma aprendizagem ótima, tanto para a turma, quanto para todas as 

bolsistas que estão à frente do projeto escrita de si. 

Para a bolsista Kauane Ribeiro, ela diz que tem boas expectativas para o 

projeto, pela ansiedade e entusiasmo das crianças e também deles estarem 

preocupados com o que irão falar, para que seja algo legal e que todos gostam. 

Para a bolsista Tatiane Barbieri, as crianças gostaram da ideia de escrever 

livremente e se empolgaram com as atividades propostas e questionaram as regras 

estabelecidas principalmente a de não usar borracha e isso nos deixou mais 

empolgadas ainda por verem as crianças participando da aula. 

Para a bolsista Ângela Fabiana, ela espera que o projeto narrativa de si possa 

trazer prazer em escrever para as crianças e que elas vejam que escrever é uma 

coisa gostosa de se fazer e não uma obrigação como alguns pensam, com isso vão 

aprender que a escrita não é apenas para estudos e sim para expor sentimentos 

seja eles de alegria, tristeza, saudade, um momento onde possa colocar tudo o que 

quer em um papel. 
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           Registro do dia 18 de abril de 2019 – Projeto narrativas de si 

Amanda Dias   

Angela Fabiana Goes 

Kauane Ribeiro de Sousa 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Nesta última quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

Nessa semana, iniciamos as atividades saudando os alunos e explicando as 

atividades propostas para o dia, a atividade a ser realizada foi a produção de um 

texto com o tema “O menino e o... A menina e a...”.Os alunos muito entusiasmados 

como de costume iniciaram a produção, fomos nas mesas lendo os textos e fazendo 

a conferencia com cada um, alguns alunos fizeram textos grandes e cheios de 

informações outros não conseguiram produzir tanto. A aluna Thauany escreveu seu 

texto sobre nós bolsistas, Amanda, Angela, kauane, Tatiane, o seu título era “a 

menina e a imaginação” o texto se tratava de uma menina que tinha pesadelos 

enquanto dormia e ao acordar ela via que aquilo não havia ocorrido de fato, depois 

disso ela fez um desenho de nós quatro. Ao perguntarmos a Thauany porque ela 

havia escrito sobre nós, ela respondeu: gosto muito de vocês e das aulas, todas nós 

demos uma grande abraço nela. A bolsista Angela ficou responsável pelo aluno 

Emanoel, que estava com muita dificuldades para escrever e se concentrar, então a 

Angela ficou questionando sobre o texto dele para que ele colocasse mais detalhes 

e escrevesse mais, porem mesmo assim ele acabou escrevendo poucas linhas. No 

geral a atividade foi muito proveitosa, pois a cada dia as crianças evoluem mais em 

suas escritas. Quando todos terminaram apresentamos para eles a cadeira do 

escritor e a coroa, todos ficaram animados e queriam sentar na cadeira para ler seu 

texto, como a aula já estava acabando fizemos um sorteio para saber quem ia ler, 

quem não leu terá outras oportunidades para ler. Desse dia tiramos uma boa lição, 

que o professor tem um papal muito importante na vida das crianças.  
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Figura 1.Desenho da aluna Thauany de nós bolsistas. 

 

Registro do dia 02 de maio de 2019 – Projeto escrita de si 

 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Nesta última quinta-feira, dia 02 de maio de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

Nessa semana, iniciamos as atividades saudando os alunos e lendo o trecho de um 

livro que a escritora Avacir criou e escreveu para as crianças do projeto pibid, as 

crianças gostaram muito da história, pois aguçou a imaginação deles, deixando os 

bem curiosos para conhece-la. Juntamente com as crianças criamos um roteiro de 

entrevista para ser usado no dia seguinte na entrevista com a escritora. Surgiram 

várias perguntas interessantes desde perguntas pessoas as mais elaboradas, como: 

Tem filhos? Tem cachorro? Qual sua inspiração para escrever? Onde você escreve? 

Gosta de ouvir música ou ficar em silencio quando está escrevendo? 

Neste dia as crianças foram embora ansiosas pelo dia seguinte, pois seria o dia de 

encontrar com a escritora.   

 

Registro do dia 03 de maio de 2019 – Projeto escrita de si 

 

Tatiane Barbieri de Jesus 
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Nesta última sexta-feira, dia 03 de maio de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

Iniciamos a aula reunindo as duas turmas do 3 ano, para o grande e tão 

esperado momento da entrevista com a escritora Avacir Gomes dos Santos, as 

crianças ficaram muito empolgadas ao conhece-la, pois nunca tinham estado perto 

de uma escritora e nem conversado com uma. A Avacir Gomes dos Santos foi muito 

bem recebida por todos nós e principalmente pelas crianças, com seu jeito doce 

encantou a todos, brincou, deu várias risadas e então leu a sua história preparada 

especialmente para aquelas crianças. Sua história contava sobre sua infância, de 

como foi boa e de como era divertida. Ao final da leitura as crianças fizeram suas 

perguntas e tiraram fotos com a Avacir. O mais legal de tudo é que cada criança 

recebeu uma cópia da história para ilustrar, as melhores ilustrações seria  

públicada juntamente com seu livro.            
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            Registro do dia 16 de maio de 2019 – Projeto narrativas de si 

Amanda Dias   

Angela Fabiana Goes 

Kauane Ribeiro de Sousa 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Nesta última quinta-feira, dia 16 de maio de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

Nessa semana, iniciamos as atividades saudando os alunos e explicando as 

atividades propostas para o dia, a atividade a ser realizada foi a produção de um 

texto com o tema “um acontecimento que marcou a vida de vocês” e utilizamos as 

seguintes perguntas: 

1-Qual acontecimento marcou a vida de vocês? O nascimento de um irmãozinho? 

Um presente legal que você ganhou? Ou um animal de estimação? 

2-Quem estava presente na hora desses acontecimentos? 

3-Em que lugar esse acontecimento ocorreu? 

Então perguntamos para cada criança sobre o que elas queriam escrever, surgiram 

vários temas legais e bem interessantes, mas tiveram dois que foram de grandes 

destaques tais como o da aluna Alzira com o tema “O dia em que dormi até o jantar” 

em seu texto ela relatou que estava muito cansada de tanto brincar e acabou 

dormindo demais. Já o aluno Enzo escreveu sobre “A chegada do meu irmãozinho” 

em seu texto ele relatou que gostava muito de brincar e cuidar de seu irmão e que 

ele era um doce de bebê e comparou seu irmão com um pote de mel por ser tão 

doce. 

As atividades propostas nesse dia foram realizadas com sucesso; as crianças como 

sempre escreveram bastante e gostaram do tema. Finalizamos as atividades do dia 

com a leitura dos textos, cada criança foi até a frente da sala se sentou na cadeira 

do escritor e leu sua história para os demais colegas. 

 

 

Segundo semestre de 2019 – Crianças na e da Natureza  

 

Neste segundo semestre as aula foram voltadas para a natureza e de como as 

crianças faziam uso dela. As aulas foram mais práticas, com várias brincadeiras e 

dinâmicas referentes aos conteúdos da grade curricular. Focamos na área da 
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matemática e de ciências. Em matemática trabalhamos bastante a multiplicação e 

divisão, só que de uma forma dinâmica e divertida com algumas atividades tais 

como: amarelinha da multiplicação e bingo da tabuada. Em ciências trabalhamos os 

tipos de solos, como eles se formam e sua importância para os seres vivos. Cada 

atividade era pensada para instigar a curiosidades das crianças, estimular a 

interação e comunicação entre elas, focando sempre no aprendizado de maneira 

divertida.   

Participamos de vários projetos também como o do Jeep jovens empreendedores 

com uma oficina de brinquedos ecológicos, as crianças fabricaram vários brinquedos 

durante as aulas, todos produzidos com materiais recicláveis, ao final dessas 

fabricações ocorreu uma feira no âmbito da escola para que as crianças pudessem 

vender seus produtos. Todos os brinquedos foram vendidos e o dinheiro arrecadado 

foi para uma confraternização com os próprios alunos. O projeto foi um sucesso pois 

despertou nas crianças a vontade de criarem seu próprio negócio quando forem 

adultos.  

      Fizemos uma visita a uma horta orgânica, no qual o dono da horta fez uma 

expedição em seu sitio juntamente com as crianças, nos bolsistas e professoras, nos 

mostrou todas as produções e explicou como ele as cultiva sem agrotóxicos e como 

ele faz ser próprios adubos e fertilizantes tudo com produtos naturais, ao final da 

visita fizemos um grande piquenique lá no sitio. 

       Com base na visita a Horta Orgânica construímos um terrário juntamente com 

as crianças, onde plantamos várias hortaliças e verduras, ao decorrer da semana as 

crianças deveriam molhar e cuidar de sua planta. Após alguns dias e cuidados todas 

plantas nasceram.  

Este segundo semestre foi muito bom, pois despertou várias coisas nas crianças e 

em nos bolsistas de maneira positiva e chegamos ao final todos muito felizes pelo 

belo trabalho realizado com sucesso. 

 

 

Registro do dia 7 de agosto de 2019 – Projeto Criança na e da natureza  

Tatiane Barbieri de Jesus  
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Nesta última quarta-feira, dia 07 de agosto de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

 Nesta semana as crianças e nos bolsistas estávamos voltando das férias, e 

neste dia iniciamos mais um projeto, dessa vez na área da matemática e ciências. 

Foi um dia de grandes mudanças e aprendizado, pois houve a necessidade de se 

fazer um sorteio entre nós bolsistas para trocar de supervisora, pois desta vez 

aplicaríamos as atividades em duplas novamente e por alguns bolsistas ser da noite 

e terem que planejar junto ocorreu este sorteio. Eu juntamente com Iohanna, fomos 

sorteadas a mudar de sala e de supervisora antes aplicávamos com a Josiane e 

agora aplicamos com a Givéri, formando assim uma nova dupla. 

            Foi um grande desafio, pois não conhecia nenhuma daquelas crianças, não 

sabia como agir diante delas em um primeiro momento, mas ao longo da aula pude 

perceber que os alunos da turma da Giveri tem maiores dificuldades de aprendizado, 

elas não se interessam em fazer as atividades propostas, não prestam atenção nas 

explicações. 

           A atividade do dia foi multiplicação, aprendendo a tabuada do 6, explicamos a 

tabuada para as crianças deixando com que elas chegassem as resultado, depois 

levamos as crianças para o pátio onde fizemos uma amarelinha da multiplicação, 

funcionou da seguinte forma: foi um criança por vez, ela pulava na amarelinha e 

tinha que responder o resultado da equação em que tinha pulado, dessa forma 

quem chegasse até o final acertando todas as contas ganharia um prêmio que foi 

pirulito e quem errasse no caminho ganharia bala. Algumas crianças tiveram muita 

dificuldade em responder as multiplicações, algumas se perdiam no próprio 

raciocínio tentando calcular, mas também teve algumas crianças que me 

surpreenderam pela facilidade e rapidez em responder. 

           Como a atividade foi realizada no pátio as vezes passava algumas crianças 

por ali, em um determinado momento passou uma meninas e ficou nos observando 

logo ela se aproximou e começou a calcular as multiplicações rapidamente, 

respondendo tudo corretamente, achei incrível pois pude notar que a menina tem 

algum tipo de transtorno, porem isso não a impediu de realizar aquela atividade, 

respondendo enquanto as outras crianças calculavam, ao final entreguei um pirulito 

pra ela ,ela me agradeceu e saiu toda feliz. 
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Amarelinha da multiplicação, aluna fazendo seus cálculos.   

 

Registro do dia 14 de agosto de 2019 – Projeto Criança na e da natureza  

Tatiane Barbieri de Jesus  

Nesta última quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

 Nesta semana entramos em sala bem animadas, explicamos a tabuada 
do 8 para as crianças e relembramos as tabuadas já aprendidas por eles 
anteriormente que foi a do 5,6, e 7, para esta atividade realizamos uma gincana, que 
foi o bingo da multiplicação, onde distribuímos uma cartela para cada criança com 
resultados das tabuadas 5, 6, 7, 8. Criamos um pote chamado “NINHO DA 
TABUADA” e nesse ninho continha várias equações onde eu retirava uma e as 
crianças deviam somar e encontrar o resultado na cartela deles, quem completasse 
a cartela toda primeiro ganharia um prêmio. A atividade foi bem legal e divertida, as 
crianças ficaram empolgadas em marcar os resultados em uma cartela, pois muitos 
ali nunca tinham jogado um bingo. Ao final da dinâmica 5 crianças que preencheram 
toda a cartela ganharam o prêmio. 
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Ninho da tabuada 

 

 

  

Cartela do bingo 
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Registro do dia 21 de agosto de 2019 – Projeto Criança na e da natureza  

Tatiane Barbieri de Jesus  

Nesta ultima quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

 Nesta semana, iniciamos a aula saudando as crianças e explicamos a elas 

quais seriam as atividades realizadas no dia, que foi sobre o triplo dos números, 

após a explicação fizemos algumas equações na lousa, essa atividade funcionou da 

seguinte maneira:  em uma mesa tinha vários números aleatórios virados para baixo 

cada criança (de 2 em 2) pegou um desses números e através dos cálculos 

descobriram o seu triplo. Logo após essa atividade formamos grupos de 4 pessoas 

sendo assim 2 duplas, distribuímos um baralho feito por nos bolsistas, contendo os 

números no qual eles tinham que resolver descobrindo o seu triplo, a dupla que 

conseguir resolver corretamente obtinha 1 ponto, e se errasse não marcava 

pontuação, a dupla que marcasse mais pontos será a vencedora. Em seguida, 

distribuímos uma atividade impressa para testar os conhecimentos adquiridos nessa 

aula. As crianças foram muito bem responderam tudo corretamente. A aula foi bem 

dinâmica e pude perceber que as crianças evoluíram bastante. 

 

 

 

Registro do dia 30 de agosto de 2019 – Projeto JEEP 

Tatiane Barbieri de Jesus  

Nesta última sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

PIBID. 

 Nesta semana, iniciamos mais um projeto, o JEEP jovens 
empreendedores, este projeto é muito legal e interessante e possui vários temas, as 
turmas do 3 ano onde nos bolsistas estagiamos ficou com o tema “Oficina de 
brinquedos ecológicos” neste projeto serão desenvolvidos vários brinquedos 
utilizando matérias recicláveis como: sucatas, garrafas pets, papelão entre outros. 
Este projeto tem como finalidade despertar a curiosidade e a criatividade das 
crianças, tudo isso com foco no aprendizado de uma forma divertida. A base de tudo 
isso está no livro do projeto, onde em cada aula terá um tema especifico para ser 
abordado. 
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Neste dia entramos em sala com o tema do encontro que foi “cada um se 
diverte como pode e do jeito que sabe”, dividimos as crianças em quatro grupos e 
cada bolsista ficou responsável por um grupo, em cada grupo foi escolhido um líder 
para auxiliar nas atividades, depois disso realizamos as atividades presentes no livro 
onde cada criança respondeu no seu próprio livro. Logo após todos os grupos 
terminarem foi a vez de criarmos o primeiro brinquedo da oficina de brinquedos 
ecológicos, o brinquedo do dia foi uma caminhãozinho de caixa de fósforos, as 
crianças gostaram muito de produzir seu próprio brinquedo com materiais 
recicláveis. 

Todos os brinquedos que serão confeccionados nesse projeto será vendido 
em uma feira na escola, onde todas as turmas irão participar, cada turma com seu 
tema.  
  
 

Registro do dia 13 de Setembro de 2019 – Projeto JEEP 

                                                                

Iohana Thainara, Bruna, Welida e Tatiane  

                

Hoje foi o sexto dia de aplicação do Projeto JEPP, estamos trabalhar com ele 

nas quintas e sextas feiras. Pois nosso cronograma mudou de novo, antes éramos 

duplas e estávamos de terça a sexta, agora somos duas duplas e apenas na quinta 

e sexta. 

É um projeto curto sobre empreendedorismo cujo prazo para finalização e 

apresentação já veio definido. O objetivo é planejar, montar, pensar e executar 

coisas como um empreender. As crianças faram desde as decisões básicas como 

nome da oficina a confecção e venda dos produtos. 

Todos os dias do projeto algo está sendo produzido, um brinquedo para ser 

exata. Sendo assim hoje ao findarmos os textos e questões do livro produzimos um 

peão de mão e um bilboquê. Inicialmente não iriamos produzir o bilboquê, pois no 

dia anterior um grupo já o havia feito. A outra sala está trabalhando brinquedos 

diferentes nos grupos. 

Por causa disso decidimos fazer apenas o peão de mão, mas conforme o 

tempo sobrou acabamos por produzir outro bilboquê. As crianças tinham os 

materiais e queriam faze-lo. Mandamos bilhetes nas aulas anteriores acerca dos 

materiais que precisaremos. Colamos junto ao bilhete uma pauta do dia. Que 
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informa os pais o que está sendo trabalhado e economiza tempo por ser colado e 

não copiado. 

Confesso que o bilboquê não ficou tão legal quanto eu esperava, mas adorei 

pião de mão, ficou bonito e foi divertido faze-lo, tanto para mim quanto para meu 

grupo. Mas no geral todos os grupos estão se saindo bem. Nós damos conta das 

atividades e das produções.    

 

Registro do dia 02 de Outubro de 2019 – Projeto JEEP  

 

Nesta aula decidimos os preços dos brinquedos que as crianças confeccionaram. 
Explicamos a elas que é importante lembrar que para ser um bom empreendedor é 
necessário organizar os custos com os produtos, saber os cálculos corretos para 
que possamos obter lucros sobre os produtos vendidos e também trabalhar em 
equipe, tudo isso torna possível o sucesso de uma grande empresa. Fizemos 
algumas perguntas as crianças como: Vocês sabem por que calculamos os custos 
dos produtos? Vocês sabem o que é lucro? Como devemos organizar a oficina para 
a divulgação dos produtos? Por que devemos trabalhar em equipe? 
Todas essas perguntas foram feitas para instigar a curiosidade e motivação dos 
alunos para a continuidade do curso e estimular a interação e comunicação dos 
alunos, como foco na diversão. As crianças responderam como grandes 
empreendedores, muitas resposta foram ótimas. Ao final muito disseram que 
queriam montar sua empresa quando fossem maiores. A aula foi boa pois 
proporcionou o pensamento empreendedor e criativo em cada um deles. 
 

 

Registro do dia 07 de Novembro de 2019 

 

Nesta aula visitamos uma horta orgânica no sitio, o dono do sitio fez um tur com 

todos nos em sua propriedade. Nos mostrou sua horta que é totalmente sem uso de 

agrotóxicos, explicou para as criança a maneira que ele cultiva suas hortaliças que é 

em forma de horta mandala, nos mostrou adubos que ele mesmo produz com 

humos de minhocas e resto de alimentos, mostrou seus animais porcos, galinhas e 

também ensinou as crianças a plantar mandioca ele cavou as covas e as crianças 

foram jogando as ramas, todas se divertiram muito plantando. 

No sitio havia muitas arvores frutíferas e dentre elas uma pouco conhecida se 

chamada abil, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nela.  O dono do sitio 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 112



                                                                      

15 
 

pegou as frutas do pé e nos para experimentar, a fruta é muito boa bem docinha, 

todos gostaram. Ao final do passeio fizemos uma confraternização debaixo das 

arvores foi bem legal, pois é muito bom estar na natureza sentido o vento nos 

cabelos.  

Ao final da visita o dono nos mostrou um vídeo que ele produziu em sua propriedade 

sobre seu modo de plantar e cultivar, ele também trabalha com polpas de frutas, o 

vídeo é bem interessante pois mostra várias pessoas que já visitaram seu sitio, 

inclusive uma turma de acadêmicos da unir.     

Ao retornarmos a escola fizemos algumas perguntas para as crianças relacionadas 

a horta orgânica, para sabermos se eles aprenderam algo e se prestaram atenção 

nas explicações, as crianças souberam responder todas as perguntas e gostaram 

muito de ter saído da rotina para ficar mais próximas da natureza 

 

 

Registro do dia 12 de Dezembro de 2019 

 

Esta última aula do Pibid foi pensado para ser aplicado no Espaço Ecológico Gaya 

Amiga mas devido ao tempo que estava bem chuvoso, realizamos o nosso plano b 

na escola mesmo. Reunimos as duas salas do terceiro ano para brincar de torta na 

cara, as perguntas eram referentes aos conteúdos estudados até então. Foi bem 

divertido pois as crianças trabalharem em equipe para vencer e isso foi bom pois 

estimulou a interação entre elas. Ocorreu um episódio bem engraçado um aluno 

estava errando todas as questões e levando tortada toda hora, mas quando ele 

conseguiu acertar sua felicidade foi tão grande que contagiou a todos. Depois das 

brincadeiras voltamos para a sala e fizemos uma confraternização, colocamos 

músicas e as crianças dançaram e se divertiram muito, ao final nós pibidianos 

entregamos uma lembrança para cada criança que foi um retrato com uma foto de 

todos juntos, foi bem emocionante várias crianças choraram pois queriam que o 

Pibid continua-se, nós também nos emocionamos em saber que aquelas crianças 

gostavam tanto da gente que queriam nos levar para a vida. Algumas crianças 

pegou o nosso número para entrar em contato. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Creche Menino Jesus 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira 

Nome do bolsista: Naiara Araújo de Souza 

Data de inclusão no PIBID: Agosto de 2018 

Turmas atendidas: Creche/03 anos 

Quantidade de alunos atendidos: Em 2018 turma com 18 alunos e em 2019 mais 18 

alunos. 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

Mês de agosto de 2018 

RELATÓRIO SEMANAL- DIAS 21/08/2018 E 22/08/2018 

ALUNA: NAIARA ARAÚJO DE SOUZA 

 

No dia 21 foi nossa primeira apresentação na escola, dia de planejamento da 

professora Adriana, onde ela nos falou um pouco de como é sua rotina na sala de 

aula e sua forma de planejar a rotina das crianças durante a semana. Logo em 

seguida fizemos uma visita as instalações da escola e conhecemos as salas, não 

tivemos acesso ao PPP da escola pois esta em reforma. 

No dia 22 foi o dia de ir acompanhar a aula, no inicio as crianças vão 

chegando e sentando nas cadeiras onde a professora colocou um adesivo com o 

nome de cada aluno, eles já associam as primeiras palavras e reconhecem seus 

respectivos nomes, a professora os auxiliam a encontrar seus nomes repetindo 

sempre a primeira letra e fazendo com que eles repitam. A associação e 

reconhecimento das letras se dá devido a um trabalho de incentivo da professora na 
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sala de aula, através de folhas que ela colocou na parede com o nome de cada 

aluno e suas fotos, assim sempre que entram na sala se deparam com seus rostos 

e nomes facilitando a familiarização nas letras do alfabeto. 

Uma das primeiras atividades foi uma roda de leitura, onde a professora 

inicia com uma música para prender a atenção das crianças e conta uma história de 

um barquinho de papel, no final da história a professora distribui um barquinho de 

papel para cada aluno e faz com que eles pintem com giz de cera seus barquinhos 

e em seguida cola o nome de cada. Essa outra atividade segue a intenção de fazer 

com que as crianças se apropriem das letras. Logo depois as crianças são 

acompanhadas para o parquinho da escola e se divertem na areia, por fim a 

professora propõe uma atividade de pintura com titãs e balões onde estimula nas 

crianças a coordenação e organização, onde elas devem pintar todo o espaço de 

uma cartolina com um lado de do balão. 

 

 

 

Mês de setembro de 2018 

RELATÓRIO SEMANAL- DIA 05/09/2018 

ALUNA: NAIARA ARAÚJO DE SOUZA 

 Na aula do dia 05 de setembro a professora Adriana estava trabalhando com 

sua turma sobre o dia da Independência do Brasil e a coordenação da escola havia 

dividido um estado do país para cada turma, a da professora Adriana ficou com o 

Estado do Paraná. 

O objetivo era trabalhar com as crianças durante a semana sobre as 

características do Estado do Paraná e suas tradições, no dia da nossa aula a 

professora levou a bandeira do Estado impressa numa folha para as crianças 

pintarem seguindo as cores corretas. 

Primeiramente a professora pintou uma para que os alunos vissem como é, 

quais cores e depois eles tinham que pintar seguindo o exemplo, as crianças 

conhecem os nomes das cores das tintas e a professora foi perguntando qual é 

essa cor? e elas iam falando os nomes, o aluno João disse assim: “essa cor é igual 
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a dos meus shorts é verde”, eles interagiram bastante com a atividade. 

Na hora de cada aluno pintar sua bandeira a professora passou um vídeo no 

data show para uma parte da turma e foi chamando individualmente os alunos para 

realizarem a atividade, pude ajudar alguns alunos a fazer a pintura, tínhamos que 

auxiliar e dar as coordenadas para que eles não pintassem toda a folha 

aleatoriamente, eles tiveram certa dificuldade para em não ultrapassarem as 

marcas da bandeira, mas se empenharam para fazer certo. 

 Eu gostei muito de ajudar e auxiliar nessa atividade no final estávamos todos 

sujos de tinta e a felicidade era contagiante, o objetivo de passar para as crianças 

um pouco do símbolo do Estado do Paraná foi alcançado, pois a professora 

perguntou no final da atividade assim: “da onde é essa bandeira mesmo?” e a 

maioria respondeu certo. 

 

 

Mês de outubro de 2018 

REGISTRO SEMANAL- DIA 09/10/2018 

ALUNA: NAIARA ARAÚJO DE SOUZA 

A aula de hoje quem contou a historia fomos eu e minha colega Beatriz, foi 

muito legal nós contamos a história da Bruxa Bruxa, venha para minha festa! As 

crianças ficaram bem atentas e participativas aparentemente elas gostaram 

bastante também, nós perguntamos para elas no começo se elas tinham medo de 

bruxa e elas disseram que sim, mas nós explicamos que essa bruxa era bem 

boazinha então elas interagiram bastante inclusive na hora que cantávamos a 

musiquinha convidando os monstros. 
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Figura 1: contação da história. 

 
Figura 2: eu estava imitando a bruxa. 

A cada novo convidado para a festa os alunos queriam comentar e dizer suas 

idéias, quando eu fui falara que ia convidar o dragão o aluno Felipe gritou: “mas o 

dragão vai soltar fogo na festa pro”. No decorrer da história nós fomos nos soltando 

e na minha opinião conseguimos contar uma bela história para eles e no final 

levamos brigadeiros para os alunos participar da festa da Bruxa. 
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Figura 3: alunos comendo os brigadeiros. 

Na atividade que foi a oficina de brinquedos onde tínhamos planejado 

fabricar com as crianças a Areia Sinética não deu certo, tentamos varias vezes com 

receitas diferentes e não deu o ponto ideal, mas pensam que por isso as crianças 

deixaram de brincas e criar? Negativo! Elas brincaram bastante com a areia cheia 

de cola e detergente e amassaram muito, ainda acharam muita graça à aluna 

Rebeca disse assim: “deixa Pro! agora a minha vai dar certo to apertando bastante” 

  
Figura 4: alunos brincando com a areia grudenta. 

É tão diferente a forma que as crianças lidam com a frustração, por que nós 

adultos que estávamos planejando uma coisa e tentamos varias vezes nos 

sentimos frustrados com o resultado nem tão positivo, mas já as crianças nem se 

importaram da Areia ficar grudando nas mãos eles inventaram varias outras formas 

de brincar. 
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Mês de novembro de 2018 

 

Registro do dia 06 de Novembro de 2018 – Sequência de atividades 

sobre os Dinossauros.  

Bolsista: Naiara Araújo de Souza 

Nesse dia começamos a aula dando para os alunos as peças de montar até 

todos chegarem, logo em seguida com todos em sala saímos para o refeitório para 

preparar todos juntos o bolo para encerramento das atividades dos Dinossauros. No 

refeitório a professora Adriana distribuiu toucas para colocar nas cabeças das 

crianças e eles adoraram, quando a professora começou a colocar os ingredientes 

do bolo na bacia a maioria dos alunos iam falando como suas mães e avós 

preparavam bolos para eles e eu perguntei se eles já tinham preparado junto e 

todos disseram que sim o Aluno Arthur me disse que ele gostava só de comer o 

bolo. 
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Figura 1: crianças ajudando na preparação do bolo. 

Depois que a professora colocou todos os ingredientes ela foi passando a 

bacia com a colher para cada aluno poder mexer a mistura do bolo também e em 

seguida ela levou a mistura para colocar no forno da creche e nós voltamos para a 

sala, enquanto as crianças estavam assistindo vídeos de desenhos de Dinossauros 

eu e a Beatriz ajudamos a professora a expor as atividades que os alunos haviam 

feito durante toda a sequencia dos Dinossauros, terminamos de montar a maquete 

que as crianças ajudaram a fazer e com a sala toda pronta a professora buscou o 

bolo e cantamos parabéns para os Dinossauros, os alunos adoraram e se divertiram 

bastante e nós também. 
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Figura 2: maquete do vale dos dinossauros. 

 

A professora Adriana tinha convidado os pais dos alunos para irem ver as 

atividades que os filhos haviam feito durante esses dias, e no horário marcado os 

pais começaram a chegar a primeira mãe que entrou na sala disse bem assim: 

“Nossa quantos Dinossauros!” e deu risada. Nesse dia nós até passamos do horário 

de subir para fazer nosso registro a aula estava muito animada.  

 
Figura 3: Algumas das atividades feitas com os alunos: 

 

Mês de dezembro de 2018 

 

 

Registro do dia 04 de dezembro de 2018 – Sequência de atividades 

sobre o Natal. 
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Naiara Araújo 

 

Nesse dia após a chegada, acolhimento e lanche dos alunos eu a bolsista 

Naiara fui contar a história do jumentinho escolhido para os alunos, resolvi contar 

ela por ter um significado natalino, as crianças prestaram bastante atenção e eu 

improvisei os personagens da história com uns cavalinhos que de brinquedo que 

tinha na sala e elas se divertiram bastante. 

 
Figura 1: bolsista Naiara contando a história. 

Após a contação fomos auxiliar na atividade, primeiramente a professora 

Adriana mostrou para os alunos o que ele iriam fazer, era uma folha com uns 

corações desenhados e eles iriam pintar cada coração com uma cor diferente e 

depois iríamos montar um anjinho com aquela folha, os alunos prestaram atenção 

na professora e depois distribuímos uma atividade para cada aluno e 

acompanhamos cada um individualmente para auxiliar na pintura. 
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Figura 2: professora explicando a atividade. 

Estava (Naiara) auxiliando o aluno Marcio e ele pegou um giz de cor amarela 

para pintar um coração e eu conversando com ele perguntei assim: o amarelo é a 

cor do que? E ele me respondeu: é a cor do sol Pro! E logo em seguida continuo 

falando: o sol é mal né! E eu perguntei: por que Marcio? E me surpreendi com sua 

resposta, que foi assim: por que ele queima nossa pele pro, com os raios 

ultravioletas! E ele disse tão certinho e com tanta certeza que eu fiquei 

impressionada. 

Todos os alunos conseguiram desenvolver bem a pintura e todas nós 

conseguimos dar atenção devida para todos, alguns alunos nem pedem ajuda e 

conseguem pintar e realizar a atividade sozinhos, outros já necessitam de nossa 

intervenção para conseguirem se atentar na atividade. Depois de terem terminado 

de pintar a professora colocou uns pinginhos de cola gliter na folha para eles irem 

espalhando por toda a folha, eles gostaram bastante do resultado. Depois de ter 

secado as atividades recortamos onde tinha marcações na folha e a professora 

Adriana montou os anjinhos para os alunos levarem para casa, na hora da 

montagem não estávamos mais na sala já tínhamos ido para o horário de registro. 
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Figura 3: alunos realizando a atividade. 

É justo dizer que os alunos estão cada vez melhor em relação à atenção no 

horário das atividades e também com a coordenação motora, nos horários da 

contação de história com personagens e a criação de um mundo imaginário 

também observamos que eles se prendem mais do que com apenas leituras. 

 

 

Mês de janeiro de 2019 

BOLSISTA: NAIARA ARAÚJO DE SOUZA 

FICHAMENTO- MÊS DE JANEIRO 

McCORMIC; Calkins, Lucy. A arte de ensinar a escrever. O desenvolvimento do 

discurso escrito. Artes médicas. Brasil.1989. 

 

Vermelho: anotações pessoais 

Preto: citações do texto da autora. 

 

Capitulo 1: Criando a energia para escrever. 

Escrever permite que transformemos o caos em algo bonito, permite que 

emolduremos momentos selecionados em nossas vidas, faz com que descubramos 

e celebremos os padrões que organizam nossa existência. (pg. 15) 

Escrever é uma forma de significar e simbolizar as nossas histórias, sentimentos, 
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experiências, ou seja, tudo o que nos torna seres humanos. 

 

Depois de fazermos um desvio em torno das verdadeiras razões pelas quais um ser 

humano escreve, enterramos a ânsia para escrever, de nossos estudantes, com 

caixas, kits e manuais cheios de estimulantes sintéticos á escrita. (pg. 16) 

Ao invés de estimularmos os alunos a escreverem verdadeiramente sobre o que 

gostam ou que desejam escrever nós professores empurramos materiais 

específicos e conteúdos prontos, fazendo assim com que os alunos passem a não 

gostar da escrita. 

 

[...] na cidade de Nova Iorque, muitos professores valentes lutaram durante anos 

para motivar seus estudantes para a escrita. Mas “motivar para a escrita” é muito 

diferente de ajudar os jovens a envolverem-se profunda e pessoalmente com sua 

escrita. (pg. 17) 

 

 Em nossas salas-de-aula, podemos incentivar a ânsia humana, se ajudarmos os 

estudantes a descobrir que suas vidas valem a pena ser passadas para o papel e 

se os ajudarmos a selecionar seus tópicos, seu gênero e audiência. (pg. 18) 

 

[...] algo essencial para o ensino da escrita. A escolha do tópico é parte deste 

processo, mas o principal é que, quando convidamos as crianças para que 

escolham sua forma, voz e audiência, bem como seu tema, damos-lhes a posse e a 

responsabilidade por aquilo que escrevem.(pg. 19) 

Quando os alunos têm o poder de escolher sobre o que querem escrever é certo 

que a escrita flui e o trabalho dos professores é facilitado, isso por que a liberdade 

ao escrever é algo que incentiva a mente dos alunos. 

 

Quando a escrita torna-se um projeto pessoal para as crianças, os professores não 

necessitam adular, pressionar, seduzir e motivar. O ato de ensinar se transforma. 

Com um leve toque, podemos guiar e estender o crescimento das crianças e de sua 

escrita. Além disso, nosso ensino torna-se mais pessoal e essa é a maior diferença. 

(pg.19) 
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Capitulo 2: Responda á escrita: Dê leitores para os escritores 

 

Em vez de acumular boas idéias de ensino dentro da sala de aula, necessitamos 

extrair de dentro de nós tudo que sabemos, sentimos e cremos, a fim de criar algo 

bonito. (pg. 22) 

Para tornarmos possível uma boa pratica de escrita nos alunos é preciso 

demonstrar sentimento, e afeto por esse hábito, buscar em nosso íntimo coisas 

boas á respeito da escrita para ser transmitido para os alunos. 

 

Ouvir as crianças – tirando lições, disso – é essencial para o ensino da escrita. (pg. 

22) 

 

Finalmente, cheguei á conclusão de que os ambientes mais criativos, em nossas 

sociedades, não são caleidoscópicos; não são ambientes nos quais tudo está 

sempre mudado de forma complexa. São, em vez disso, ambientes consistentes e 

previsíveis: a biblioteca da escola, o laboratório de pesquisas, o estúdio do artista. 

(pg. 25)  

 

Capitulo 3: Quando a pesquisa fundamenta nossa pratica. 

Os escritores não começam uma peça, como muitos currículos sugerem, dizendo: 

“Eu quero escrever um ensaio persuasivo de três parágrafos”. Eles começam em 

vez disso, com algo a dizer: “Preciso convencer as pessoas a tomar cuidado com os 

perigos do sal em demasia”, ou “Quero explorar o relacionamento entre as 

habilidades de leitura crítica e a revisão literária”. E depois, também, na vida real 

não existem distinções claras entre as modalidades. (pg. 27) 

Não é preciso saber claramente o que será produzir através da escrita, os autores 

podem começar seus escritos com uma idéia fixa e no final ter produzido outra 

coisa bem diferente do que esperado, mas que também é produtivo. 

 

Se nós, enquanto professores de escrita observamos como nossos estudantes 

escrevem, então podemos ajudá-los a desenvolver estratégias mais efetivas para a 

escrita. (pg. 28) 

Estar sempre atento as formas como os alunos escrevem e procurar perceber suas 
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dificuldades a fim de saná-las é importante para os professores. 

 

Não se dão conta de que somente através de reflexão, rascunho, revisão, 

comunicação com outras pessoas e, às vezes, mais reflexão ainda, a maioria dos 

escritores consegue saber o que pretendem dizer. (pg. 29) 

 

Quando compreendemos o processo de escrita, podemos ajudar cada um de 

nossos estudantes a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação 

literária. (pg. 30) 

 

Como um artista frente a um bloco de rascunho, começamos a encontrar os 

contornos de nosso tema. Traçamos linhas leves e ligeiras; nada é permanente. 

Cada escritor possui seu próprio estilo. (pg. 31) 

 

Os escritores tornam-se leitores, depois escritores, novamente. Eliminam uma 

seção, inserem uma linha, alteram um detalhe e transformam uma narrativa em um 

ensaio. (pg. 31) 

 

As mudanças entre ensaio, esboço, revisão e edição ocorrem minuto a minuto, 

segundo a segundo, através de todo o processo de escrita. O escritor pensa no 

tópico, rabisca umas poucas linhas depois relê tudo. Insatisfeito, e escritor pode 

eliminar uma linha e copiar o texto restante, fazendo pequenas alterações. (pg. 32) 

O ato de escrever vai além de colocar algumas palavras no papel, o escritor deve 

estar sempre atento aos detalhes das palavras e refletir sobre o contexto do que 

esta escrevendo. 

 

Para mim, é de grande utilidade pensar na escrita como um processo de diálogo 

entre o escritor e o texto que deverá surgir. Concentramo-nos na escrita, depois 

fazemos perguntas a nosso texto. Fazemos as mesmas indagações repetidas 

vezes, e perguntamos se estamos escrevendo um poema ou um ensaio expositivo. 

(pg. 33) 

 

[...] o ponto inicial da escrita, é a interação entre o escritor e o texto em 
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desenvolvimento. O escritor permanece indagando: “O que estou tentando dizer?” 

“Como meu texto soa?”. “Onde este texto me levará?”. (pg. 34) 

 

Capitulo 4: Criar ambientes de sala de aula que nos permitam escutar as crianças 

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo radicalmente diferente 

daquele utilizado por nós em nossas escolas. O tempo, porém, é nosso recurso 

mais escasso. Os professores freqüentemente indagam: “Como posso enfiar a 

escrita no meio de tudo que temos?” Minha sugestão é simples: não faça isso. Em 

vez de enfiar mais alguma coisa no currículo já abarrotado, sugiro que olhemos 

criticamente para nosso dia escolar, a fim de determinar aquilo que não é 

necessário e pode ser eliminado. (pg. 37/38) 

Os currículos escolares devem sim rever o que é importante e o que pode ser 

retirado da grade, pois a escrita fica cada vez mais sem espaço e na correria do dia 

de aula ela acaba sendo esquecida. 

 

 Os professores também descobrem que, uma vez que os materiais de escrita 

influenciam significativamente, o que e como as crianças escrevem, uma simples 

alteração na forma e no tamanho do papel disponível pode representar um novo 

desafio para os alunos. (pg. 41) 

 

 

Mês de fevereiro de 2019 

ELABORAÇÃO DO PROJETO CRIANCEIRAS: APRENDENDO COM OS POEMAS 

DE MANUEL DE BARROS 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Confecção de um livro para cada criança, contendo os poemas trabalhados e ilustrações feitas 

pelas crianças. 

JUSTIFICATIVA: 

O artista Manoel de Barros é uma referência no Brasil quando se fala em poemas. Porém, 

ainda pouco conhecido nas escolas. Nesse sentido, consideramos importante que as crianças 

desde pequenas tenham contato com as poesias desse artista. Para isso, utilizamos o 

aplicativo crianceiras, tendo em vista que a musicalização é uma forma divertida de 

aproximar as crianças desse gênero textual. Sendo assim, o projeto se justifica pela 
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importância de aliar à tecnologia as poesias na educação infantil. 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros; 

 Conhecer alguns poemas de Manoel de Barros; 

 Explorar diferentes meios e materiais artísticos; 

 Participar em situações que integrem música, canções e movimentos/expressões 

corporais; 

 Manusear diversos materiais explorando elementos como textura, traçado, cor e 

forma; 

O QUE OS BOLSISTAS E A PROFESSORA DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do projeto na 

parede para irem acompanhando); 

 Instalação do aplicativo nos celulares; 

 Conhecer os poemas previamente; 

 Assistir antecipadamente os clipes prestando atenção aos detalhes; 

 Planejar as atividades com antecedência; 

 Selecionar os materiais com antecedência; 

 Fazer áudio descrição das imagens com antecedência; 

 

Mês de março de 2019 

ELABORAÇÃO DA SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. Primeira Semana – poema Bernardo; (22 a 26 de abril); 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Apresentação do Compositor e Músico: Márcio Camilo e apresentação e exploração 

do clipe Bernardo do aplicativo; Movimentos corporais do momento em que 

Bernardo vira pássaro; 

 

Segunda Atividade (Terça-feira) 

Pesquisar sobre o Aracuã – apresentar esse pássaro. Trazer uma imagem. Vocês 

acham que o aracuã é parecido com o que o Bernado; 

 

Terceira Atividade (Quinta-feira) 

Confecção do Bernardo; sugestão com roso de papel e tinta; 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Continuação da confecção do Bernardo. 

 

2. Segunda semana – Poema Linhas tornas; (29 de abril a 03 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Apresentar o vídeo e fazer brincadeira ao ar livre- sugestão pulando com uma perna 
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só para a questão da perna torta. 

 

Segunda Atividade (Terça-feira) 

Atividade de musicalização com o som ploc-ploc instrumentos 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção da moldura com areia; 

 

Quarta-atividade (sexta-feira) 

Confecção do bicho e montagem do quadro; 

 

3. Terceira Semana – Um Bem-te-vi; (6 a 10 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Fazer os movimentos do clip. Fazer movimentos do bem te vi usando uma bacia com 

agua 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade na piscina (com peixinhos) e pintar a agua para ficar colorida. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Produção do cenário da agua e do sol. Sugestão pó de serra 

 

Quarta-atividade (sexta-feira) 

Fazer a arvore usando folhas e Confeccionar o bem-tevi. 

 

4. Quarta Semana – O menino e o rio; (13 a 17 de maio) 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação – cenário com barraca onde as crianças irão brincar com os bichos 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Bolha de sabão na piscina 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

 

Confecção do cenário da casa e colar a foto da criança 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do cenário da casa e colar a foto da criança 

 

5. Quinta semana – Se achante – (20 a 24 de maio) 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação do vídeo.  
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Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade de dança com movimentação corporal.  

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do cenário com tinta guache. 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do caranguejo com filtro de café para o corpo. 

6. Sexta semana – Poema Sebastião (27 a 31 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação do clipe – início da confecção da caixa do jacaré e dos peixinhos 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Fazer uma pista de corrida e brincar com as crianças de apostar corrida. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do corpo do jacaré usando papel cartolina (patas dianteiras e cabeça e 

patas traseiras e rabo) 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da barriga do jacaré, montagem e brincar. Escrita da letra inicial do nome 

do personagem. 

 

7. Sétima semana – Poema - Sombra Boa (03 a 07 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Dramatização do poema com o cenário e os personagens. As crianças farão os 

personagens. 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Fazer sombras com as mãos com as crianças, usando lanternas e outros materiais. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Levar papéis de carta e mostrar para as crianças. Confeccionar papel de carta usando 

diferentes gravuras prontas (estrela, flor, borboleta, coração, etc. sombra de 

maquiagem). O papel será usado depois para escrever uma mensagem para as pessoas 

que vocês amam. 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Escrita de mensagem no papel de carta. Cada bolsista e a professora fica com uma criança 

para conversar com ela sobre o que ela quer escrever e para quem, enquanto as outras 

crianças ficam brincando. Depois chamam a outra criança. A mensagem depois será 
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transcrita para o papel de carta das crianças. 

Na produção final haverá um sulfit com um envelope colado e dentro do envelope, a carta 

das crianças.  

 

 

8. Oitava semana – Poema os Rios começam a Dormir(10 a 14 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Fazer uma brincadeira com móbile do sapo e brincar com as crianças; 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Brincadeira com lençol simulando o rio e os peixes. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do arco-iris. Levar palitos de picolé para as crianças pintarem com as 

cores do arco-iris (a pintura pode ser com dedo, com esponja ou pincel); 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do sol usando buchas e molde vazado. E montagem do cenário. 

 

9. Nona semana: Poema o idioma das árvores (17 a 21 de junho) 

Primeira atividade (segunda feira) 

Atividade de ritmo com instrumento de percursão. As crianças tocam nas pausas da musica.  

Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade no parque de observação das arvores, exploração de textura das folhas. 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Pintar o cenário usando TNT. Recortar o TNT Branco no tamanho de um sulfit. Entregar 

bexigas para as crianças pintarem o TNT com tinta azul claro e branco na parte do céu e tinta 

verde claro na parte do chão. Usar papelão para dobrar o TNT para dividir as duas cores. 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da árvore usando barbante e folhas coletadas pelas crianças. 

 

10. Décima semana – Poema O silêncio Branco. (24 a 28 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação da poesia e expressão corporal (dança calma) usando elástico; 
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Segunda atividade (terça-feira) 

Mostrar Atividade na piscina com regador para simular a chuva e imaginar a garça 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do cenário (plano de fundo) usando arroz colorido para a chuva e o rio 

com giz de cera ralado.  

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da garça com prato descartável e pluma, e palito de churrasco ou de 

picolé. 

 

1º a 5º de Julho – arrumar os livros -  

 

Avaliação do Projeto: 

Observação;  

Os materiais produzidos pelas crianças 

Referências: 

Aplicativo Crianceiras: Poesias de Manoel de Barros musicalizadas por Márcio de Camilo, 

2012. 

Projeto crianceiras: www.crianceiras.com.br 

 

Mês de abril de 2019 

 

 

Registro do dia 02 de abril de 2019 – histórias contadas pelas crianças 

sobre seus objetos. 

 

 

Naiara Araújo 

A atividade de hoje faz parte do projeto que estamos realizando sobre a 

escrita de si com os alunos, realizamos um levantamento de histórias com eles 
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sobre objetos que eles trouxeram de casa. O objetivo era que eles levassem para a 

sala de aula algo que gostassem muito e que teriam alguma lembrança para 

compartilhar na sala, e foi isso que aconteceu. 

Tivemos variedades de objetos como ursos de pelúcia, bonecos, livro,um 

cobertor e até um bichinho de estimação o jabuti chamado pelo dono de 

“Tranqueirinha”.  

 
Figura 1: jabuti tranqueirinha 

 
Figura 2: alguns dos objetos das crianças. 
 

Nós bolsistas começamos a atividade contando as lembranças de nossos 

objetos e em seguida a professora Adriana e a estagiaria Lidia também contaram, 

depois individualmente foi a vez dos alunos, o aluno Davi que é o dono da 

Tranqueirinha (o jabuti) contou quem deu o bichinho e frisou para os colegas que 

ela é um jabuti e não uma tartaruga e ainda nos surpreendeu avisando para todos 

que não devemos jogar lixos no mar por que as tartarugas comem e morrem. 

Alguns alunos tiveram dificuldade para conversar e expressar suas 

lembranças, como foi o caso da aluna Sophia por que percebemos uma dificuldade 

na fala ao conversar e nós não conseguimos entender o que ela estava dizendo, 

outros também ao sentarem para falar com os colegas ficavam tímidos e 
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envergonhados ou só queriam mesmo brincar com seus objetos. 

No final conseguimos gravações e relatos dos alunos para o 

desenvolvimento do nosso projeto e acreditamos que eles interagiram com as 

histórias e também gostaram de compartilhar suas lembranças conosco e com os 

colegas. 

 

 

Mês de maio de 2019 

 

 

Registro do dia 14 de Maio de 2019 – Seqüências de atividades projeto crianceira 

poema Menino e o Rio. 

 

Naiara Araújo. 

Na aula do dia 14 iniciamos a atividade com o vídeo da poesia cantada O menino e o 

rio de Manoel de Barros, logo no início do vídeo eu bolsista Naiara pausei no momento em 

que apareciam as bolhas numa água bem escura e então perguntei para os alunos o que eles 

achavam que aparecia naquela imagem, logo o aluno Davi respondeu bem alto que eram 

bolhinhas e então perguntei novamente como que poderíamos fazer umas bolhinhas e o aluno 

João Miguel respondeu que tinha que assoprar bem forte, assim eu completei que íamos fazer 

essas bolhas com água e sabão logo em seguida ao vídeo. 

Durante o vídeo o aluno Carlos comentou que eles tinham brincado na casinha igual a 

que apareceu na música por que ele relembrou a atividade aplicada durante a apresentação do 

dia anterior com as bolsistas Ana Carla e Luana. Assim que o vídeo acabou fomos todos para 

o parque de areia e nós bolsistas distribuímos os tubinhos com água e sabão que contém na 

tampinha umas argolas de plásticos que ao entrar em contato com o vento formam bolhas de 

sabão, e então deixamos os alunos livres para se divertirem e foi realmente o que aconteceu, 

nós bolsistas também entramos na brincadeira e nos divertimos com as bolhas junto com as 

crianças. 
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Figura 1: alunos fazendo bolhas de sabão. 

Durante a brincadeira com as bolhas eu bolsista Naiara estava perto do aluno Téo e 

ele estava com dificuldade de assoprar e me disse que não queria mais tentar e então insisti 

para que ele tentasse de novo e depois de mais algumas tentativas ele conseguiu assoprar 

dentro da argola e se formou uma bolha ele ficou tão contente que saiu dizendo para a bolha 

esperar ele, acredito que ele não queria deixar sua bolha ir embora porque tinha sido tão 

difícil de conseguir fazer ela. 

 
Figura 2: Alunos correndo atrás de suas bolhas. 

 

Nesse dia todos os alunos interagiram e conversaram bastante durante a atividade, até 

aqueles mais calados como a aluna Mirela que chegou para mim bem séria e disse que queria 
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pegar a bolha e me pediu para fazer uma na mãozinha dela, então expliquei que a bolha tem 

que voar se pegar nela ela estoura. Depois de várias bolhas feitas pelos aluno encerremos a 

atividade e algumas crianças queriam brincar mais um pouco e assim acreditamos ter feito 

um trabalho proveitoso e divertido com todos. 

 

 

 

 

Mês de junho de 2019 

 

 

Registro do dia 11 de junho de 2019 – projeto Crianceiras- poesia O 

silêncio branco 

 

Naiara Araújo 

A atividade do dia 11 de junho foi a ultima do projeto que planejamos sobre 

as poesias de Manoel de Barros e as Ilustrações de Martha Barros, primeiramente 

passamos no data Show a Poesia cantada O silencio Branco e em seguida 

conversamos com os alunos sobre a ave Garça que é o animal que aparece na 

poesia, a bolsista Beatriz fez perguntas como quem já tinha visto aquela ave e 

então vários alunos responderam que já tinha visto, o aluno João Miguel disse que 

tinha visto na outra aula que foi no dia anterior onde as bolsista da segunda feira 

tinham feito a apresentação da poesia. 
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Figura 1: alunos assistindo o vídeo da poesia 
 

Logo depois da roda de conversas a bolsista Beatriz disse para os alunos 

irem sentar em suas cadeiras, pois iríamos realizar uma atividade onde os mesmos 

teriam que montar um quebra cabeça com a imagem de uma garça. Na atividade 

podemos perceber que as crianças têm um raciocínio lógico já desenvolvido que foi 

o caso do aluno Kevin por que eu entreguei as peças do quebra cabeça primeiro 

para ele e fui distribuir para os outros colegas e disse que assim que terminasse de 

entregar as peças ia explicar o que eles teriam que fazer mas enquanto ainda 

estava distribuindo as peças o aluno Kevin se levantou e disse que já tinha montado 

o seu, eu rapidamente fui até sua mesa para conferir e realmente ele montou 

certinho e foi muito rápido. 
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Figura 2 e 3: alunos realizando a atividade 

 

Na atividade todos se concentraram e conseguiram realizar, depois de terem 

montado corretamente o desenho nós pegamos folhas de papel sulfite na cor rosa e 

passamos cola branca para que os alunos colassem as peças de forma correta e 

nesse momento eu tive que atentar alguns alunos para não colar as peças do lado 

errado e deu tudo certo. Nossa ultima atividade foi bem gostosa de realizar e 

sentimos que os alunos puderam estimular a parte do raciocínio lógico e a 

coordenação motora de forma bem lúdica e divertida.    

 

Mês de julho de 2019 

 

ELABORAÇÃO DO PROJETO: BRINCANDO E JOGANDO SE APRENDE 

MATEMATICA 

 

JUSTIFICATIVA: 

Este projeto é uma proposta do programa PIBID da Universidade Federal de 
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Rondônia, onde buscamos criar formas divertidas e prazerosas de ensinar a 

matemática para os alunos do maternal. Através de brincadeiras e jogos tornaremos 

a matemática mais atraente e interessante para as crianças, pois entendemos que é 

assim que as crianças desenvolvem suas capacidades concordando com Piaget 

(1976): 

Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças 
estabelecem-se nos primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-
se através da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce 
naturalmente a partir das suas experiências. A vivência de experiências 
matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem ideias 
relacionadas com padrões, formas, número e espaço de uma forma cada 
vez mais sofisticada (PIAGET, 1976, p.73). 
 

Podemos perceber a matemática em praticamente tudo no nosso dia-a-dia, 

desde o nosso nascimento tudo se move em torno de números e medidas e 

operações. 

No brincar as crianças entra em contato com essa linguagem matemática, 

para iniciar a passagem de tempo nas brincadeiras, para medir, distanciar e 

também para distinguir o pesado do leve, os conceitos espaciais como em cima e 

embaixo fora dentro frente atrás. Todas as atividades dos seres humanos sejam 

simples como repartir algo ou complexa com projetos de Engenharia a matemática 

é usada.  

No nosso cotidiano como nos das crianças e ela deve ser trabalhada, as 

coisas que faz parte desse universo, como a idade o corpo através de brinquedos, 

as músicas, jogos e brincadeiras. A aprendizagem através de jogos e brincadeiras, 

músicas permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até 

divertido. 

 A utilização de atividades lúdicas e o material concreto no ensino da 

Matemática têm uma grande importância para o desenvolvimento cognitivo e sócio 

cultural, desenvolvendo suas práticas e habilidades aliando a aquisição do 

conhecimento. 

Segundo Olivério (2010): 

O lúdico no ensino da matemática, na Educação Infantil, além de dinâmico, 

faz com que os alunos sintam maior prazer em aprender, pois eles se 

identificam bastante com as brincadeiras e jogos. O primeiro contato com o 

lúdico faz com que os alunos participem ativamente das aulas. Na fase da 

Educação infantil, a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 
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atenção, pois eles dispersam com muita facilidade e as brincadeiras 

ajudam nesse processo, pois as crianças sentem-se atraídas pela atividade 

voltada para seu mundo. 

Este projeto terá como produto final um mercadinho dentro da sala de aula 

com os alunos a fim de enfatizar a matemática com eles, assim buscamos 

aprimorar o uso dos números e apresentar para as crianças o sistema monetário 

utilizado no cotidiano através de cédulas do Real impressas e entregue para os 

alunos durante o dia a dia escolar. 

 

Objetivo geral: 

Aprender a Matemática por meios e rotinas diferentes e dinâmicos em sala de aula 

para despertar o interesse. 

 

Objetivos específicos: 

Aprimorar os conceitos de longe, perto, dentro, fora, em cima, em baixo, atrás, na 

frente, ao lado, dentro, fora, cheio, vazio, etc; 

Memorizar pequenas músicas e gestos; 

Reconhecer e discriminar numerais, desenvolver contagem; 

Ter noções de Matemática em situações do cotidiano; 

Identificar as cédulas e moedas que circulam no país, reconhecendo seu uso 
cotidiano; 
Participar de jogos e dinâmicas onde envolvam a matemática, como os números e 
quantidades. 
 

Conteúdos: 

 

 

METODOLOGIA: 

Para a realização deste projeto iremos trabalhar com leitura de histórias e 

contações referentes à matemática, utilizaremos de multimídias com vídeos, 

aplicação de dinâmicas e brincadeiras, atividades com sons e musicalização, 

aplicação de jogos, rodas de conversa entre outros a fim de proporcionar diversão e 

aprendizado entre os alunos. O produto final desse projeto será a realização de um 

mercadinho dentro da sala com o objetivo de analisar se os alunos irão conseguir 
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administrar os números relacionando a quantidades na hora de comprar os 

produtos do mercado. 

 

CRONOGRAMA: 

1 SEMANA: 

DIA 19/08/2019: (segunda-feira) 

Noções espaciais: longe- perto; alto- baixo;  

DIA 20/08/2019: (terça-feira) 

Noções espaciais dinâmicas: igual- diferente; fino – grosso; maior – menor; cheio – 

vazio. 

A dinâmica deverá ser realizada com potes cheios de água e outros vazios, gis de 

cera e canudos finos e grossos, brinquedos iguais, diferentes, grandes e pequenos 

para que os alunos consigam distinguir e aperfeiçoar as noções espaciais através 

das perguntas da professora que devem ser: Qual é o pote que esta cheio? E qual 

esta vazio? Qual giz é grosso? E qual é fino? Qual brinquedo é igual ao outro? E 

qual é diferente? Qual é o maior? E qual é o menor? 

2 SEMANA: 

DIA 26/08/2019: (segunda-feira) 

DIA 27/08/2019: (terça-feira) 

Nessa semana iniciaremos a horta na escola, será feito a preparação do solo para 

receber as sementes que os alunos irão plantar. 

3 SEMANA: 

DIA 02/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 1 com contorno de massinha, escrita na louza e 

colagem de quantidade na árvore. 

DIA 03/09/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 2 na 

louza mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 2. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. assistirão o vídeo da Mariana contando os números, em 

seguida terá a brincadeira caça tesouro no parque de areia  onde os alunos terão 
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que procurar o número 2 que estará escondido pelo espaço e ainda terá um  jogo 

de boliche com os números onde individualmente os alunos jogaram a bola nos 

pinos e contaremos quantos pinos eles conseguiram derrubar. 

4 SEMANA: 

DIA 09/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 3 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, brincadeira com a galinha feita em EVA. 

DIA 10/09/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 4 na 

louza mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 4. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá também uma brincadeira com os números de 1 ao 4  

onde os alunos deverão pegar bolinhas com o número 4 e jogar dentro de um 

recipiente que tiver o mesmo número. 

5 SEMANA: 

DIA 23/09/2019 (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 5 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, colagem das sementes na melancia. 

DIA 24/09/2019 (terça-feira) 

Sequencia dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 6 na 

louza mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 6. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma dinâmica com umas roletas de números de 1 ao 

6, individualmente os alunos terão que colocar os pregadores de acordo com o 

número da roleta até colocarem 6 pregadores na roleta de número 6. 

6 SEMANA: 

DIA 30/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 7 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, corrida com carrinhos na pista  
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DIA 01/10/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 8 na 

louza mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 8. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma brincadeira com a pizza dos números onde os 

alunos terão que encontrar qual pedaço de pizza que terá bolinha de 1 ao 8 

corresponde ao número impresso na pizza. 

7 SEMANA: 

DIA 07/10/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 9 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore. 

DIA 08/10/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 10 na 

louza mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 10. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita 

com rolo de papel higiênico. Terá também um jogo de encaixe dos ovos feito com 

EVA onde os alunos deverão encaixar as partes que terão as quantidades em 

bolinhas nas partes que terão os números até o 10 e em seguida trabalharemos a 

seqüência numérica onde os alunos farão uma centopéia com os dedos utilizando 

tinta. 

8 SEMANA: 

DIA 14/10/2019: (segunda-feira) 

Nessa semana será feita uma roda de conversa com os alunos para avisá-los que 

serão distribuídos cofrinhos para cada um e ao longo do projeto todos que 

participarem das atividades ganharão dinheiro que é as cédulas que serão 

impressas para eles utilizarem no final do projeto no mercado que será feito na 

escola. 

Jogo da centopéia: 

DIA 15/10/2019: (terça-feira) 
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Jogo da flor com quantidade e números: 

Esse jogo tem o desenho de varias flores com um número de 1 a 10 e os alunos 

devem encaixar as pétalas sobre o desenho respeitando o número que tem na flor e 

a quantidade das pétalas. 

 contando na seqüência numérica e montar cada um a sua flor. 

 

9 SEMANA: 

DIA 21/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo dos números com tampinhas de garrafa e bolinhas de isopor. 

DIA 22/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo do Cubra e Descubra. Pintar o percurso para a próxima aula. 

Previamente será confeccionado um dado com números de um a cinco e numa 

faixa de tamanho médio de TNT serão colocados números de EVA de um a cinco, 

após a criança observar um pouco os números da faixa, será coberto com outro 

pedaço de TNT e o numero que cair no dado jogado pelo aluno, será o que ele 

devera tentara achar, e após a outra criança a ordem dos números da faixa se 

inverte. 

 

 

10 SEMANA: 

DIA 28/10/2019: (segunda-feira) 

Encontrar o prato com numeral igual e circulo com quantidade e números. 

DIA 29/10/2019: (terça-feira) 

Jogo do Percurso dos números com dado. 

Será realizado um percurso com casas coloridas pelos alunos em um grande 

pedaço de papel Kraft pelas crianças na aula anterior. O Jogo será realizado em 

cada duas crianças, elas ficarão no começo do percurso a pós jogar o dado cada 

uma andará a quantidade de casas que sair no dado e quem conseguir chegar ao 

final do percurso ganha. 

11 SEMANA: 

DIA 04/11/2019: (segunda-feira) 

Bolinhas de isopor dentro do litro  corrida dos cavalinhos. 

DIA 05/11/2019: (terça-feira) 
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Jogo de reconhecimento dos números com palitos de picolé e corrida para pegar os 

números no cesto. 

Será impresso em uma folha de sulfite várias seqüências com três números entre 

um e cinco, que serão colocado previamente em palitos de picolé, assim a criança 

irá encontrara na folha a sequência e posicionar o palitinho com a mesma 

seqüência em cima da folha. Segunda atividade em dois cestos serão colocadas 

varias bolinhas com números de um a dez, de duas em duas crianças que estarão a 

uma certa distancia do cesto então o professor pedirá um numero específico e o 

aluno que for lá correndo e voltar com o numero pedido primeiro ganha, assim 

troca-se as duplas até todos alunos participarem.  

 

12 SEMANA: 

DIA 11/11/2019: (segunda-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

DIA 12/11/2019: (terça-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

13 SEMANA: 

DIA 18/11/2019: (segunda-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

DIA 19/11/2019: (terça-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

Ensaio para o produto final do projeto de matemática, onde será montado um 

mercadinho com prateleiras e vários modelos de embalagens juntadas, onde as 

crianças poderão comprar com seu dinheiro arrecadado conforme as atividades do 

projeto realizadas. Será um ensaio para o dia final do projeto, onde elas compraram 

suas coisas, neste ensaio explicaremos como funciona o mercadinho o valor quanto 

precisa de dinheiro para comprar algo que gostou. 

 

14 SEMANA: 

DIA 25/11/2019: (segunda-feira) 

Organização dos produtos do mercado. 

DIA 26/11/2019: (terça-feira) 

Produto final que será o mercadinho. 

Será realizado o fechamento do projeto, com o mercadinho pronto, com suas 

mercadorias prateleiras, as crianças andaram por ele escolheram suas coisas após 
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passarem por um setor com as embalagens cada um com seus valores, no segundo 

setor haverá coisas que realmente utilizaram, coisas como de  materiais escolares, 

verduras da horta produzidas por eles, onde ao final passarão no caixa pagarão e 

levarão suas compras embora. 

 

REFERENCIA: 

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1976. 

 

Mês de agosto de 2019 

 

 

Registro do dia 20 de agosto de 2019 – projeto de matemática: noções 

espaciais. 

 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 20 de agosto retornamos as atividades em sala de aula com a 

turma da professora Adriana. Como sempre fomos muito bem recebidas e acolhidas 

pelas crianças, estamos iniciando um novo projeto que é sobre matemática e 

preparamos uma aula sobre as noções espaciais. Num primeiro momento enquanto 

os alunos estavam brincando com umas peças de montar eu observei umas 

crianças brincando e me chamou atenção uma conversa do aluno Davi que disse 

para os colegas que eles deveriam juntar suas peças e formar um grupo de três e 

os outros colegas juntar suas peças também com outro grupo de três, e realmente 

os dois grupos eram compostos por três crianças. Esse fato nos mostra que os 

alunos estão sempre praticando a matemática até mesmo em simples brincadeiras.   

Enquanto os alunos foram lanchar nós separamos os materiais que iríamos 

usar para trabalhar os conceitos de fino e grosso, cheio e vazio, diferente e igual, 

alto e baixo. Quando as crianças retornaram para sala pedimos para que 

sentassem no tapete para que pudéssemos conversar, assim eles fizeram e nós 

começamos perguntando sobre o que eles sabiam que era a matemática, então o 
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aluno Davi disse que eram todos os números, já o aluno João Miguel disse que era 

o círculo e o quadrado, então nós bolsistas concordamos com eles e dissemos que 

tem varias outra coisas que também fazem parte da matemática como, por 

exemplo, as medidas de tamanho, então chamamos dois alunos e pedimos para 

eles dizerem qual era o colega mais alto e logo o aluno João Miguel gritou que era a 

Prô, por que a bolsista Beatriz estava perto dos alunos que estava na frente, então 

ele entendeu que a mais alta era ela perto das crianças e realmente ele não estava 

errado. 

 
Figura 1: alunos ouvindo nossas explicações e mesa feita com os materiais da sala. 

 

Depois das medidas começamos a mostrar os objetos que pegamos na sala, 

mostramos vários bichinhos e perguntamos se eles eram iguais então responderam 

que não então perguntei se eles não eram iguais eram o que? Alguns alunos 

responderam rapidamente que eram diferentes. Depois pegamos dois recipientes 

um estava cheio de tampinhas e o outro estava vazio e novamente perguntamos 

para eles que se um recipiente esta vazio o outro esta como? a maioria respondeu 

que o outro estava vazio e assim foi com vários outros objetos. Para finalizar 

separamos giz de cera com espessuras diferentes e chamamos individualmente as 

crianças e ia perguntando qual era o giz mais grosso e o giz mais fino, a grande 

maioria respondeu corretamente e apenas uns três alunos tiveram um pouco de 

dificuldade e timidez para falar mas nós insistimos e conversamos até eles falarem 
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qual era o grosso e qual era o fino. 

 
Figura 2 e 3: alunos respondendo as perguntas. 
 

Nossa atividade foi divertida e sentimos que as crianças absorveram muito 

sobre as noções matemáticas que nós buscamos passar para elas. Gostamos muito 

poder observar o quanto esperto elas são e o quanto podemos colaborar para o 

desenvolvimento delas. 

 

 

Mês de setembro de 2019 

 

 

Registro do dia 24 de Setembro de 2019 – projeto de matemática: 

número 6. 
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Naiara Araújo 

 

Nós bolsistas iniciamos a aula do dia 24 de setembro com a atividade de 

contorno do número 6 com a massinha de modelar, em seguida ao contorno os 

alunos deveriam fazer 6 bolinhas com a mesma massinha para colar na árvores 

impressa na atividade, o aluno Kevin estava fazendo realizando sua atividade 

quando falou para mim que a colega Sophia tinha fechado o número dela e tinha 

feito outro número, então me aproximei deles e perguntei qual era o número que ela 

tinha feito e me surpreendi pois o Kevin respondeu é o 8 Prô! e realmente estava 

parecendo o número 8. 

 
Figura 1: alunos fazendo atividade com a massinha. 

 

 Após a atividade com a massinha fizemos uma tentativa de escrita do 

número 6 na lousa mágica com canetão e logo no início muitos começaram a falar 

que não conseguiam fazer, então nós bolsistas os auxiliamos e falamos para eles 

que para escrever o número 6 só precisava fazer uma bolinha e uma perninha tudo 

numa linguagem bem simples, mas sem exigir muito dos alunos por que essa é pra 

ser uma atividade bem livre e prazerosa. Fizemos com os alunos também a 

colagem de mais uma maçã nas arvores que temos na sala para completar o 

número 6. 
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Figua 2,3 e 4: alunos fzaendo a tentativa da escrita do número 6. 

 

Para atividade final planejamos uma roleta dos números onde os alunos 

deveriam pregar pregadores nas roletas indicando as quantidades equivalentes aos 

números, nós bolsistas decidimos chamar um aluno por vez pelo motivo de ser uma 

atividade que exige um pouco de concentração e neste dia todos estavam bem 

agitados, então enquanto fazíamos a atividade individualmente os outros alunos 

ficaram brincando com brinquedos da sala, e a brincadeira com a roleta foi bem 

produtiva muitos dos alunos conseguiram realizar com nossa ajuda, o aluno Davi 

colocou os pregadores corretamente em todos os números eu só confirmando com 

ele qual o número que estava na roleta e ele ia contando cada pregador que 

colocava até dar a quantidades certas, os outros alunos que sentiram um pouco de 

dificuldade nós auxiliamos e acabaram conseguindo colocar e contar as 

quantidades corretamente, ficamos muito feliz em ver que a seqüência numérica 

que estamos trabalhando na sala esta sendo bem absorvida pelos alunos, eles 
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sempre lembram qual os números que já trabalhamos e fazem sempre a contagem 

conosco até o numero 10. 

 
Figuras 5 e 6: brincadeira da roleta dos números. 

 

Mês de outubro de 2019 

 

 

Registro do dia 22 de outubro de 2019 – projeto de matemática: número 

10. 

 

Naiara Araújo 

 

A aula do dia 22 nós bolsistas planejamos trabalhar o número 10, e assim 

encerrar a seqüência dos números com os alunos. Começamos pedindo para eles 

contornarem o número 10 que estava impresso em cartões com massinha de 

modelar e representar a quantidade do número 10 com bolinhas da mesma 

massinha, assim eles fizeram com a ajuda das bolsistas. O aluno Kevin foi o 

primeiro a completar a atividade e nos surpreendeu a sua rapidez e concentração 

ele correu com o seu cartão e disse assim: Olha Prô o meu número 10! E então eu 
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Naiara pedi para ele contar as bolinhas para confirmar se tinha as 10 e estava 

correto. 

 
Figuras 1 e 2: alunos realizando a atividade do contorno com a massinha 
 

Ao retornarem do lanche os alunos iniciaram a atividade com a arvore dos 

números onde eles teriam que colocar bolinhas de papel representando os números 

e como estávamos trabalhando o número 10 nós colocamos junto com as crianças 

a ultima bolinha e contamos individualmente com cada um até chegar ao número 

10. Em seguida entregamos as lousas mágicas para os alunos tentarem a escrita 

do número 10, e para nossa surpresa eles já estavam bastante familiaridade com a 

escrita e com apenas um incentivo das bolsistas eles conseguiram fazer o número 

10 com bastante facilidade, nós só falamos para eles que primeiro eles deveriam 

fazer um traçinho e na frente uma bolinha assim saiu o numero. 
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Figuras 3 e 4: alunos realizando a atividade na lousa mágica 
 

 Depois finalizamos as atividades com um jogo de encaixe onde os alunos 

deveriam encaixar uma parte que continha um número em outra parte que continha 

a quantidade, e individualmente eles iam montando e eu bolsista Naiara os 

auxiliavam e sempre contando para confirmar se a quantidade estava certo com o 

número, o aluno Davi teve muita facilidade eu pedi para ele contar as quantidades 

de uma peça e ele disse assim: Não precisa Prô eu sei que tem 4 aí! E assim ele e 

os outros alunos conseguiram terminar o jogo. Em seguida ao jogo nós pedimos 

para os alunos pintarem com seus dedinhos o corpinho de uma centopéia 

respeitando a seqüência numérica, tínhamos uma folha com 10 cabeças da 

centopéia e eles tinham que ir colocando os dedinhos na folha. E assim eles 

interagiram e participaram de todas atividades em um dia bem produtivo. 
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Figuras 5 e 6: jogo de encaixe dos números. 
 

 
Figuras 7 e 8: pintura da centopéia na seqüência numérica. 

 

Mês de novembro de 2019 
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Registro do dia 05 de Novembro de 2019 – projeto de matemática: jogos 

e brincadeiras 

 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 05 de novembro nós bolsistas planejamos uma brincadeira com os 

alunos, onde eles teriam que fazer uma corrida para encontrar números específicos e jogar 

dentro de um cesto. Primeiramente nós explicamos para eles que teriam que correr até onde 

estavam as bolinhas com os números e trazer para o cesto somente o número que nós íamos 

pedir a eles. 

 
Figura 1: alunos se preparando para iniciar a brincadeira. 

 

Para iniciar a brincadeira escolhemos duas alunas, a Manuela e a Ana Clara, nós as 

posicionamos uma ao lado da outra e pedimos para elas correrem até os números e pegar 

apenas o número 2, assim elas fizeram e nos surpreenderam porque rapidamente as duas 

encontraram no meio de vários números o 2. E assim fizemos a brincadeira com os outros 

alunos. Quando chegou a vez da aluna Sophia ela sentiu muita dificuldade, eu fui até ela para 

auxiliar e pedi pra ela encontrar o número 3, ela só me dizia que não sabia, tentei procurar 

com ela e só repetia que não sabia, então peguei os números 1, 2 e 3 fui contando com ela e 

depois pedi pra ela me mostrar qual era o 3, então ela conseguiu e ficamos muito felizes. 
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Figuras 2 e 3: alunos correndo para pegar o número. 

 

Conseguimos fazer com que todos os alunos participassem da brincadeira, alguns 

repetiram algumas vezes a corrida o que nos indica que gostaram. Podemos perceber que 

vários alunos reconhecem os números com facilidade o que nos deixou muito satisfeitas e 

orgulhosas.   

 

 

Mês de dezembro de 2019 

 

 

Registro do dia 02 de dezembro de 2019 – projeto de matemática: jogos 

e brincadeiras 

 

Beatriz da Cruz 
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Naiara Araújo 

 

Nossa aula foi um ensaio para o produto final deste projeto de matemática 

que é o mercadinho com os alunos, inicialmente nós bolsistas organizamos os 

produtos do mercadinho colocando preços nas caixas e potes que conseguimos 

juntar, em seguida organizamos uma sala que continha umas prateleiras assim 

pudemos distribuir os produtos de forma que os alunos os alcançassem durante a 

atividade. 

 
Figura 1: sala organizada para o ensaio do mercadinho 
 

Depois de organizar a sala onde aconteceu o ensaio trouxemos os alunos 

divididos em 4 grupos de 4 alunos, começamos conversando com eles e explicando 

que eles iriam fazer um ensaio onde iam escolher produtos do mercadinho e no final 

iam pagar com o dinheirinho que ganharam durante as atividades feitas em sala de 

aula. Então assim eles começaram a pegar os produtos e nós bolsistas sempre 

questionando os alunos de qual era o número que continha na frente de cada 

produto. 
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Figura 2: alunos fazendo suas compras. 
 

No final das compras nós íamos conferindo com cada aluno os números que 

estavam nos produtos e eles iam respondendo, o aluno João Miguel respondeu 

quando eu perguntei sobre o número que estava nem um produto que era o número 

1 e o zero então eu confirmei e o ensinei que quando tinha o número 1 o zero juntos 

formavam o número 10. Depois de todos terem participado e conferido o dinheirinho 

nós devolvemos seus cofrinhos e avisamos que na próxima semana iríamos fazer o 

mercadinho de verdade e que eles então poderiam levar os produtos para casa, a 

aluna Cecília ficou decepcionada por que me disse que já queria levar suas 

compras e então eu expliquei que teríamos mais produtos diferentes no outro dia e 

que ia ser mais legal então ela se conformou. 

Conseguimos desenvolver com os alunos um bom entrosamento com os 

números e acredito que no dia do mercadinho que é produto final do projeto todas 

as crianças se saíram muito bem e identificaram perfeitamente os números.      
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: João Batista Dias da Silva /Creche menino Jesus  

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri da Silva Marques /Adriana 

Siqueira 

Nome do bolsista: Luana Grácia de Oliveira 

Data de inclusão no PIBID: novembro/2018 

Turmas atendidas: Educação infantil 3 e 4 anos e 2º e 3 º ano fundamental 

Quantidade de alunos atendidos: 22 alunos em cada turma 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de novembro de 2018 

 

 

Aplicação de atividade do dia 07 de novembro de 2018 

Luana Grácia de Oliveira 

  Demos início a aula do dia 07/11/2018, na escola Valdecir Sgarb Filho, onde a 

professora Givere, responsável pela turma do 2º ano A matutino, faz minha apresentação aos 

educandos, uma vez que era meu primeiro dia com a turma. Em seguida eu os cumprimentei e 

me apresentei para os mesmos, para que pudéssemos ali estabelecer um vínculo de maneira 

natural, para dessa forma, podermos estabelecer uma boa relação. 

 A aula teve início com a leitura do livro “PEDRO VIRA PORCO-ESPINHO” da 

autora Janaína Tokitaka., a mesma foi ministrada pelo Diego. Ele inicia trazendo informações 
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a respeito da autora, essa, nasceu em são Paulo e estudou Artes Plásticas na Universidade de 

São Paulo (USP), suas histórias são contadas por meio de imagens e palavras, Janaína também 

ministra aula sobre ilustração para adultos. O livro retrata a história de Pedro, um garoto que 

gosta de dinossauros e de brincar com os amigos, mas se as coisas não acontecem como o 

planejado, ele vira “porco espinho”, se cai um toró bem na hora de ir ao parquinho, a irmã 

berra, ou cachorro late, vira “porco espinho”, dessa forma, Diego os questiona o que significa 

porco espinho, alguns educandos dizem ser por que o menino tem alguma espécie de poder, 

outros respondem corretamente dizendo que Pedro se torna porco espinho quando ele fica 

zangado, assim, Diego conclui a leitura esclarecendo que “porco espinho” significa ficar 

bravo.  

Logo após, Diego da sequência utilizando ao data show para exibir um vídeo contendo 

explicações sobre o processo da digestão dos alimentos em nosso organismo, o qual é bem 

aceito pelas crianças, possibilitando uma boa interação de ambas as partes durante a exposição 

do vídeo. Em seguida, ainda Diego, para melhor compreensão do conteúdo, utiliza o livro 

didático de ciências humanas e da natureza, na página 130 seguindo com leitura e atividades 

propostas do livro. Nesse momento a professora Giveri sugere que eu entregue os livros 

didáticos aos educandos que estavam sem o mesmo, para que dessa forma fosse memorizando 

o nome deles.  

Por conseguinte, Diego pede a participação de alguns discentes pedindo para que eles 

mesmos fizessem a leitura da atividade em voz alta, bem como, também chama um aluno para 

ir até a lousa desenhar o processo digestivo. Assim Diego faz a correção da atividade e 

transcreve na lousa as respostas para ajudar os que ainda não haviam realizado por completo. 

Em meio a isso, Iohanna e eu os auxiliavam passando nas mesas sanando suas dúvidas. De 

modo geral, pude perceber que a turma corresponde bem ao que foi proposto para a aula, 

interagem bastante, propiciando uma relação de mão dupla, onde o conhecimento se faz 

presente para quem está recebendo-o, como para quem o leciona. 
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ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração da educanda Maria.            

 

 

 

 

 

     

 

 

           A experiência foi muito boa, ver os educandos desenvolver os trabalhos, foi 

maravilhoso. Sou grata pela oportunidade de vivenciar o dia a dia em sala de aula, adquirindo 

mais conhecimento, sendo esse momento único para quem deseja lecionar. Acredito que a 

educação é a única força capaz de formar uma sociedade mais justa, onde as diversidades 

sejam respeitadas no meio social.             
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Aplicação de atividade do dia 14 de novembro de 2018 

Luana Grácia de Oliveira 

 Demos início a aula do dia 14/11/2018, na escola Valdecir Sgarb Filho, a qual iniciei 

propondo uma dinâmica de apresentação para os educandos, com o intuito de conhece-los 

melhor, bem como, na tentativa de aprender seus nomes, uma vez que esse era meu segundo 

encontro com os mesmos. A dinâmica foi bem-sucedida e aceita pelas crianças, e acabou 

cumprindo seu papel, quando, foi pensada como forma de quebrar o gelo de ambas as partes. 

Logo após, eu comecei a leitura do livro, ”O menino Azul”, da autora Cecília Meireles, 

onde trago informações a seu respeito, essa, nasceu em 07 de novembro de 1901, no Rio de 

Janeiro, onde faleceu, em 09 de novembro de 1964. Considerada uma das maiores vozes da 

poesia em língua portuguesa. O livro retrata a história de um menino que queria um burrinho 

manso para passear, que saiba conversar, que saiba dizer o nome de tudo que aparecer, até 

mesmo que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos, ele sonha em ter esse 

burrinho e no fim diz “quem souber de um burrinho desses, pode escrever para ruas das casas, 

das portas, ao menino azul que não sabia ler”. Durante a leitura indaguei aos educandos o 

porquê de o menino querer tanto um burrinho, alguns disseram que era para fazer-lhe 

companhia e não se sentir só, outros, para eles brincarem juntos, nesse momento eu expliquei 

o real motivo do menino azul tanto desejar um burrinho, revelando que o próprio não sabia ler, 

em razão disso sonhava com esse burrinho para alegrar sua vida, deixando tudo azul da cor do 

céu e do mar. 
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Em consequência, faço uso do livro didático, de ciências humanas e da natureza, na 

página 137 seguindo com leitura e atividades propostas do livro. Nesse momento Diego faz a 

entrega dos livros aos educandos que estavam sem o mesmo, para que dessa forma 

acompanhassem os exercícios. Logo após peço a participação de alguns discentes pedindo 

para que eles fizessem a leitura da atividade em voz alta, percebendo ali a facilidade de se 

expressar em público e o desejo de participação por grande parte da turma, como por exemplo, 

a pequena Yasmim, mas em contrapartida também identifiquei alguns alunos mais retraídos, 

como o João, a partir disso, perguntei a ele se poderia fazer a leitura, na tentativa de fazê-lo 

participar da aula, pedi silencio ao restante da turma para que pudéssemos ouvi-lo, dado que 

sua voz, soava baixinho, mesmo envergonhado, prosseguiu com a leitura, posterior a isso, 

retornei a atenção para mim, concluindo a explicação do conteúdo. 

Dessa forma, eu fiz a correção da atividade e transcrevi na lousa as respostas para 

ajudar os que ainda não haviam realizado por completo. Em meio a isso, Diego e eu os 

auxiliávamos passando nas mesas, sanando suas dúvidas. Isto posto, fiquei bastante satisfeita 

com o resultado da aula ministrada, percebi que a turma correspondeu bem ao que foi 

proposto por nós, de modo que a comunicação se fez presente a todo momento, garantindo 

interação de toda a turma, viabilizando o conhecimento de ambas as partes. 

 

Ilustrações: 

 

 

  

.             

 

 

 

 

 

       Atividade do educando Raul. 
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Aplicação de atividade do dia 21 de novembro de 2018 

Luana Grácia de Oliveira 

  Demos início a aula do dia 21/11/2018, na escola Valdecir Sgarb Filho, onde, Diego e 

eu cumprimentamos os educandos e desejamos bom dia a todos. Em seguida, Diego realiza a 

leitura do livro “ A Promessa do Girino”, da autora Jeanne Wilis. Ele inicia trazendo 

informações importantes a respeito da obra, Wilis é americana, autora de vários livros infantis, 

essa, reside em Londres, Inglaterra, a qual vive com sua família. Diego também menciona 

Marcos Maffei, tradutor da obra, e nesse momento explica para os educandos que o livro foi 

traduzido pelo mesmo para que nós pudéssemos compreender para fazermos a leitura. 

  A obra retrata a história de um romance entre um girino e uma lagarta, apaixonados 

um pelo outro, prometem que nunca irão mudar, mas nenhum deles imaginam as surpresas 

que tempo os reservam. E a cada novo encontro o girino se apresentava a amada com alguma 

mudança física, afinal, pouco a pouco, ele se transformaria em um belo sapo, mas a lagarta 

também iria se transformar em uma linda borboleta, o tempo passou e quando eles se 

encontraram novamente, ambos já haviam sofrido as devidas mudanças, mesmo apaixonados, 

não podiam se reconhecer, e antes mesmo que a linda borboleta falasse algo, o sapo sem saber 

que se tratava de sua amada, a engoliu, e passou o resto da vida se perguntando por onde 

estaria sua querida lagarta. Dessa forma, Diego percorre a sala de aula mostrando as 

ilustrações para os alunos, os quais ficam encantados, e a partir disso, interagem de maneira 

espontânea, trazendo possíveis motivos do sapo ter comido sua namorada, assim, Diego 

conclui a leitura esclarecendo que a história teve um final triste por que nem o sapo e nem a 

lagarta sabiam que eles sofreriam tais mudanças, pois se o ingênuo sapinho soubesse que sua 

lagarta era aquela borboleta, jamais teria a devorado. 
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Logo após, Diego e eu seguimos ministrando a aula, explicando aos educandos que o 

conteúdo a ser trabalhado se tratava de multiplicação, e que nós havíamos preparados um jogo 

bem legal, em sequência, apresentamos a “roleta da multiplicação” esclarecendo como 

funcionaria. Dito isto, nos dividimos a sala em dois grandes grupos, de modo que viria a 

frente, um representante de cada grupo por vez, e através do par ou ímpar, quem vencesse 

teria a chance de girar a roleta e responder primeiro, caso não soubesse a resposta da equação, 

passaria a vez para o colega do time adversário, e se esse também não acertasse, então viria 

mais dois alunos um de cada grupo para começar novamente, até que algum grupo marcasse 1 

ponto, para que dessa maneira todos participassem da atividade proposta. Os educandos 

ficaram bastante empolgados com o jogo, demonstrando euforia, uma vez que haveria uma 

disputa entre eles. Por conseguinte, eu sugeri que cada grupo pensasse em um nome para o 

time, instigando-os ainda mais para que quisessem participar. 

Assim sendo, Diego fica responsável por chama-los a frete, e eu, por anotar os pontos 

marcados por cada equipe, e ambos a manter a ordem durante a atividade, assim, promovendo 

conhecimento, bem como, alegria a todos, pois, não só as crianças estavam felizes e 

aprendendo algo, mas todos que ali estava envolvido naquela aula. A professora Giveri se 

mostrou bem satisfeita com o trabalho desenvolvido por Diego e eu.  Em razão disso, acredito 

que o jogo, roleta da multiplicação, cumpriu seu papel, o qual foi pensado para que 

propiciasse a aprendizagem por meio da brincadeira e diversão, as crianças corresponderam 

além do que nós esperávamos, o desempenho do grupo foi excelente, demonstrando ter 

conhecimento ao conteúdo. Houve dois momentos em que me chamou a atenção, o primeiro 

quando o educando Samuel, não quis participar da aula, se negando a ir a frente, ele estava 

com medo de errar, inseguro, mas a professora Giveri e eu por meio do diálogo conseguimos 

convence-lo a integrar-se ao outro colega para dar continuidade a brincadeira, explicamos a 

ele que não havia problema se não soubesse a resposta, que o importante era participar, e para 

nossa surpresa, ela respondeu corretamente, ficando muito feliz pela conquista, e logo depois, 

Samuel voltou a querer girar a roleta. Diante dessa situação a professora e eu abrimos um 

parêntese para salientar que faz parte do nosso papel como pedagogas não desistir de alunos 

como o Samuel, mas incentiva-lo, trazer para situações desafiadoras para que dessa forma, 

consigamos ajudá-lo a superar seu medos e inseguranças. O segundo momento, trata do 

educando Felipe, esse tem características de uma criança dispersa, com dificuldades de 

concentração, o mesmo encontra-se encaminhado a uma análise psicológica, em razão disso, 
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nos, Diego e eu ficamos surpresos quando Felipe acertou a equação da roleta, demonstrando 

conhecimento no mesmo nível dos demais.  

Em conclusão, ao time vencedor, os premiamos com pirulitos como forma de 

recompensa, e a outra equipe, oferecemos goma de mascar, para que todos entendessem a 

importância da atividade, adquirir conhecimento brincando e aprender a lidar com as 

adversidades da vida, no caso, perder a competição.  

Isto posto, fiquei bastante satisfeita com o resultado da aula ministrada, percebi que a 

turma correspondeu bem ao que foi proposto por nós, de modo que a comunicação se fez 

presente a todo momento, garantindo interação de toda a turma, viabilizando o conhecimento 

de todas as partes. 

 

Ilustrações: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 168



                                                                      

9 
 

 

 

 

Mês de dezembro de 2018 

 

 

Aplicação de atividade do dia 14 de dezembro de 2018 

Luana e Diego 

 Demos início ao encerramento do ano letivo com uma programação toda especial para 

os educandos, preparada com muito carinho por todos os profissionais envolvidos nesse 

projeto. Dito isto, a dupla composta por Geziane e Ludimila abriram a comemoração com uma 

apresentação de fantoche, a qual conta com 2 personagens conversando a respeito do 

significado real do Natal. Nesse momento as crianças ficaram em silêncio, demonstrando 

bastante interesse, a história nos trouxe uma emoção maravilhosa, e dessa forma as meninas 

finalizaram cantando uma linda música natalina junto a todos. 

 Logo após, a dupla Bruna e Welida realizaram o sorteio do amigo chocolate e 

entregaram um cartão para que as crianças escrevessem algo para o amigo que pegou no 

sorteio, e dessa maneira todos o fez. Em seguida começamos a revelação, onde íamos ao 

centro da sala ler o cartão que fizemos para nosso amigo chocolate, alguns educandos ficaram 

envergonhados em fazer a leitura, já outros pareciam bem à vontade com a situação. Além das 

crianças, também brincaram a professora Giveri, Diego e Eu, a experiência foi indescritível, 

uma vez que esse momento nos propiciou mais aproximação, de modo que todos envolvidos 

estavam muitos felizes e animados. A seguir a troca de chocolates, fomos para os comes e 

bebes, trazidos pelos educandos. Distribuímos salgados, bolos, pão de queijo dentre outros 

alimentos, e sucos oferecidos pela escola, tudo estava correndo como o planejado, garantindo 

muita diversão aos educandos no último dia de aula. 

 A partir disso, Diego e eu fizemos a entrega de um trabalho feito por nós dois, esse, 

trata de um rolinho de multiplicação, confeccionado com EVA, papel cartão, cola e pincel 

atômico, foram feitos da tabuada do 1 ao 5 com o intuito de proporcionar a aprendizagem 
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brincando. Nesse contexto, todos do programa de iniciação à docência ali presentes, também 

entregamos as lembrancinhas de fim de ano feitas por nós, fabricamos um lindo boneco de 

neve com gorro do papai Noel contendo em seu interior um delicioso pão de mel.  

 Desse modo, nos encaminhávamos para o fim da festa, surpreendendo a proposta de 

uma pista de dança, com músicas e clips divertidas. Por conseguinte, entramos no clima da 

festa e nos juntamos as crianças e caímos na pista de dança, e foi assim que terminou nossa 

confraternização, com muita alegria e diversão. 

Ilustrações: 
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Mês de janeiro de 2019 

FICHAMENTO 

BOLSISTA: Luana Grácia De Oliveira 

Fichamento 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever/Lucy McCormick 

Calkins, trad. De Deise Batista. - Porto Alegre: O desenvolvimento do discurso escrito. Artes 

médicas. Brasil. 1989. 

 

Capítulo 1: Criando a Energia para Escrever. 

 

Os seres humanos sentem uma profunda necessidade de representar sua experiência 

neste mundo através da escrita. Com pietografias rudimentares, os homens das cavernas 

escreveram sua história nas paredes de pedra de suas “casas”.  

Pietografias – é a forma de escrita pela qual ideias e objetivos são transmitidos através 

de desenhos. 

Escrever permiti que transformemos o caos em algo bonito, permiti que emolduremos 

momentos selecionados em nossas vidas, faz com que descubramos e celebremos os padrões 

que organizam nossa existência. A escrita é mais do que a vida: ela é a tomada de consciência 

de que estamos vivos. (Pag.15). 

Quando escrevemos, estamos transmitindo nossos sentimentos nessa escrita, nos 

expressando, colocamos no papel tudo o que gostaríamos de dizer ou fazer em nossas vidas, e 

desse modo, por meio da escrita conseguimos manifestar nossos sentimentos e emoções. 

Em nossas escolas, porém, os estudantes dizem-nos que não querem escrever. Aliás, 

eles não precisam se incomodar em dizer isso: nós podemos sentir sua apatia quando 

engendram estórias completamente inadequadas: podemos ouvi-los a questionar: “quantas 

linhas escrever? ” 

Esquecemos quão vulneráveis somos como aluno e como pessoas, e quão fácil se torna 

proteger a nos mesmos com camadas de uma resignação aborrecida. Em vez de pensarmos 

mais honesta e profundamente sobre os motivos por que os estudantes aprenderam a 
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antipatizar com a escrita, nós forçamos, empurramos, iludimos, motivamos, estimulamos, 

trapaceamos e exigimos. (Pag.16). 

A ironia, nisso tudo, é que nós, nas escolas, bloqueamos as razões naturais e 

permanentes para escrever, e, depois queixamo-nos de que nossos estudantes não querem 

escrever. Depois de fazermos um desvio em torno das verdadeiras razões pelas quais um ser 

humano escreve, enterramos a ânsia para escrever, de nossos estudantes, com caixas, kits e 

manuais cheios de estimulantes sintéticos à escrita. Na melhor das hipóteses este material 

produz surtos artificiais e de curta duração, de entusiasmo para a escrita, que logo 

desaparecem, deixando, em seu lugar, a passividade.  O pior de tudo é que aceitamos esta 

passividade como um contexto inevitável de nosso ensino. 

O professor, com bastante razão, nem quererá ouvir falar sobre maneiras de encorajar 

uma criança de ir além de um rascunho primitivo ou sobre a importância de uma pesquisa 

baseada na vivência da sala de aula. (Pág. 16) 

Mas “ motivar para a escrita” é muito diferente de ajudar os jovens a envolverem-se 

profunda e pessoalmente com a escrita. (Pág. 17) 

Agora, seja trabalhando com crianças ou adultos, eu sei que ensinar a escrever começa 

com o reconhecimento de que cada indivíduo vem para a oficina de trabalho de escrita com 

preocupações, ideias, recordações e sentimentos. Nossa tarefa, como professores, é ouvir e 

ajudá-los a ouvir. Nós, adultos, queremos escrever muito mais literatura do que sobre 

literatura. Nossas crianças não são diferentes. Elas, também, têm vidas ricas em experiências. 

Em nossas salas-de-aula, podemos incentivar a ânsia humana, se ajudarmos os estudantes a 

descobrir que suas vidas valem a pena ser passadas para o papel e se o ajudarmos a selecionar 

seus tópicos, seu gênero e audiência. (Pág. 18) 

Quando a escrita torna-se um projeto pessoal para as crianças, os professores não 

necessitam adular, pressionar, seduzir e motivar. O ato de ensinar se transforma. Com um leve 

toque, podemos guiar e estender o crescimento das crianças e de sua escrita. Além disso, 

nosso ensino torna-se mais pessoal e essa é maior diferença.  

Os professores ensinam e as crianças observam, de olhos no vazio e algo alienada. 

Existem, é claro, aqueles momentos maravilhosos quando algo acontece e o currículo 

não paira mais como uma ameaça, entre o professor e seus alunos. (Pag.19). 

O estudo realizado por Goodlad ajudou-me a compreender que, embora, a proposta da 

oficina de escrita seja, ostensivamente, ajudar as crianças a crescerem como escritoras, esta 

oficina também pode ter um impacto de maior alcance. As crianças escrevem sobre o que está 
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vivo, sobre o que é vital e real para elas – e sua escrita torna-se o currículo. (Pág. 20)  

É preciso tratar a escrita como algo cultural que precise de uma atenção especial, para 

que não se perca nesse mundo, onde a tecnologia se faz presente.   

 

Capítulo 2; responda à escrita; 

Dê leitores para os escritores 

 

Como professores, é necessário que sejamos um pouco artistas. 

Devemos lembrar que a beleza da arte não vem da quantidade de tinta, mas a beleza da 

arte vem de um senso de prioridade estética. 

Se queremos que nossa prática de ensino seja uma arte, devemos lembrar que não é o 

número de boas ideias que transforma nosso trabalho em arte, mas a seleção, o equilíbrio e a 

configuração dessas ideias. Em vez de acumular boas ideias de ensino dentro de sala de aula, 

necessitamos extrair de dentro de nós tudo que sabemos, sentimos e cremos, afim de criar algo 

bonito. Para ensinar bem, não necessitamos de mais técnicas, atividades e estratégias. 

Necessitamos isto sim, de um senso daquilo que é essencial. “O que é essencial para ensinar-

se a escrever? ”. 

Para mim é essencial que as crianças estejam profundamente envolvidas com a escrita, 

que compartilhem seus textos com os outro e que percebam a si mesmas como autoras. 

Necessitamos escrever, mas também necessitamos ser ouvidos. Como François Mauriac diz: “ 

Cada um de nós é como um deserto, e um trabalho literário é como um chamado no deserto, 

como uma pomba deixa solta com uma mensagem em seu bico ou, ainda, como uma garrafa 

jogada ao mar. O ponto é: devemos ser ouvidos – ainda que por uma única pessoa.   (Pag. 22). 

Ouvir as crianças – tirando lições, disso - é essencial para o ensino e aprendizado da 

escrita. (Pag. 23).  

As decisões sobre a estrutura da oficina da escrita devem estar baseadas em uma 

compreensão da pesquisa que torna valida nossas práticas. (Pág. 25) 

 

 

Capítulo 3- Quando a pesquisa fundamenta nossa prática 

 

Quando eu comecei a estudar, raramente a escrita era ensinada: em vez disso, era 
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exigida e, depois, corrigida. Acho que jamais algum professor observou-se enquanto eu 

escrevia, escutou minhas ideias sobre como escrever bem ou conversou comigo sobre minhas 

estratégias de composição escrita.  

A escrita descritiva frequentemente é tecida em uma narrativa; a escrita persuasiva 

frequentemente é construída dentro de estórias, e assim por diante.  (Pag.26 e 27) 

A escrita deve ser incentivada (motivada), para que se torne um hábito, se você não a 

faz, a consequência será o não desenvolvimento desse hábito, acarretado pela ausência de tê-lo 

praticado. 

Recentemente, porém, esta área sofreu uma mudança exemplar. Agora, em vez de 

perguntar somente “Quais são as formas de boa escrita? ” Muitos professores e pesquisadores 

perguntam: “Que espécies de processos os escritores utilizam? ”; “O que as crianças fazem, 

quando escrevem e como estes comportamentos se alteram, à medida que amadurecem? ” E” 

de que modo o comportamento dos escritores experientes e daqueles imaturos difere? ” O foco 

mudou do produto para o processo. (Pag.27). 

Como um primeiro resultado da pesquisa, podemos aprender que cada um de nós, seja 

professor ou estudante, possui um processo de composição escrita. (Pag.28). 

Se nós, como professores, entendemos o que estes estudantes estão fazendo e por que, 

então podemos começar a ajudá-los. (Pag.29). 

Quando compreendemos o processo de escrita, podemos ajudar cada um de nossos 

estudantes a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação literária. (Pag.30). 

O processo de escrita não se ajusta aos métodos guiados pelo professor e globalizantes, 

que não levam o indivíduo em consideração. Infelizmente, esta é a única abordagem de ensino 

que muitos professores conhecem. 

Os pesquisadores, assustados com o que criaram, apressaram-se a corrigir-se. “ os 

processos de escrita não contem passos discerníveis e lineares, mas recursivos, que se 

sobrepõem”, dizem eles. Muitos sugerem que os termos ensaios, esboço, revisão e edição não 

mais são úteis, e recomendam novas metáforas.   (Pag.33). 

Capitulo 4 

Criar ambientes de sala de aula que nos permitam escutar as crianças 

  

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo e estrutura de sala de aula 

radicalmente diferentes daqueles utilizados em nossas escolas. Vivemos em uma sociedade 
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sem tempo para ensaios e rascunhos, uma terra de alimentos instantâneos, lâminas de barbear 

descartáveis e sapatos de plásticos. Nossa sociedade deixa pouco tempo para o esforço 

prolongado, para que se saiba o que é fazer o melhor e fazer este “melhor” com maior 

perfeição. (Pag.36). 

A abordagem ao processo da escrita requer um ritmo radicalmente diferente daquele 

utilizado por nós em nossas escolas. O tempo, porém, é nosso recurso mais escasso. Os 

professores frequentemente indagam: “Como posso enfiar a escrita no meio de tudo que 

temos? ” (Pag.37). 

Peço aos meus alunos que reservem uma hora por dia, todos os dias, para a oficina de 

escrita. (Pag.38). 

Escrever todos os dias deveria ser uma necessidade praticada diariamente. Mas sempre 

haverá compromissos mais relevantes que não os permite realizarmos a escrita, não 

organizamos nosso tempo de acordo que a escrita se encaixe nele. (Grande falha humana) 

Os professores de pré-escola geralmente têm apenas a metade desse tempo. Os 

professores de outras séries podem ainda não dispor de tempo para dar a escrita à mesma 

acontece com a leitura. (Pag.38). Para aqueles professores que hesitam quanto a dar uma hora 

por dia para a escrita, é que tomem todos os minutos disponíveis e os reúnam em um período 

só. Em vez de escrever uma vez por semana, durante todo o ano, podem tentar escrever três 

vezes por semana, por meio ano. 

O problema se estende a leitura, as pessoas não são incentivadas, gerando assim, uma 

sociedade carente no quesito leitura.  

O estabelecimento de um período para a escrita é importante para outra razão: permite 

que as crianças assumam controle sobre seus próprios processos de escrita. Por esse motivo e 

por outros, acho que é importante que a oficina de escrita de cada dia tenha uma estrutura 

simples e clara. As crianças devem saber o que esperar. Isto permite que progridam: liberta o 

professor do fardo de ter que coreografar as atividades e permite a existência de um tempo 

para que escute os alunos. (pag.39). 
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BOLSISTA: Luana Grácia de Oliveira 

Fichamento 

 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever/Lucy McCormick 

Calkins, trad. De Deise Batista. - Porto Alegre: O desenvolvimento do discurso escrito. Artes 

médicas. Brasil. 1989. 

 

 

Capítulo 5: Introdução  

 

Quando vemos o que as crianças escrevem, frequentemente o que revelam nos 

surpreende- existem tantas vozes diferentes, erros, escolhas, experiências, esperanças! O que 

esta criança precisa, a seguir? (Pág. 47). 

O ponto de contato vem quando permitimos que os estudantes nos ensine aquilo que 

aprendem. Quando estas questões orientam nosso ensino, então as duas engrenagens - o 

ensino do professor e o aprendizado dos estudantes – encontram-se. Isto transformam nosso 

ensino em um curso de estudo, e o aprendizado de nossos estudantes em um currículo para 

aquele curso. 

Quando nós, como professores, puxamos nossa cadeira para o lado dos jovens 

escritores e tentamos compreender seus modos de pensamento, quando procuramos pela 

lógica, em seus erros, e pelos padrões de seu crescimento, então estamos no caminho certo. 

(Pag.48) 

Essa é a postura a qual os educadores devem ter para com seus educandos, com o 

objetivo de entende-los melhor para assim conseguir orienta-los da melhor maneira possível, 

na tentativa de obter resultados. 

 

Capitulo 6: Pré – Escola e Primeira Série: Primeiras experiências com 

a escrita 
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“Ensinar a escrever na Pré escola? Não acredito nisso”, anunciou uma amiga minha, 

recentemente pontuado sua observação com suspiros altos e balanços de cabeça. “As crianças 

precisam ter tempo para ser crianças; precisam crescer através de brincadeiras e cantigas, 

dança e arte”. 

Concordo. As crianças necessitam te tempo para ser criança, para crescer através de 

atividades infantis naturais. Não foram, porém, as crianças – e sim os adultos – que separaram 

a escrita da arte, cantigas e brincadeiras; os adultos transformaram a escrita em um exercício 

de preenchimento de linhas pontilhadas, em uma questão de regras, lições e comportamento 

cauteloso. As crianças visualizam a escrita de forma totalmente diferente. Para elas, a escrita é 

uma exploração feita com a caneta ou lápis. Muito antes de ingressar nas escolas, os jovens 

deixam suas marcas em janelas embaçadas de carros e areias de praias (Graves, 1983). Nós, 

como adultos, podemos não acreditar na escrita para as crianças da Pré escola – mas as 

crianças acreditam. (Pág. 51) 

  Um simples desenho de uma casa mal-acabada, um cachorro, gato, planta, sol, chuva, 

ou mesmo um rabisco, todos esses têm um significado para as crianças, é a maneira que elas 

encontram para se expressarem, portanto, elas estão escrevendo à sua maneira, (formatos e 

formas). 

  A escrita de uma criança muito pequena é uma consequência de seus atos infantis. 

Como Vygotsky diz “ os gestos são escritas feitas no ar, e os sinais escritos frequentemente 

são simplesmente gestos que foram fixados no papel” (Vygotsky 1962), (Pág. 51) 

  Se desejamos auxiliar as crianças pequenas para que penetrem no código da linguagem 

escrita, necessitamos observar os indícios dados pelos bebês, sobre a forma como aprender a 

falar. Não poderíamos pensar em dissecar a linguagem oral em partes componentes, em 

hierarquizar fonemas, do mais simples ao mais complexo e depois ensiná-los, um de cada vez, 

as crianças. (Pág.52) 

 Podemos rir da ideia de introduzir as crianças nos componentes da linguagem oral, 

antes de permitimos que tentem palavras inteiras; ainda assim, isto é o que muitas pessoas 

fazem, quando introduzem as crianças no código da linguagem escrita. (Pag.52) 

O papel do professor é fornecer o tempo, materiais e estruturas para toda esta 

escrita/dialogo/leitura/escuta e responder, ampliando o que as crianças são capazes de fazer. 

Os professores ajudam pelo fornecimento de muitas razões funcionais para a escrita. Podemos 

dar as crianças cartões e canetas de ponta e envelope e encorajá-los a escrever cartas. (Pag.62). 

 

Capitulo 7- Primeira série: Um período de confiança 
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A maioria das crianças chega a escola sabendo já um punhado de letras e, com estas, 

escrevendo poemas e calendários, leras, estórias, rótulos e canções. Aprenderão a escrever, 

escrevendo e vivendo com uma sensação de “Sou alguém que escreve”.  Aprenderão 

pontuação e escrita correta de palavras a partir de outdoors, rótulos e livros existentes em seu 

ambiente. Perguntarão sobre as inicias gravadas na pasta de seu pai, imitarão a escrita cursiva 

de sua irmã mais velha e, ao fazer isso, juntarão conhecimentos sobre as convenções da 

escrita.  

Podemos auxiliar mais positivamente as crianças pequenas a se tornarem escritoras 

quando entendemos algumas das sequências do desenvolvimento, que comumente ocorrem 

nas séries iniciais. Afim de sugerir as tendências desenvolvimentais que possam estar 

evidentes em uma sala de aula da primeira série, simplificarei e dividirei a escrita em ensaio, 

esboço, revisão e edição. (Pag.64) 

Essa é uma fase de descoberta para as crianças a cada letra que eles conseguem 

identificar é motivo de alegria, a inicial de seu nome ou do seus pais, um colega, frutas, 

objeto, tudo se torna mágico e encantador, a cada detalhe tem sua riqueza. 

Para as crianças mais velhas, o ensaio envolve a consideração de vários tópicos, o 

planejamento de uma estória, a antecipação das respostas da audiência, e a pressão para 

romper o bloqueio de escritor. 

O desenho desempenha um importante papel. O ato de desenhar e o próprio desenho 

proporcionam um conjunto de apoio, dentro do qual a peça de escrita pode ser construída. 

(Pag. 65). 

Não somente o ato de desenhar, mas o próprio desenho proporciona uma estrutura de 

apoio para os jovens escritores. A maior parte do que a criança quer dizer é transmitida pelo 

desenho. (Pag.66). 

Os desenhos de crianças da Pré escola frequentemente mantem o mundo do totalmente 

imobilizado. (Pág. 67) 

Uma vez que os desenhos contribuem, de várias formas, para o início da escrita, 

encorajo os professores de pré-escola e primeira série a fornecer canetas hidrocor e papel 

pautado ou em branco, preferivelmente na forma de livretos pequenos e informais, as crianças. 

(Pag.71). 

É importante lembrar que nenhuma solução funciona para todas as crianças e que, além 

disso, nenhuma solução dura para sempre. Podemos introduzir os desenhos como uma forma 

de ensaio, mas, depois, devemos observar sinais indicativos de que os desenhos estão se 

estendendo além do desejável ou limitando a escrita das crianças. (Pag.71,72). 

O crescimento das crianças, com relação soletração, é tão espetacular, que facilmente 

podemos ignorar outros aspectos de seu crescimento na escrita, incluindo as mudanças nas 

convenções e conteúdo das estórias. Quando as crianças escrevem antes de serem capazes de 

ler, frequentemente não sabem como as palavras são dispostas em uma página. (Pág. 73) 

Quando crianças de pré-escola e primeira série escrevem, frequentemente utilizam 

letras escurecidas, letras em tamanho exagerado ou maiúsculas, para acrescentar o som de 

uma voz a seu texto. (Pag.75). 

Essa é a maneira encontrada pelas crianças para dar destaque ao que lhes chamou 

atenção, uma vez que elas ainda estão em desenvolvimento no reconhecimento de letras e 

escrita. 
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A medida e que a escrita das crianças se torna fluente, o intervalo de tempo entre sua 

fala e sua escrita diminui, e são capazes de escrever sem o acompanhamento verbal. 

À medida em que a confiança e habilidades de uma criança em sua escrita aumenta, 

esta é capaz de produzir vários textos de escrita em uma única sessão. Por algum tempo as 

crianças escrevem mais, em vez de estórias mais longas. Este é um passo adiante, para que as 

crianças produzam textos mais longos. Frequentemente conseguem fazer isso sustentando um 

único tópico por várias páginas. (Pag.76). 

 

Capitulo 8 - Segunda Série: Novas preocupações e nova competência 

 “Mas será que crianças de cinco e seis anos são, realmente capazes de manter uma 

conferência com colegas, efetiva? 

Embora o ato de acrescentar seja, provavelmente, a forma mais comum de revisão, as 

crianças também podem aprendera tornar seus próprios textos mais explícitos. A informação 

contida em um desenho e o comentário oral que o envolve podem ser unificados no texto. 

(Pág. 79) 

Realmente creio que as crianças de cinco e seis anos de idade possam ser encorajadas e 

editar seus esboços e que uma forma simples de edição pode ser introduzida durante os 

primeiros dias de uma oficina de escrita. (Pág. 83) 

Há seis anos atrás, escreviam estudo sobre a abordagem dos professores ao processo de 

escrita, para publicação National Elementary School Principal. Depois de introduzir os 

conceitos básicos do processo de escrita, ilustrei–os com descrições e oficinas de escrita na 

primeira e terceiras séries. Disse, a mim mesma, que a escolha era arbitraria: eu queria 

simplesmente sugerir um espectro de series. Na verdade, não ignorei a segunda série por 

acidente. Apenas não tinha nada a dizer, em termos gerais, sobre os escritores de sete anos de 

idade. (Pág. 85) 

Durante a primeira e segunda séries, a maioria das crianças parece mover-se nestas 

direções:  

De escrever para si mesmo para a escrita feita também para uma audiência 

internalizada. 

De escrever pelo bem da própria atividade (todo o processo) em direção a uma escrita 

para também criar um produto final. Os diversos comportamentos de escrita dos alunos 

segunda serie podem representar variadas maneiras pelas quais os jovens lidam com estas 

correntes gerias de crescimento. (Pág. 85, 86) 

Gerias- exercer gerencia sobre: conduzias, orientavas, administravas, comandavas, 

dirigias, governavas, regias, regulavas, chefiavas, controlavas, cordeavas... 

 A medida em que estas crianças amadurecem, se tornam também mais capazes de se 

distanciar e ver seu trabalho pelos olhos de outras pessoas.  
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Gardner afirma que a utilização da linguagem figurativa, por essas crianças, diminui, 

uma vez que desejem utilizar as palavras “corretamente”. A preocupação da criança de sete 

anos com o modo certo de fazer as coisas, combinada com a nova capacidade para olhar a 

diante e para trás, significa que o ensaio toma um significado inteiramente diferente, para elas, 

do que para seus outros colegas mais jovens (Gardner, 1980, 150).  

Os alunos de primeira série geralmente presumem que suas ideias merecem atenção 

(afinal, estas crianças são o centro de seus próprios universo). Os alunos da segunda série, 

como o resto de nós, tende a ter menor confiança em si mesmos e, assim, o ensaio transforma-

se em um período para a procura de tópicos, para a busca de um modo de ultrapassar o 

bloqueio dos escritores. Enquanto o desenho é uma forma predominante de um ensaio para os 

alunos da primeira série e o mapeamento pode ser apropriado para crianças de quinta série, a 

fala é particularmente efetiva para os alunos de segunda série. 

Na Pré escola e primeira série, muitas crianças transmitem o que querem dizer mais 

facilmente através do desenho do que com a escrita. De certo modo, nosso objetivo é ajudar a 

escrita das crianças a alcançar a expressividade dos desenhos infantis. 

Já na segunda série, a escrita geralmente ultrapassou o desenho embora estas crianças 

possam ainda achar mais fácil desenhar do que escrever, a maioria considera mais fácil incutir 

sentimentos em um texto escrito. (Pág. 87, 88) 

Incutir- infundir ideias e emoções em alguém: cativar, estimular, inspirar e instigar. 

Exatamente como na primeira série, onde o objetivo é fazer com que a escrita 

alcançasse o desenho, aqui o objetivo é fazer com que a escrita alcance a fala. O objetivo é 

fazer com que a fluência e voz da linguagem oral chegue a escrita da criança. Quando eu 

escrevo, ainda faço esboços para adquirir fluência e ritmo da linguagem oral. Para mim, o 

ensaio inclui a abstração: mapeamento, notas esparsas e pensamento analítico. (Pág. 88) 

Esparsas - longes e espalhadas. 

Quando as crianças entrevistam umas às outras antes de escrever, e quando 

compartilham seus esboços entre si, durante ou depois da escrita, seus diálogos 

frequentemente impulsionam o texto para frente. O impulso dado pela linguagem oral logo 

começa a aparecer em suas histórias. Uma vez que as crianças frequentemente antecipam que 

escreverão longas historias, também dividem suas páginas em capítulos. (Pág. 92) 

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem estórias cama- a- 
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cama fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são variações ao acaso; representam 

pontos de crescimento. Tenho descrito a segunda serie como sendo uma terra de opostos, mas 

é mais acurado falar-se dela como um período de crescimento. A revisão é uma força que 

propulsiona o crescimento, na segunda série. (Pág. 95) 

Acurado- aperfeiçoado, perfeito e bem feito. 

A atividade da revisão proporciona prazer. A leitura, as conversas entre colegas, 

recorte, colagem e adição transformam-se em tarefas agradáveis. O pensamento envolvido na 

revisão não é muito diferente do pensamento envolvido no esboço. As crianças descobrem 

novas coisas a dizer e inventam modos de inserir suas palavras adicionais no texto original.  

Uma vez que as revisões se ajustam facilmente ao nível desenvolvimental e interesses 

das crianças de sete anos, o processo da revisão é facilmente assimilado pelas classes de 

segunda série. (Pág. 96) 

Às vezes, alguns professores vêm dize-me: “ meus alunos raramente revisam seus 

textos. Será que está bem, assim? ” 

Digo lhes que temos de lembrar que nosso objetivo não é o de fazer com que as 

crianças cortem colem seus esboços. Em vez disso, devemos fazer com que estendam o que 

são capazes de fazer, como escritoras. (Pág. 97, 98). 
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BOLSITA: Luana Grácia de Oliveira 

Fichamento 

 

CALKINS, Lucy. Crianças Produtoras de Texto: A arte de interagir em sala de 

aula/Lucy Calkins, Amanda Hartman, Zoe White; tradução Gisele Klein. - Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

 

Capítulo 1: Os pontos essenciais da interação com crianças produtoras de texto. 

 

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em grande 

velocidade - enquanto turmas de outros professores têm evoluções modestas. Estou 

absolutamente convencida de que a diferença tem tudo a ver com as habilidades dos 

professores de interagir. Se um professor consegue escutar um aluno falar sobre sua produção 

textual, ele, então, consegue passar os olhas pelo que o aluno fez até o momento e intervir de 

maneira a qualificar não apenas a produção, mas o trabalho do aluno em outras que virão, as 

interações proporcionadas por esse professor se tornam importantes. Os alunos desses 

professores aprenderão a escrever de maneira eficiente. 

Recomendo com entusiasmo que qualquer pessoa que deseja se tornar habilitada em 

algum aspecto de ensino comece transcrevendo, examinando e reescrevendo 

colaborativamente esse elemento do ensino. Quando transcrevemos o que julgamos que eram 

inteirações perfeitamente acabadas, demo-nos como presente um esquema revisável 

compartilhado – um objeto concreto e improvável, fruto de pensamentos fugazes. Ao escrever 

e revisar nossas interações e ideias sobre o ato de interagir, qualificamos lentamente nosso 

ensino. 

  Neste momento, a autora relaciona o desempenho dos alunos nas escolas com as 

habilidades dos professores de interagir. Desse modo, ela acredita que para que os alunos 

tenham um bom desenvolvimento, os professores precisam estar habilitados para melhor 

orientar seus alunos e garantir que eles aprendam. 

Fugazes: é o plural de fugaz. O mesmo que: alígeros, breves, céleres, efêmeros, 

ligeiros, passageiros, precípites, prestos, rápidos. 

É claro que eu costumava pensar a mesma coisa sobre a escrita: algumas pessoas 

tinham talento, outras não. Mas o tempo passou, e agora eu me tornei uma daquelas 
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verdadeiras produtoras de texto e, por isso, posso dizer com alguma autoridade muitos de nós, 

produtores de texto produzimos muito linguajar trivial. Os que se tornaram habilitados 

geralmente são aqueles que releem, avaliam e reescrevem... e fazem isso todos os dias, todos 

os anos.  

Don Murray, o escritor ganhador do prêmio Pulitzer, conhecido por muitos como o pai 

do Processo de Produção Textual, disse certa vez: “ Se você sabe como responder a seus 

alunos em interações, cuidado. Se você sabe como usar a literatura como um texto exemplar, 

cuidado. Se você sabe o que dizer para ajudar um aluno de produção textual a melhorar, 

cuidado. Cuidado, a não ser que você perca o espírito pioneiro que tornou esse campo um 

grande campo Cuidado, a menos que você sofra um endurecimento das ideologias”.  

A interação pode nos dar a força que torna nossas miniaulas, o desenvolvimento do 

currículo, a avaliação e tudo o mais poderoso. Ela nos dá um recurso infinito de sabedoria de 

ensino, uma fonte infinita de responsabilidade final, um sistema de verificação e comparações. 

E ela nos dá o riso e a conexão humana – a compreensão de nossas crianças, que dão alma ao 

nosso ensino. 

  A interação é o elemento principal para o desenvolvimento dos alunos, uma vez que 

por meio dela que fazemos a conexão humana, nesse caso com os alunos, sendo esses os 

responsáveis por todo o processo de ensino.  

 

O TOM E A NATUREZA DE UMA INTERAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

Durante uma interação, o professor não fica acima da criança, com o escrito dela nas 

mãos, dando-lhe instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o professor no nível dos olhos 

da criança. A criança emprega a escrita e faz a maioria (ou pelo mesmo bastante) da conversa. 

O professor pode iniciar a conversa fazendo uma pergunta ampla. A criança responde, e o 

professor escuta atentamente, fascinado. Com frequência o professor responde apenas um 

pouco ao conteúdo do trabalho da criança: “ Oh, eu não sabia que você tinha um novo bebê 

em sua família, que emocionante! ” Ou “Sinto muito em saber que seu pai está viajando. 

Aposto   que você sente falta dele. “ O professor provavelmente faz uma pergunta ou duas 

para estender o que a criança tinha dito ou demonstrado. Logo, a interação parece tomar outro 

rumo; agora o professor explicitamente ensinará uma coisa e ajudará a criança a começar a 

integrar essa nova habilidade ou estratégia em seu trabalho de produção textual contínua.  
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A ARQUITETURA DAS INTERAÇÕES  

 

A maioria de nós não nos damos conta de que o contato com outras pessoas as vezes 

seguem uma estrutura previsível, mas apesar disso, esse é o caso. Em geral, se uma pessoa 

perguntar “Qual é a capital do Estado de Nova York? ” E ouvir que é Albany, a resposta será “ 

Obrigado”, e não “ Muito bem”. Entretanto, a verdade é que, desde que o padrão de contato 

em tal ensino permanece o mesmo – a instrução em si transmitirá muitas das mesmas 

mensagens – que o conhecimento está nas mãos do professor para ser selecionado, dividido 

em partes e julgado por ele em vez de ser ponderado, compartilhado e investigado com ele. 

 Quando um professor interage com um aluno, seus contatos tendem a seguir um 

padrão consistente, um que os professores de produção textual escolhem deliberadamente. 

Esse padrão não é diferente do padrão que veríamos entre um médico e um paciente, um 

cliente e seu cabeleireiro ou um proprietário de carro e um mecânico – é comum a muitas 

inter-relações humanas. Nomeamos os passos de pesquisar, decidir, ensinar e ligar. 

 

Pesquisar 

 

Como as crianças pequenas podem não ter aprendido a articular exatamente o que elas 

estão tentando fazer como autoras de textos – e não podem, na verdade, estar conscientes de 

tentar fazer qualquer coisa -, o componente de pesquisa das interações com produtores de 

textos iniciantes frequentemente envolve observar o que a criança está fazendo, olhar o 

trabalho para compreender o que a criança fez e especificar o que é que a criança parece estar 

tentando fazer como autora de textos. 

Como nosso objetivo enquanto professores é levar nossos alunos tão longe quanto 

possível ao longo do caminho da escrita, e como sabemos que cada interação é uma 

oportunidade preciosa para ensinar apenas um dos inumeráveis tópicos de ensino disponíveis, 

as vezes ficamos fixados nas muitas coisas que a criança está fazendo (ou não está fazendo) a 

fim de decidir que coisa nova ensinar – mas nossas interações na verdade serão mais bem-

sucedidas e significativas se procurarmos os sucessos da criança assim como as oportunidades 

de ensino. 

 

Decidir  
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Especialmente no começo de uma nova unidade, o currículo influencia nossa decisão 

quanto a que tópico de ensino escolher, por que é por meio da interação – lado a lado – nós 

realmente construímos o entusiasmo da turma para o trabalho da nova unidade. Uma vez que 

decidimos, ponderamos se ensinaremos por prática orientada, por demonstração, por 

explicação e demonstração de um exemplo ou por investigação. Em geral, as interações 

iniciais sobre produção textual tendem a se basear na prática orientada. 

 

Ensinar  

 

À medida que nossas habilidades de interação melhorarem, seremos mais flexíveis 

para imaginar como qualquer tópico de ensino poderia ser ensinado usando qualquer um dos 

quatro principais métodos de ensino. Apesar de esses serem todos métodos possíveis, dois 

deles, demonstração e prática orientada, serão especialmente úteis ao ensinar culinária, 

natação, ou produção textual a crianças muito pequenas. 

 

Método de ensino: demonstração 

 

Ensinar a escrever por demonstração não é muito diferente de minha aula sobre como 

fazer panquecas. Se decidimos demonstrar, mostraremos à criança exatamente o que queremos 

que ela faça mais tarde sozinha. 

 

Método de ensino: prática orientada 

 

A medida que nos movimentamos para a fase de ensino da interação, expomos para a 

criança o que ensinaremos. Tentamos explicar que o que vamos ensinar é algo que todos os 

escritores fazem todo o tempo. Por exemplo, podemos dizer: “Quando os escritores estão 

escrevendo palavras, eles dizem a palavra, escutam os sons que eles ouvem e então anotam 

esses sons no papel”. Assim, inserimos o primeiro de muitos lembretes eficientes, estes 

destinados a fazer a criança começar: “Diga a palavra”. Acriança dirá. Em seguida, 

continuamos dando breves ordens destinadas a estruturar o trabalho da criança de etapa por 

etapa ou para qualificá-lo. Uma vez que a criança tenha tentado o novo trabalho com essa 

estrutura, deixaremos os intervalos entre os lembretes se tornarem mais longos ou omitiremos 
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alguns dos lembretes para permitir que a criança continue a trabalhar com menos apoio. 

 

Métodos de ensino: contar explicitamente e mostrar um exemplo; investigação 

 

Outro método de ensino comum é contar explicitamente e mostrar um exemplo. O 

truque é fazer o discurso ser memorável. Uma maneira de fazer isso é usar uma metáfora. 

O quarto método de ensino, a investigação, não é aquela usada com frequência na 

oficina de produção textual inicial, pois ela se baseia em um nível de sofisticação que 

geralmente se encontra apenas em produtores de texto mais experientes. Ao usar a 

investigação para ensinar, convidamos o aluno a estudar algo conosco e o ajudamos a 

extrapolar a partir dos princípios do exemplo que ele poderia aplicar à própria escrita. 

Não importa que método de ensino usamos em uma interação – a parte mais 

importante de nosso ensino ocorre quando paramos de ensinar e dizemos à criança: “Agora 

você deve experimentar”. 

 

Ligar  

 

Lembramos novamente a criança de que será importante continuar a fazer esse bom 

trabalho amiúde ao produzir textos no futuro. Uma ligação explícita ajuda a criança a 

transferir o que ensinamos hoje para haver esse processo de escrita independente. 

Amiúde: repetidas vezes, com frequência 

 

Interações sobre conteúdo 

 

À medida que escutamos, inserimos comentários discretos que motivam o aluno a 

dizer mais. “Oh céus, que castelo de areia enorme! ”, nós podemos dizer “Como você o 

construiu? ”. Quando o aluno gerou muitos detalhes, nosso papel é encorajá-lo a registrar no 

papel o que ele disse. 

 

Interações sobre expectativas 

 

Geralmente é bastante fácil reconhecer uma situação que pede esse tipo de interação: a 

criança está usando a produção textual como uma atividade motora em vez de tentar 
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comunicar uma mensagem; a criança está discutindo sobre uma determinada cadeira com 

outra criança. 

 

Interações sobre processos e objetivos 

 

Em certo ponto acreditamos que esse tipo de interação realmente era de dois tipos, mas 

descobrimos que, com maior frequência, essas interações são uma mistura dessas duas. Por 

exemplo, você pode desejar ensinar uma criança que quem escreve adiciona ás vezes efeitos 

sonoros a sua produção textual escrevendo exatamente como Donald Crews faz (interação 

sobre processos). Ou você pode decidir ensinar à criança como adicionar uma borda em sua 

história para caberem mais palavras na página (processo); então você também desejara ensinar 

a criança que quem escreve revisa às vezes suas histórias a fim de adicionar mais detalhes 

(objetivos). 

Não é fácil interagir com os outros – adultos ou crianças – durante pouco tempo, e 

ainda assim fazer que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e funcione para 

sempre. No entanto, isso é o que nós somos chamados a fazer quando interagimos. 
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Mês de abril de 2019 

 

 

Aplicação de atividade do dia 01de abril de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Demos início as atividades relacionadas ao projeto de escrita, referenciada na artista 

Martha Barros. E por meio de uma apresentação lúdica utilizamos um fantoche de personagem 

sapo, no qual o nomeamos Paçoca, interpretado pela bolsista Ana Carla, com o intuito de 

mediar o diálogo divertido a qual preparamos para as crianças, afim de atrair a atenção dos 

mesmos de modo que conseguissem compreender a proposta do projeto. Dito isto, tentamos 

usar frases num contexto que incluíssem os alunos na conversa, perguntas como, quem gosta 

de animais, das árvores, de cores, de pintar e desenhar serviram de subsídios para garantir a 

interação entre nós, as bolsistas, as crianças bem como as professoras ali presente. Desse 

modo, o diálogo trazia informações a respeito das atividades a serem realizadas no projeto, 

onde aspectos da natureza, como, os pássaros, caranguejo, tatu, plantas, árvores e muitas cores 

e texturas se fazem presente nas obras da artista, quando esta, aparece como referência para os 
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trabalhos pedagógicos propostos pelo projeto em sala. Posterior ao diálogo, nós trouxemos 

imagens das telas e exibimos para as crianças, usando um projetor, sendo assim, nos 

preocupamos sempre em manter uma interação contínua de ambas as partes, fazendo 

indagações tais como; o que vocês conseguem identificar nesta imagem? Quais cores a artista 

usou? Gostaram dessa pintura?  Essas, foram questões as quais nortearam a atividade, e nesse 

momento o entusiasmo e a curiosidade tomaram conta dos alunos. Sendo assim, consideramos 

uma resposta positiva no que desrespeita ao objetivo da atividade, em que consiste na 

apresentação do projeto de escrita e em despertar o interesse pelo mesmo 

  Posterior a isso, apresentamos o cartaz com o roteiro de atividades a serem feitas 

durantes as duas primeiras semanas de iniciação ao projeto, esse, foi confeccionado por 

bastante cores e animais, como, sapo, girafa, árvore e flores em EVA, com intuito de não só 

mantê-los informados, mas fazer com que memorizem as propostas de atividades. Portanto, 

acreditamos ter plantado uma sementinha no dia de hoje, e torcemos que ela cresça pouco a 

pouco dentro de cada criança, e o interesse pelo projeto se mantenha vivo durante esse 

processo de adaptação. E por fim, passamos a leitura do dia, com o conto chamado Gabriel, 

dos autores, Ilan Brenman e Silvana Rando, a história retrata a vida de um garoto muito 

curioso que gostava de mexer em tudo que remetia ao perigo, o livro continha muitas 

ilustrações e pequenas frases, o mesmo traz a mensagem de que não podemos mexer nas 

coisas das outras pessoas, no que não nos pertence e principalmente sem autorização de um 

adulto. Nesse momento, as crianças interagiram bastante, perguntamos a eles qual cor do o 

animal, se o menino Gabriel corria perigo ou não ao mexer na tromba do elefante ou no rabo 

do leão, olhares atentos nós tínhamos ali.  Desse modo, ficamos muito satisfeitas com o 

resultado da aula, já que as crianças se mostraram felizes e animadas para iniciar as atividades 

ligadas ao projeto de escrita e artes. 

 

Ilustrações: 
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Aplicação de atividade do dia 08 de abril de 2019 
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                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto dando sequência na apresentação da artista 

Martha Barros e seu Pai Manoel de Barros, bem como a continuação do aplicativo 

Criançeiras, assim, seguimos com a apresentação iniciada na sexta-feira da semana passada. 

Portanto, mostramos as crianças o retrato da artista, associando-o as telas as quais já havíamos 

apresentado na aula anterior. Diante de perguntas como: vocês sabem quem é essa mulher? 

Tivemos uma grata surpresa, onde um dos alunos Davi rapidamente se manifestou dizendo” 

sim, é a Martha Barros, eu já conheço ela, a professora mostrou para a gente”, assim, fazendo 

com que a maioria das crianças também se lembrasse do retrato da artista. Num segundo 

momento, apresentamos a foto de seu Pai Manoel de Barros e mais uma vez as crianças 

responderam positivamente dizendo que o já conhecia. “ E novamente Davi respondeu “eu 

lembro professora ( pro), eu já vi” nos impressionando mais uma vez, “ parabéns Davi, muito 

bom, quem mais lembra? As crianças respondem “ eu também lembro professora. 

Aproveitando da situação, nós bolsistas, indagamos as crianças pedindo que elas nos digam 

novamente qual o nome da artista e de seu pai, percebendo que a maioria já está conseguindo 

fazer a associação das imagens e das músicas aos artistas do projeto. 

Logo após, nós exibimos o vídeo com a música Sebastião. Nesse momento explicamos 

a relação do artista Manoel de Barros com o aplicativo. 

Desse modo, nós bolsista, junto a professora Adriana e a estagiaria Lídia, cantamos e 

dançamos ao som da música, com o intuito de representar para as crianças, e fazê-las se 

sentirem à vontade para também participar, em seguida, convidamos as mesmas para juntar-se 

a nós para dançar e se divertir. Fizemos uma roda no momento da dança para que todos 

participassem. A aluna Ana Clara se destacou, demostrando muita alegria durante a música, 

dizia ela “ vamos professora pula comigo, vamos dançar (risos) ”, não só ela, mas todos se 

envolveram ao som. Por conseguinte, acreditamos que a atividade propiciou bastante euforia 

de todas a s partes ali presente, ao fim estávamos cansadas, suadas, porém felizes. 
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Aplicação de atividade do dia 22 de abril de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto Crianceiras: Aprendendo com os poemas 

de Manoel de Barros e o compositor e cantor Márcio Camillo. Desse modo, Ana começou 

apresentando um novo amigo, um novo artista, para isso, trouxemos um retrato impresso, 

explicando que o mesmo se trata de um compositor, logo, ela os indagou perguntando se eles 

sabiam o que um compositor fazia. João Miguel respondeu “ ele compõe poesias” não 

acreditando no que tínhamos ouvido, nós, e a professora Adriana perguntamos novamente, o 

que faz um compositor João Miguel? E de novo ele respondeu “ faz poesias “ impressionadas 

o parabenizamos, e percebemos que os demais ficaram atentos a resposta do colega. Logo 

após, seguimos passando o clipe do músico, onde ele canta e faz movimentos do poema 

Bernardo junto à várias crianças, os alunos permaneceram concentrados, prestando bastante 

atenção no vídeo, aproveitando desse momento, Ana e eu tentamos interagir com as crianças, 

chamando a atenção deles para o vídeo, “ olhem lá, vejam o que o artista está fazendo com as 

crianças? Qual movimento eles fazem? Alguns responderam “ estão deitados prô, ”. 

Observamos que as crianças falavam umas com as outras a respeito do que viam no vídeo e 

riam também.  A partir disso, prosseguimos fazendo uma apresentação do tronco Bernardo, 

onde nós bolsistas o confeccionamos usando uma caixa de papelão para representar o tronco, 

papel cartão rosa para o membro superior (cabeça) e TNT para as assas. Sendo assim, 

contamos com a participação da pequena Lívia para representar o Bernardo com o intuito de 

fazer com que as crianças se interessassem ainda mais pela apresentação. Entretanto, não 

tiveram muitas reações, porém concentrados. A empolgação veio mesmo após a finalização do 

clipe, quando os alunos ficaram empolgados para também ser o tronco Bernardo, desse modo, 

fomos chamando um a um para dançar o momento em que Bernardo cria assas virando um 

pássaro. Acreditamos que esse foi o momento em que eles mais se envolveram na atividade, 

pois demonstraram interesse em participar, onde risos se faziam presente, e a resistência ao 

sair da caixa para deixar o próximo colega participar também, como: “ João Miguel, Ana 
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Clara, Cecília, Denner, Gustavo, entre outros, se recusaram a sair da caixa, nos dizíamos “ 

vamos sair para deixar outro colega ser o Bernardo, a resposta era “não, não quero sair prô “, 

assim prosseguimos até que todos tivessem participado. Concluímos que a abertura do projeto 

foi bem recebida pelas crianças, uma vez que os mesmos gostaram da atividade a qual 

preparamos para eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Mês de maio de 2019 
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Aplicação de atividade do dia 06 de maio de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

 

Demos início a apresentação da poesia cantada UM BEM TE-VI a bolsista Ana Carla e 

eu, em conjunto, fizemos a contação do poema, primeiramente Ana realizava a leitura de cada 

cena a qual era exibida no projetor sem o áudio, em seguida eu explanava a explicação da 

mesma para as dez crianças ali presentes. Nesse momento me dirigia a elas fazendo perguntas 

como: alguém sabe o que é um bem ti vi? O que ele faz? Se gostam de pássaros? A maioria 

respondeu que não sabia o que era o BEM TE-VI, então mostrando no projetor eu disse: Bem 

TE-VI é um pássaro muito bonito, prestem atenção, o que ele está fazendo no vídeo? João 

Miguel e Davi prontamente responderam: ele está bebendo água do rio, e novamente eu 

indaguei-os, e o que mais o pássaro Bem TE-VI está fazendo nesse rio? João Miguel 

respondeu: ele também está tomando banho. Nós os parabenizamos dizendo: muito bom, 

parabéns, é isso mesmo João Miguel o Bem TE-VI adora a natureza, e é por isso que temos 

que cuidar dela e manter os rios sempre limpinho, não é mesmo? João Miguel muito atento e 

participativo mais uma vez disse: não pode jogar lixo no rio para ele ficar limpinho e colocar 

os pés. Seguindo com o vídeo, a poesia mostrava o nascer do pôr do sol, mas a escrita refere-

se a um raio de sol, logo, Ana e eu, perguntamos as crianças se elas haviam entendido o que 

era esse raio de sol, e a expressão em seus rostos era de dúvida, desse modo, expliquei: olhem 

atrás do rio, o que vocês veem? Davi, Carlos, João Miguel, entre outros, responderam: é o sol, 

ele é amarelo. Isso mesmo, muito bom, então o raio de sol é o pôr do sol, quando nós 

acordamos pela manhã bem cedinho o sol também acorda junto, e isso se chama pôr do sol, e 

a tarde quando ele vai embora também, então quando mesmo que o pôr do sol acontece? 

Quando a gente acorda respondeu João Miguel. E dessa maneira, seguimos explicando cena 

por cena, e ao fim nós as bolsistas repassamos o vídeo, mas agora com áudio para que eles 

pudessem ouvir e assistir a poesia, e ao seu final João Miguel nos surpreendeu dizendo: eu 
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achei muito lindo, nos enchendo de alegria. Fica evidente que João compreende e assimila o 

que passamos e explicamos a eles, bem como Davi, isso é muito bom, mas Ana e eu também 

nos preocupamos em que todos participassem, assim, nós fazíamos perguntas direcionadas, 

mas infelizmente sem muito êxito, as crianças ficaram atentas, prestaram atenção, mas não 

verbalizam como João e Davi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dessa maneira informamos as crianças que preparamos uma atividade muito legal e 

que íamos realiza-la ao ar livre. Dito isto, encaminhamos todos para a área externa da sala de 

aula para um corredor localizado bem ao lado da mesma, para que pudéssemos garantir que a 

atividade fosse desempenhada da melhor forma possível de modo que os educandos 

conseguissem fazê-la.  Ana Carla, junto a mim, enchemos duas bacias d’águas para 

representar o rio, a decoramos com flores artificiais e para compor o cenário, dois pássaros de 

sopor para fazer a vez do Bem TE-VI. 

  Posterior a isso, orientamos para que as crianças não se molhassem, mas a deixamos 

livres para se divertirem e brincarem. A atividade foi muito bem recebida por eles, 

acreditamos que o resultado foi positivo pois eles se divertiram bastante no momento da 

mesma. Foi um momento de descontração e animação por parte de todos. 

 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 195



                                                                      

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 196



                                                                      

37 
 

 

 

Aplicação de atividade do dia 13 de maio de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

 

Demos início a apresentação da poesia cantada Sebastião, a bolsista Ana Carla e eu, 

em conjunto, passamos a poesia no projetor de maneira rápida e sucinta de forma a aproveitar 

o tempo para que conseguíssemos realizar a pintura do jacaré Sebastião. A princípio, eu, 

bolsista Luana, mostrei as crianças um jacaré de madeira fornecido pela creche. Nesse 

momento, me dirigi a eles perguntando que animal era aquele, e rapidamente João Neto e 

Davi responderam que se tratava de um jacaré, e logo após indaguei mais uma vez, agora 

perguntado se alguém tinha medo, e a grande maioria disse que sim, ele é perigoso, come 

peixinhos. Em seguida, iniciamos o vídeo e os deixamos   a vontade para assistir e ouvir o 

poema, a empolgação das crianças foi imediata, principalmente quando acontece a corrida 

entre Sebastião e o peixe, assim, nós, bolsista, Ana e Luana bem como a professora Adriana, 

incentivamos ainda mais a competição perguntando quem iria ganhar e chegar primeiro, e 

todos responderam que jacaré Sebastião Iria ganhar.  Em seguida eu explanava a explicação 

da mesma para as dezoito crianças ali presentes. Nesse momento me dirigia a elas fazendo 

perguntas como: o que vocês estão vendo? Qual cores vocês veem? E surpreendentemente 

hoje foi um dia muito especial, uma vez que quase todas as crianças interagiram conosco, se 

tornando até difícil de mantê-las em silêncio, de modo que queriam falar a respeito do vídeo a 

todo momento. Dito isso, farei um recorte de um trecho de alguns diálogos que ocorreram. 

“ Vejam crianças, olhem que cena linda, o que vocês conseguem ver? Joao neto, João 

Miguel, Davi, Cecília entre outros disseram: é o pôr do sol, quando a gente acorda. Eu 

respondi:  muito bem crianças, parabéns a professora está muito feliz com vocês, por que 

estão prestando atenção e aprendendo, parabéns. Seguindo com o poema, a cena a seguir a ser 

estudada era do menino brincando no quintal com vários bichinhos. 
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           Esse foi o momento auge da apresentação, onde a imagem era composta por muitas 

cores e animais, desse modo, todos queriam falar ao mesmo tempo. Nós bolsistas estávamos 

bastante satisfeita, porém ainda percebemos dois educandos mais retraídos sem muita 

comunicação, trata-se de Pedro e Theo. Portanto, resolvemos fazer pergunta direcionada. 

Nesse momento, pedi que as crianças fizessem silêncio, para que pudéssemos ouvir o colega “ 

Theo, quais cores você vê no vídeo? Ele respondeu: amarelo, verde, azul. Parabéns Théo. 

Agora vamos ouvir o Pedro, o que você vê Pedro? Ele responde: o menino, a aranha. E mais 

uma vez eu os parabenizei, e logo após, abri para que os demais também pudessem se 

expressar.  A maioria dizia o que via: Carlos, Isabela, Sofia, Kevin, João neto dentre outros, 

conseguiram identificar: formiga, aranha, borboleta, uma planta, muitas cores, João Miguel 

disse: é tudo colorido.  

Dessa maneira, ficou evidente que as crianças assimilaram o que passamos e 

explicamos a elas, nos deixando bem felizes, de modo que o intuito da atividade é esse. 

Prosseguindo com a aula, informamos as crianças que preparamos uma atividade muito legal e 

que íamos realiza-la ao ar livre. Dito isto, encaminhamos todos para a área externa da sala de 

aula para um espaço gramado localizado bem ao lado do parque de areia, para que assim 

pudéssemos garantir que a atividade fosse desempenhada da melhor forma possível, de modo 

que os educandos conseguissem fazê-la.  Ana, a professora Adriana, a estagiaria Lídia, junto a 

mim, arrumamos uma casinha em cima de um lençol de elástico azul na tentativa de formar o 

cenário do poema no momento em que havia uma casa sobre o rio e vários bichos. E assim 

fizemos, compomos a cena com animais cedidos pela professora Adriana. 

  Posterior a isso, orientamos para que as crianças entrassem pouco a pouco na casinha 

para que não se machucassem, e o restante ficou na área externa a casa, brincando com os 

bichos como se estivessem em seu quintal. A atividade foi muito bem recebida por eles, e 

acreditamos que o resultado foi positivo, uma vez que eles se divertiram bastante no momento 

da mesma. Foi um momento de muita descontração e animação por parte de todos. Até surgiu 

o lobo mal e o caçador durante a brincadeira, eu era o lobo mal que queria derrubar a casa e 

João neto surge como o caçador para me impedir, e todas as crianças o ajudaram a bater nesse 

malvado lobo. E foi assim que concluímos nossa atividade, cansadas e felizes! 
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Mês de junho de 2019 

 

 

Aplicação de atividade do dia 03 de junho de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltada ao projeto de musicalização de Manoel de Barros e 

Márcio de Camilo. Hoje, a poesia cantada a qual trabalhamos refere-se a Sombra Boa, dessa 

maneira, com as 17 crianças ali presente e acomodadas no tapete da sala de aula, iniciei 

explicando que era preciso fazer silêncio para que compreendessem a poesia a qual seria 

exibida no projetor. Dito isso, o pequeno Davi começou a cantar a música “ o som do 

mosquitinho”, nós bolsistas junto a professora Adriana, estagiária Lídia e todas as crianças 

cantamos a canção até o final. Em seguida, dei início ao vídeo do poema Sombra boa, dessa 

maneira explanava a explicação cena a cena, indagando-os com perguntas como, o que vocês 

veem? Alguém sabe o que é um bilhete? Qual o nome do cachorro? Qual o nome da menina? 

E rapidamente mais uma vez a aluno Davi se manifesta dizendo que bilhete é um papel que 

alguém escreve alguma coisa, nesse momento eu o parabenizei e continuei a explicar sobre o 

poema, outra cena a qual chamou atenção deles foi o momento em que o menino amarra o 

bilhete no pescoço do cachorro ramela, e o manda levar até Maria, que estava na cozinha, o 

bilhete marcava um encontro de baixo de uma arvore quando a lua estivesse “arta”, 

aproveitando o interesse das crianças eu os perguntei se o bilhete a qual Maria recebeu do 

menino continha algo bom ou ruim escrito, e os alunos responderam que era bom, por que 

Maria sorriu quando o leu, portanto eu concluí dizendo que aquele poema tratava de uma 

história de amor. 

Ao termino da exibição da poesia, trouxe uma nova proposta, perguntei as crianças se 

elas já haviam visto Marcio de Camilo cantando as poesias, todos disseram que não, então eu 

exibi o vídeo em que o musico se apresentava em um espetáculo cantando Sombra boa, eles 
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gostaram, pois ao som do violão e das batidas dos instrumentos musicais anunciados pela 

banda, fez com que todos nós começássemos a bater palmas no ritmo da música, quando digo 

todos, estou incluindo as crianças, esse, foi um momento muito gostoso, em que a música nos 

tocou de verdade, de modo que houve a interação esperada por nós bolsista quando 

preparamos a aula. 

 Seguimos para a atividade que chamamos de roleta pedagógica, Ana e eu 

confeccionamos uma roleta utilizando um prato de plástico, esse foi dividido em 8 partes 

iguais, como uma pizza, com uma flecha ao centro, e em cada espaço recortamos imagens de 

alguns personagens do poema Sombra boa e fizemos pequenas fichas contendo as iniciais de 

cada personagem, desse modo, a proposta era que as crianças uma a uma girassem a flecha e 

em qual desenho ela indicasse o aluno teria que escolher a ficha  com a letra correspondente a 

imagem. E assim, foi, tivemos algumas boas surpresas, como Davi que acertou o M de maria, 

Isabela o L da lua, Melissa o P de pássaro, bem como Pedro, João Miguel e Gustavo. Ficamos 

muito satisfeitas com o resultado da atividade, fomos surpreendidas positivamente. Dando 

sequência e se encaminhando para o termino da aula, entregamos um molde de um lindo 

cachorro como se fosse o ramela da poesia, e os deixamos livres para que o pintassem como 

quisessem, usando giz de cera, os pequenos ficaram concentrados em seu trabalho.  

 E dessa maneira, nós bolsista concluímos nossa aula, felizes e satisfeitas, uma vez que 

conseguíamos ver a alegria daquelas crianças ao realizarem as atividades. 
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Mês de julho de 2019 

 

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO CRIANÇEIRAS 

           O resumo tem por objetivo descrever os resultados do projeto didático “Criançeiras: 

aprendendo com as poesias de Manoel de Barros”, desenvolvido por bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Municipal de Educação 

Infantil Menino Jesus, localizada em Rolim de Moura-Rondônia. O referido projeto teve por 

finalidade possibilitar que as crianças conhecessem o trabalho do poeta Manuel de Barros, 

explorando diferentes meios e materiais artísticos, participando em situações que integrassem 

música, canções, movimentos, expressões corporais, bem como o manuseio de diversos 

materiais explorando elementos como texturas, traçados, cores e formas. Para isso, foi 

utilizado o aplicativo virtual Criançeiras, constituído por dez poesias cantadas desse grande e 

importante poeta Brasileiro, em uma parceria com sua filha Martha Barros que contribuiu com 

as ilustrações, junto ao cantor e compositor Marcio de Camillo que musicalizou as poesias 

composta por Manoel de Barros. O referencial teórico se baseou em autores como Marta 

Chaves que discutem sobre a importância dos sentimentos estéticos na organização da rotina 

da educação infantil uma vez que o contato da criança com as vivências estéticas se mostra 

essencial à aprendizagem e ao desenvolvimento. O projeto foi desenvolvido durante o 

primeiro semestre do ano de 2019 e dele participaram oito acadêmicas do 4º período do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura, uma turma 

composta por 18 crianças de dois a três anos, a professora regente da turma e duas professoras 

do curso de Pedagogia. Como resultado final, as crianças tiveram contato com todas as poesias 

do aplicativo, se apropriando da obra de Manuel de Barros. Assim, participaram de diversas 

atividades que integraram apreciação e exploração da linguagem poética, música, dança, 

linguagem oral e escrita, movimento e artes visuais. Além disso, como produto final do 

projeto, cada criança produziu uma coletânea de poesias contendo ilustrações produzidas por 

elas a partir das atividades desenvolvidas. Em relação as bolsistas de iniciação à docência, o 

projeto propiciou novos conhecimentos sobre o fazer educativo na educação infantil 

rompendo com a ideia de que as crianças muito pequenas não são capazes de interagir e 

aprender sobre a linguagem poética.  
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Aplicação de atividade referente ao segundo semestre de 2019 

Luana Grácia de Oliveira 

  

A participação no programa de iniciação à docência PIBID contribuiu de forma 

significativa para as vivências e aprendizado diários de acadêmicos participantes. Assim, 

iniciamos o segundo semestre do programa de 2019, agora com uma bagagem que sem dúvida 

nos ajudou muito para dar continuidade ao trabalho realizado com as crianças. 

Desse modo, seguimos com os projetos de matemática e ciências para o terceiro ano do 

ensino fundamental na instituição escolar Valdecir Sgarbi Filho do município de Rolim de 

moura RO. O intuito foi trazer conhecimento de maneira lúdica para os educandos, uma vez 

que a aplicação da aula ocorria uma vez por semana, demostrando que é possível fugir do 

modo tradicional de ensino, despertando a atenção, curiosidade, interação, competição e o 

trabalho em equipe, garantido um número maior de aprendizagem. A escola sempre se fez 

presente nos projetos desenvolvidos pelo programa, dando todo suporte necessário para o bom 

desempenho do mesmo. As professoras supervisoras nos acompanharam de perto, orientando 

e esclarecendo qualquer dificuldade que ocorrera, a interação entre ambas as partes 

possibilitava uma relação de confiança, facilitando o andamento do trabalho. 

Foi desenvolvido diversos jogos em sala de aula bem como em ambiente ao ar livre, 

produzimos uma grande oficina de brinquedos ecológicos, também proporcionamos as 

crianças experimentos científicos, passeio exploratórios em uma Horta orgânica, visita ao sítio 

do diretor Sergio Brito entre outras atividades. Nosso objetivo era proporcionar uma 

experiência única para as crianças, em que o conhecimento fosse transmitido de forma que 

eles tivessem prazer em adquiri-lo.   

 Em consequência, as atividades foram concluídas com sucesso, obtendo a aprovação 

das Professoras responsáveis. Posso afirmar que o trabalho desenvolvido foi maravilhoso, 

havia amor em cada detalhe, as equipes estão de parabéns pela organização e desempenho. 

Dessa maneira, a Professora Giveri, junto a Professora Josi nos convidou para participar da 
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confraternização de encerramento as aulas, a qual contou com brincadeiras e a entrega das 

lembrancinhas, essa, ocorreu na segunda semana de dezembro.  

Em razão disso, a experiência de participar desse programa, foi de suma importância 

para mim, dado que a vivência no âmbito escolar é enriquecedora, não apenas 

profissionalmente, mas no que diz respeito a vida pessoal, em que o aprendizado abarca 

situações além do planejado, tornando o que era simples em algo grandioso. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Valdecir 

Sgarbi Filho 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome do bolsista: Kauane Ribeiro de Sousa 

Data de inclusão no PIBID: Agosto de 2018 

Turmas atendidas: 2º e 3º série 

Quantidade de alunos atendidos: 2018 (23 alunos) 2019 (22 alunos) 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

 

ATIVIDADES DAS SEMANAS DE FORMAÇÃO COM A COORDENADORA 

SUPERVISORA FLAVIA PANSINI DO DIA 27 AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 

 

Iniciou-se a reunião com a professora e coordenadora do Projeto do PIBID Flavia 

Pansini, foi decidida que as reuniões seriam a semana toda para discutir os mapeamentos e 

também sobre os registros que deverá ser enviados até um dia após a aplicação das atividades 

e a data para enviá-los novamente após ser lido pelas professoras, deverá ser enviados há 

dois dias após a devolutiva. O que deverá ser mencionado nos registros é: reflexões sobre o 

projeto, informações sobre as crianças, qual a proposta das atividades feitas, qual ou quais 

objetivos das atividades, por que a escolha de tais atividades, o essencial é inserir imagens 

das atividades e colocá-los nos registros, inserir falas como se fossem diálogos, também as 

falas das docentes e colocar os nomes das crianças. 

Após ser esclarecida sobre os registros, a professora mostrou um vídeo de uma 
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entrevista com Emília Ferreiro explicando a seguinte pergunta, "o que as crianças podem 

aprender na educação infantil?”. Na entrevista ela afirma que tem haver precisamente, com a 

maneira como se introduz uma criança na cultura escrita, parece normal comprar livros de 

histórias para uma criança que não saiba ler e escrever e também parece normal fazer isso em 

uma situação em que se demonstra afeto à criança e ao livro. Para Emília, ler em voz alta é 

um ato de mistério e deve permitir que a criança se tem total acesso à escrita, através de um 

ato de carinho e respeito.  

Em seguida a professora mostrou outro vídeo, de Marina Bastos brinque book, a 

história cantada do livro "bruxa, bruxa vem a minha festa", não tendo mais nada a se tratar 

foi concluída a reunião. 

Na segunda reunião no dia 28/08/2018 foi iniciada com a história cantada do livro 

"bruxa, bruxa vem a minha festa", após a música a professora Flavia propôs para as 

acadêmicas que teria que ser levada a atividade para ser trabalhado em sala de aula com as 

crianças e cada uma falar quem convidaria para a festa e também se caracterizar com seu 

personagem favorito. Também foram apresentadas as sugestões das outras acadêmicas do 

que poderia ser feito em sala de aula, algumas disseram para que as crianças cantassem e 

desenhassem os personagens e também outros convidados, fazer uma roda e cantar a música 

e ensiná-las, depois pedir que elas desenhassem também os convidados que quer desenhar, 

qual que elas têm mais medo, fazer mímicas de quais personagens eles desenharam para que 

a turma descobrir qual é, desenhos dos ingredientes da festa, fazer um teatro com os alunos e 

no final fazer a festa virar realidade e também elaborar o convite convidando a todos e as 

crianças se caracterizarem com os personagens do jeito delas. 

Após isso a professora Flavia apresentou um trabalho sobre psicomotricidade que 

quer dizer estudo do movimento, que deveria ser trabalhado com as crianças, a coordenação 

motora com jogos, a escrita e a motricidade, conceito de psicomotricidade e educação dos 

membros superiores. A escrita e a motricidade é um ato motor onde mobiliza diferentes 

segmentos do corpo, deve-se sempre estar ao lado das crianças e brincar com elas, ser 

trabalhada também a coordenação motora fina, é um aspecto particular da coordenação 

global (ampla). 

Também sobre a lateralidade, que se define normalmente a partir dos sete meses, 

onde a criança segura os objetos com uma das mãos, a partir dos dois anos, ela está 

normalmente constituída e em torno de cinco, seis ou sete anos pode-se afirmar se ela é 

adestra ou canhota. Saber a diferença entre lateralidade e conhecimento de esquerda e direita. 
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Algumas atividades que terá que serem feitas é de conhecimentos gerais, como por exemplo, 

situar o ombro, o cotovelo e o punho, lançar uma bolinha e lançar uma bola maior, uso de 

gestos e por fim trabalhar as mãos e os pulsos do braço e da mão, após isso foi concluída a 

reunião.  

A reunião do dia 29/08//2018 foi iniciada com a relação entre desenho e grafismo, 

atividades grafo motores que auxilia na forma de pegar no lápis, o alfabeto deve ser divididas 

em bastão, redondas e também as bastão e redondas, bastão são as letras que possuem traços 

retos como, por exemplo, as letras "A, E, H, K", e as redondas são as que possuem curvas 

como, por exemplo, as letras "C, O, S, U" e o bastão e redondas são as que possuem traços e 

curvas em uma só letra como, por exemplo, as letras "B, D, G, J".  

Apresentar as transcrições das letras, apresentar todas as letras no quadro (uma de 

cada vez), seguir com o dedo e ir falando o nome da letra (a importância da ordem do 

movimento), montar com varetas pedaços de barbante, lápis de cor grande e pequeno, 

transcrever no quadro grande, pequeno e somente quando o automatismo estiver perfeito no 

papel, sempre chamar atenção para a direção da letra, analisar com as crianças para que 

percebam as diferenças de cada letra, brincar de adivinhações, apresentar bastões de 

diferentes tamanhos, explicar o que é "em pé, deitado, tombado, cima e baixo", a letra "i" 

traço vertical que começa em cima e termina embaixo, a letra "L" traço vertical e horizontal, 

levantar todas as dificuldades com as crianças, fazer letras pontilhadas no sulfite e colar as 

letras com papel crepom, trabalhar um texto com eles. Não tendo mais nada a tratar foi 

concluída a reunião. 

Na reunião do dia 30/08/2018 foi iniciada com a música de Luiz Gonzaga - Asa 

branca, após a música a professora Flavia apresentou alguns textos das crianças do 2º ano, 

para as acadêmicas olharem e observar as letras, os tamanhos e outros erros encontrados. A 

estudante Vitória da professora Giveri apresentou os seguintes erros, precisa arrumar o 

traçado do til (diminuir o tamanho), o traçado do S que também é diminuir o tamanho, 

problemas de palavras separadas como (a via e de, pois), no uso e pontuação ela usa apenas o 

ponto final, não usa parágrafos, nem vírgulas, usa letra maiúscula onde não precisa, após ver 

cada erro da Vitória, a professora deu para cada dupla acadêmica um dos textos das crianças 

para que levassem para casa e procurassem os erros cursivos. 

Na última reunião do dia 31/08/2018 foi iniciada com a música A casa do DVD A 

Arca de Noé, a reunião foi para terminar de corrigir os erros das crianças, após isso 

finalizamos a reunião. Eu particularmente gostei bastante das reuniões, me fez entender que 
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não é só entrar em uma sala de aula e dar a aula, deve-se ter todo um planejamento, como a 

Emília Ferreiro disse, deve ter afeto, carinho e respeito para com as crianças. 

 

Mês de setembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI FILHO DIA 19 

DE SETEMBRO DE 2018: CONVERSA SOBRE AS MUDANÇAS DURANTE OS 

ANOS 

 

Iniciamos a aula com a professora Josiane cantando uma pequena música para chamar 

a história, logo após ela começou a ler o livro de Sylvia Orthof “história vira-lata”. 

 
Figura 1: Livro de Sylvia Orthof “História vira-lata”. 

 

A professora perguntou: 

— Na casa de vocês têm cachorros? E vocês sabem o que é vira-lata? 

Então todas as crianças gritaram ao mesmo tempo: 

— Sim professora, vira-lata é um cachorro, na minha casa têm cachorrinhos... 

E então a professora continuou a leitura que falava de um vira-lata que era livre e que 

virava as latas de lixos das casas, um dia ele estava comendo em um lixo que era da casa de 

uma senhora muito rica, que quando viu revirando a lata, jogou vários objetos no cachorro, 
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mas acabou acertando em um gato e no final para se vingar o vira-lata fez “pipi” nas pernas 

dela e saiu correndo todo satisfeito para a tal liberdade que era na praça onde ele morava. 

Após a leitura da história a professora pediu para que as crianças entregassem a 

atividade que ela passou para fazer em casa e depois ela entregou os livros de ciências 

humanas e da natureza, então começamos falando um pouco sobre como era as coisas 

antigamente e como mudou até os dias atuais, por exemplo, as estradas que antes era de chão 

e hoje a maioria já está asfaltada, as sinalizações para facilitar a movimentação dos veículos 

que também teve mudanças, pois antes as pessoas andavam ou a pé ou a cavalo, para explicar 

melhor a professora desenhou no quadro e foi mudando ao decorrer dos anos que ia se 

passando até os dias atuais.  

 

 
Figura 2: Momento em que a professora explica no quadro. 

 

Falamos também sobre a natureza, onde a maioria das pessoas derrubavam árvores 

para a construção de casas, prédios e também objetos para nosso consumo hoje em dia, 

falamos também sobre o rio Tietê onde comparamos uma foto tirada antigamente que tinha 

várias árvores ao redor do rio, as pessoas tomavam banho, a água era totalmente limpa e uma 

foto tirada nos dias atuais que com o passar dos anos a população não se importavam mais 

então começaram a poluir o rio, jogavam lixos, não havia mais pessoas tomando banho e 

nem tantas árvores ao redor do rio, a professora foi explicando para as crianças e de fato elas 

entendiam que a natureza é muito importante para nós hoje e que ao decorrer dos anos a vida 
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foi evoluindo cada vez mais e a natureza foi ficando a desejar. 

Ao concluir, as crianças fizeram várias atividades sobre a poluição no rio Tietê, logo 

após tocou o sino para o recreio, eu particularmente achei muito interessante falar com as 

crianças sobre a natureza e também sobre como as coisas mudaram com o passar dos anos, 

também fazer com que elas se conscientizassem para cuidar da natureza hoje e deixar os rios 

sempre limpos, para que possamos ter uma boa qualidade de vida.  

 

Mês de outubro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 31 DE OUTUBRO DE 

2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE MEDIDAS DE MASSAS EM RECEITAS 

 

Começamos com a leitura que eu mesma li “Cadê o juízo do menino?” de Tino 

Freitas com as ilustrações de Mariana Massarani, que falava da história de um menino 

travesso e criativo que um dia ao acordar percebe que está sem juízo, a partir daí, ele começa 

a procurar seu juízo em vários lugares, primeiro acordou dando gargalhadas mas quase caiu 

em seu quarto todo bagunçado, depois foi para o banheiro e começou a pentear o cabelo com 

uma escova de dentes então perguntei para as crianças: 

― Onde já se viu pentear o cabelo com escova de dentes? Isso é normal? 

As crianças disseram que não era normal e que o menino estava maluquinho, 

continuando a história, depois deu um susto na irmã quando começou a passar manteiga num 

pedaço de maçã, a irmã furiosa disse: 

― Procura o juízo menino, não faça besteiras vê se você acha o juízo no fundo da 

geladeira. 

O menino foi logo procurando, depois foi para o ponto de ônibus de pijama, o 

motorista foi logo dizendo: 

― Ô menino distraído mesmo acordado ainda cochila, vê se encontra o juízo dentro 

da mochila. 

Foi passando o dia e o menino ainda não havia encontrado seu juízo, por fim ao 

anoitecer o menino encontrou o juízo em um livro de aventura.  
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Figura 1: Livro de Tino Freitas “Cadê o juízo do menino?”. 

 

 
Figura 2: Momento em que eu lia a história de Tino Freitas. 

 

Após a leitura do livro nós direcionamos para a quadra ensaiar a música “Ninguém é 

igual a ninguém”, que seria apresentada no outro dia para o fechamento do projeto de leitura.  

 

 
Figura 3: Momento em que a turma ensaiava a música “Ninguém é igual a ninguém”. 
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Depois do ensaio, voltamos para a sala de aula e começamos a conversar com a turma 

sobre a atividade da receita de doce de leite em pó que tínhamos preparado, então perguntei: 

— Alguém já ajudou a preparar uma receita? E como foi? 

A turma toda disse que já tinha ajudado sim e que foi muito legal ajudar a mãe, o pai, 

o tio, a tia. 

Perguntei então: 

— Quais ingredientes irão ser utilizados e chamei a Ana Julia e a Giovana para ler a 

receita para os colegas. 

Para a receita utilizamos os seguintes ingredientes: 

Ingredientes 

1 xícara de chá de leite em pó 

1 caixa de leite condensado 

Coco ralado. 

 

Modo de preparo 

Misture o leite em pó com o leite condensado até obter uma massa homogênea e 

pegajosa, vá acrescentando o coco ralado até atingir o ponto certo. Quando a massa não 

estiver grudando na mão mais, é sinal de que está na hora de enrolar, por fim faça bolinhas 

com a massa e passe no coco ralado e sirva em seguida. 

 

 

 
Figura 4: Momento em que Vinicius e Ana Julia leem a receita. 

 

Após a leitura das crianças começamos a preparar a receita, fomos chamando um por 

um para que nos ajudassem a preparar o docinho, as fotos em seguida irão demonstrar as 

crianças nos auxiliando no preparo. 
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Figura 5. 

 

 
Figura 6. 

 

 
Figura 7. 
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Figura 8. 

 

Após terminámos de fazer a massa, entregamos um pouquinho para cada criança e 

pedimos para que elas enrolassem de forma que ficassem em forma de círculo e colocassem 

dentro da forminha de brigadeiros, chamamos por fila cada criança, após fazermos as 

bolinhas registramos algumas fotos do momento enquanto as crianças enrolavam o doce e 

depois da atividade concluída.   

 
Figura 9: As crianças enrolando os doces. 
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Figura 10. 

 

 
Figura 11: Atividade concluída das crianças. 

 

 
Figura 13: Docinhos já prontos. 

 

Os objetivos principais de fazermos a receita era proporcionar um momento para 
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relembrarmos as medidas de massas a partir da mesma, para que pudéssemos propor também 

um momento agradável e prazeroso para as crianças, foi muito divertido, pois todas as 

crianças participaram e gostaram de fazer a receita. 

 

Mês de novembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE NOVEMBRO 

DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

“Lenga-lengas” de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias histórias, 

mas ela escolheu a história “O macaco em busca da felicidade”, que falava de um macaco 

que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, mas quando foi 

para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por uma roda de 

caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante encontrou um velho 

que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua navalha que no primeiro corte 

o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta sua navalha, sem graça com o 

acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o macaco aceitou, em seguida 

encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha e então o macaco logo 

emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que o fundo do balaio se 

soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para compensar o prejuízo o 

homem deu um pouco de farinha. 

Mais à frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que parecia 

ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse que 

queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos sobre as 

cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a ideia de ser 

instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu tocando e cantando 

para todos ouvir. 
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Figura 1: Livro de Nelson Albissú Lenga-lengas.  

 

 
Figura 2: História lida pela aluna Ana Luísa. 

 

 

 
Figura 3: Momento em que a Ana Luísa lia a história para os colegas. 

 

Após a leitura do livro começamos a falar sobre o teatro e sua origem, explicamos 

tudo sobre o teatro, fizemos também várias perguntas: 

— Alguns de vocês já foram a algum teatro ou já participaram de algum? 

Todos responderam que sim, que era muito legal. 

— Alguém sabe o que é teatro? Como se faz um? E de onde veio? 
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A turma sabia o que é um teatro e como se faz, mas não sabiam de onde veio então 

todos perguntaram de onde veio o teatro. Então respondemos: 

— O teatro é de origem grega, ou seja, veio da Grécia, o teatro é um conjunto de 

peças dramáticas para a apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas 

peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história 

que desperta na plateia sentimentos variados. 

Também fiz outra pergunta: 

— O que é dramaturgia? 

Ninguém soube responder, então explicamos para a turma: 

— Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o 

dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos, ou seja, é a pessoa que faz as 

peças de teatro. 

Todos entenderam, continuando as perguntas: 

— Existem vários gêneros de teatro, quais vocês conhecem? 

A aluna Yasmin e alguns alunos logo responderam: 

— Fantoche, comédia, de música. 

Então eu disse: 

— Isso mesmo crianças, mas tem outros além desses que são: drama, ópera, revista, 

tragédia e tragicomédia.  

Então fiz outra pergunta: 

— Sabemos que o teatro veio da Grécia, mas por quem foi criado, quem aqui sabe? 

Algumas crianças chutaram alguns, então respondi: 

— Veio dos homens primitivos (que são os homens da antiguidade), no século XVI 

A.C. (séculos são de 100 em 100 anos, então se têm 500 anos),  

E então a bolsista Patrícia explicou também cada objeto que compõe um teatro sendo 

eles, os bastidores, cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia, iluminação, tempo, espaço, 

personagens, plateia e a linguagem teatral. As imagens a seguir irá demonstrar a roda com as 

crianças e o momento em que as bolsistas conversavam com a turma. 
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Figura 4. 

 

 
Figura 5. 

 

 
Figura 6. 

 

 Após as perguntas e respostas dadas pelos alunos as bolsistas colocaram um vídeo 

sobre o teatro em fantoche, onde no vídeo falava sobre a paciência. 
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Figura 7: Momento em que colocamos o vídeo. 

 

Após o vídeo fizemos algumas perguntas relacionadas ao vídeo e então para finalizarmos a 

atividade proposta aos alunos era fazer um desenho livre, ou seja, o que eles quisessem 

enquanto eles desenhavam colocamos várias músicas infantis para que despertasse várias 

ideias das crianças. Eu particularmente gostei da aula de hoje, pois ensinamos várias formas 

de encenar em um teatro e também nos divertimos muito fazendo os desenhos, tendo em 

vista de uma aula produtiva e prazerosa, apesar das crianças estarem bastante agitadas. 

 

Mês de dezembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 

2018: VISITA NO PARQUE GAIA AMIGA 

 

Começamos a aula com a leitura compartilhada feita pela professora Josiane do livro 

que se chama “Contos de Grin Golados” do escritor Leo Cunha e ilustrador Eliardo França, 

onde o livro traz três paródias dos contos, sendo que a professora escolheu somente a história 

“Chapeuzinho de Natal”. 
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Figura 1. Livro da Leitura. 

 

Após o término da leitura a professora comunicou aos alunos que fariam a correção 

da atividade que foi passada para casa e então ela chama alguns alunos para resolver a 

atividade na lousa. Alguns alunos tiveram dificuldades e outros tiveram facilidades para 

resolver as atividades na qual foi proposta para a turma. 

 

 
Figura 2. Aluna Giovanna teve dificuldade em resolver a atividade, sendo assim a professora 

à auxiliou.  

Enquanto isso os demais alunos acompanhavam na correção da atividade, terminando 

a professora Josiane comunicou para os alunos que iriamos todos aguardar a chegada do 

ônibus para irmos ao parque Gaia e que iriamos ter uma aula que eles iriam amar. Chegando 

o ônibus, formamos uma fila para entrar pois iríamos com mais duas turmas, da mesma série. 
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Figura 3. Momento em que estávamos indo para o Parque Gaia. 

 

Quando chegamos lá no espaço parque Gaia, as crianças se sentiram prazerosas, e de 

inicial tivemos a recepção da professora Eleonice onde carinhosamente e atenciosamente se 

propôs a mostrar todo o espaço do parque. A professora Eleonice pediu a atenção de todos os 

alunos para que tivesse respeito, educação e soubessem brincar, falou que não era para subir 

ou mexer nos enfeites de natal que se encontravam no parque, mais que ali é um espaço 

público e que quando quisesse vir passear, brincar trazer a família teria a liberdade, 

respeitando o espaço, sendo assim, foi dividido as três turmas para que todos conseguissem 

conhecer a gruta (a gruta era onde tinha duas cachoeiras pequenas, um lugar cheio de pedras 

onde corria a água que caia das cachoeiras, cheio de árvores). 

 
Figura 4. Momento em que a professora Eleonice se apresentava. 

 

Primeira turma foi com a professora Eleonice para conhecer a Gruta;  

Segunda turma foi conhecer o espaço Gaia; 

Terceira turma foi conhecer o espaço de leitura; 
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Figura 5. Indo conhecer a gruta (espaço natural). 

 

 
Figura 6. Alunos brincando de vôlei. 

 

 
Figura 7. Conhecendo o espaço de leitura em um ônibus. 

 

Ao término do passeio, cada professora de sua devida turma comunicava que eram 

para cada um pegar seus pertences que estavam no chão e também catar algumas sacolas que 

caíram no chão, pois logo ia chegar o ônibus e iriam voltar novamente para a escola e por fim 
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todos se despediram da professora Eleonice. 

 

 
Figura 8. Hora de ir embora. 

 

E por fim o objetivo dessa aula era proporcionar um momento prazeroso, onde as 

crianças iam conhecer um espaço natural, brincar e se divertir e também ter um momento de 

leitura num lugar diferente. 

Reflexão da bolsista Kauane. 

Hoje o dia foi muito divertido, pois eu e as crianças fomos ao parque e brincamos 

muito. Fomos a vários brinquedos, percebi que as crianças gostaram muito do parque Gaia, 

principalmente a gruta onde tinha cachoeiras e árvores, as crianças ficaram encantadas com a 

natureza e diversas pedras que tinha no local. Também tinha sala de leitura que ficava dentro 

de um ônibus, onde tinha diversos livros de histórias, eu particularmente também fiquei 

encantada em poder observar a felicidade em cada criança de estar ali se divertindo muito. 

Reflexão da bolsista Patricia. 

Também achei um dia muito divertido, onde nós e todas as crianças que ali estavam 

brincamos. Conhecemos cada lugar do espaço onde nós e os alunos ficamos admirados com 

tanta sabedoria, pois grande parte dos brinquedos que tinham no espaço eram feitos de 

material reciclável, pois até então o enfeite do Papai Noel era feito de litro descartável. Achei 

também muito bacana a ideia que a professora Eleonice fez, construiu mais outro espaço de 

leitura onde uma parte da parede era feita por custo zero, ou seja, ela usou o fundo as 

garrafas de vidro e o barro para então construir a parede, e notei também que havia uma mesa 

que era feita de cacos de cerâmica. Neste espaço também havia um ônibus onde tinha 

diversos livros onde as crianças se sentiam à vontade para ler, brincar e se interagir com as 
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outras crianças. Fiquei muito encantada pois em alguns momentos que brincávamos, eu 

também os observava e notei que esse dia foi bem a proveitoso. 

 

Mês de janeiro de 2019 

 

FICHAMENTO DO LIVRO 

 

CALKINS, Lucy McCormick CRIANÇAS PRODUTORAS DE TEXTOS – A 

ARTE DE INTERAGIR EM SALA DE AULA  

 

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em grande 

velocidade, enquanto turma de outros professores tem apenas evoluções modestas, a 

diferença tem tudo a ver com as habilidades dos professores de interagir. Se um professor 

consegue escutar um aluno falar sobre sua produção textual, ele então consegue passar os 

olhos pelo que o aluno fez até o momento e intervir de maneira a qualificar não apenas a 

produção, mas o trabalho do aluno em outras que virão, as interações proporcionadas por 

esse professor se tornam importantes e os alunos aprenderão a escrever de uma forma mais 

eficiente. 11-12 

Algumas pessoas tinham talento, outras não: os verdadeiros produtores de textos 

poderiam sentar em frente à sua mesa, pegar a caneta e naquele instante fluiriam palavras 

bonitas e brilhantes. O resto de nós produziriam linguajar trivial, mas o tempo passou e eu 

me tornei uma daquelas verdadeiras produtoras de texto e por isso, posso dizer com muito 

autoridade que muitos de nós, produtores de texto, produzimos muito linguajar trivial, 

interagir é sempre um desafio e os professores de produção textual são sábios para não 

desprezar suas habilidades de fazê-lo. (Calkins p. 13) 

Durante uma interação, o professor não fica acima da criança, com o escrito dela nas 

mãos, dando-lhes instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o professor no nível dos 

olhos da criança, a mesma emprega a escrita e faz a maioria. O professor inicia a conversa 

fazendo uma pergunta ampla, a criança responde e o professor escuta fascinado, com 

frequência o professor responde apenas um pouco ao conteúdo do trabalho da criança: “Sinto 

muito em saber que o seu pai está viajando, aposto que você sente falta dele”. 14-15 

A maioria de nós não se dá conta de que nossos contatos com outras pessoas às vezes 
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seguem uma estrutura previsível, mas apesar disso esse é o caso. Nas salas de aulas 

tradicionais, por exemplo, o professor seguidamente fará uma pergunta, evocará a resposta de 

um aluno e então avaliará a resposta. Quando um professor interage com um aluno, seus 

contatos tendem a seguir um padrão consistente, um que os professores de produção textual 

escolheram deliberadamente, esse padrão não é diferente do padrão que variamos entre um 

médico e um paciente, um cliente e seu cabelereiro ou um proprietário de carro e um 

mecânico é comum em muitas inter-relações humanas. 15-16 

A medida em que fazemos pesquisas, precisamos procurar e então especificar algo 

que a criança fez bem, uma parte valiosa do processo de produção textual que desejamos 

encorajar que a criança use sempre, o desafio para os professores observar uma maneira 

muito específica na qual a criança foi bem-sucedida e então, expressar um elogio de tal modo 

que a criança saiba que é algo que ela deveria levar para seu trabalho de escrita em geral. 18 

Quando tomamos uma decisão sobre o que ensinar também pensamos sobre como 

iremos ensinar, devemos determinar quais dos vários métodos de ensino efetivos serão mais 

adequados para um determinado aluno, uma vez decidido o que vamos ensina, uma interação 

se assemelha em uma miniaula. É útil para a criança se formos diretos e dissermos o que 

vamos ensinar e com frequência, também podemos conectar o que ensinaremos com o 

trabalho em andamento da criança, explicando como chegamos a decidir sobre esse tópico de 

ensino, podemos dizer que “Eu tenho observado você trabalhar tanto em soletrar cada uma de 

suas palavras, dizendo cada palavra lentamente e anotando os sons que você ouve. É 

realmente inteligente a maneira como você diz suas palavras len-ta-men-te, como uma 

tartaruga. Mas hoje eu quero ensinar é que os escritores também tem algumas palavras que 

eles soletram rápido-como-um-coelho”. (Calkins p. 20). 

A medida em que nossas habilidades de interação melhorarem, seremos mais 

flexíveis para imaginar como qualquer tópico de ensino poderia ser ensinado usando 

qualquer um dos quatro principais métodos de ensino. Apesar de esses serem todos os 

métodos possíveis, dois deles demonstração e prática orientada, serão especialmente úteis ao 

ensinar culinária, natação ou produção textual a crianças muito pequenas. Ensinar a escrever 

por demonstração não é muito diferente de minha aula sobre como fazer uma panqueca, se 

decidimos demonstrar, mostraremos a criança exatamente o que queremos que ela faça mais 

tarde sozinha. 21 

Assim como ensinamos uma criança a nadar entrando fisicamente em uma piscina e 

mostrando a ela como respiram e como se movimentar, nós usamos a prática orientada em 
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interações sobre produção textual para estruturar a criança, à medida que, com nosso apoio, 

ela tenta o que esperamos que ela logo será capaz de fazer sozinha. 22 

Outro método de ensino comum é contar explicitamente e mostrar um exemplo, 

quando se usa esse método, sentimos como se estivéssemos fazendo um pequeno discurso 

para a criança para explicar usamos uma metáfora “Os autores de textos não escrevem sobre 

tópicos grandes como melancias” podemos dizer, fazendo gestos para mostrar a enormidade 

de uma melancia, “Nós não escrevemos „tudo sobre o nosso verão‟, em vez disso escrevemos 

sobre pequenas ideias em semeadura, sobre como nadar no riacho e ver uma aranha d‟água 

andar sobre a superfície da água.” 23 

Um outro método de ensino é a de investigação, não é aquela usada com frequência 

na oficina de produção textual inicial, pois ela se baseia em um nível de sofisticação que 

geralmente se encontra apenas em produtores de textos mais experientes, a parte mais 

importante do nosso ensino ocorre quando paramos de ensinar e dizemos à criança: “Agora 

você deve experimentar”. 23 

Contudo, a medida em que as crianças produtoras de texto progridem, vemos com 

maior frequência fazendo interações sobre processos e objetivos, acredita-se que esse tipo de 

interação realmente era de dois tipos, uma interação sobre processos e outras sobre objetivos, 

mas descobrimos que, com maior frequência, essas interações são uma mistura dessas duas. 

Não é fácil interagir com os outros, adultos ou crianças durante pouco tempo e ainda assim 

fazer com que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e funcionem para sempre, 

no entanto isso é o que nós somos chamados a fazer quando interagimos. 25-26 

 

Mês de fevereiro de 2019 

 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite literária. 

Ou entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na forma de 

ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma tradicional
1
 e passaram a 

                                                             
1 Explicar o significado do termo tradicional. 
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usar outros métodos, como por exemplo o uso da tecnologia na sala de aula (datashow, 

vídeo-aulas) e isso fez com que as  crianças  de hoje perdessem  o interesse pela escrita e 

então essas vem tendo  dificuldades em expor suas ideias no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de suma 

importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, ou seja, a análise 

do conhecimento é através da escrita. 

Cada grupo de bolsistas escreve um pequeno texto dizendo porque esse projeto é 

importante para as crianças (entregar digitado no e mail até a última sexta feira antes do 

próximo encontro). 

 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas de contar 

histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas por 

Martha Barros. 

 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do projeto na 

parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim todos os 

bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem estudantes. (sugestão levar 

seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato de 
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escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no próximo dia 

haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos tópicos de escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o leitor e 

quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta para as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem com os 

erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro momento quando as 

crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação ou ortografia. 

 

Mês de março de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 20 DE MARÇO 

DE 2019: APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCRITA DE SI 

 

No dia 20 de março de 2019 iniciamos a aula em uma conversa com as crianças, fizemos 

algumas perguntas para assim darmos início ao projeto escrita de si, explicamos passo a passo para a 

turma, fizemos as seguintes perguntas, vocês sabem o que é uma oficina? Mas ninguém soube nos 

responder, então perguntamos, sabem quem trabalha em uma oficina de carros?  Então responderam 

que era o mecânico, perguntamos mais uma vez e uma oficina de móveis? A aluna Alzira respondeu: 

“marceneiro” E uma oficina de escrita? Alguns disseram “Escritor”, para elas entenderem melhor, 

explicamos o que era uma escrita de si. 
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Figura 1: Momento em que as bolsistas conversavam com a turma sobre o projeto. 

 

As crianças ficaram animadas e muito ansiosas para começar suas narrativas de si, 

nós bolsistas conseguimos explicar para que fique bem claro o objetivo do projeto para as 

crianças, que é para despertar o lado escritor de cada criança e que a prática da escrita se 

torne algo bom e prazeroso para cada um deles, mas para darmos início ao nosso projeto, 

propomos algumas pequenas regras para serem cumpridas durante o mesmo, sendo elas: 1º 

Não usar borracha, 2º Não riscar ou corrigir, 3º Não perguntar se a palavra está certa ou 

errada e por fim 4º Não usar o dicionário. Eles ficaram bem confusos no começo, não 

entenderam nada o por que não poderia fazer isso ou aquilo, então explicamos cada regra e 

eles entenderam perfeitamente. 

 

 
Figura 2:   Momento em que as bolsistas escrevem no quadro as regras. 

 

Enfim, para a bolsista Amanda Dias, ela ressalta que o projeto será um sucesso e será 
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uma aprendizagem ótima, tanto para a turma, quanto para todas as bolsistas que estão à frente 

do projeto escrita de si. 

Para a bolsista Kauane Ribeiro, ela diz que tem boas expectativas para o projeto, pela 

ansiedade e entusiasmo das crianças e também deles estarem preocupados com o que irão 

falar, para que seja algo legal e que todos gostam. 

Para a bolsista Tatiane Barbieri, as crianças gostaram da ideia de escrever livremente 

e se empolgaram com as atividades propostas e questionaram as regras estabelecidas 

principalmente a de não usar borracha e isso nos deixou mais empolgadas ainda por verem as 

crianças participando da aula. 

Para a bolsista Ângela Fabiana, ela espera que o projeto narrativa de si possa trazer 

prazer em escrever para as crianças e que elas vejam que escrever é uma coisa gostosa de se 

fazer e não uma obrigação como alguns pensam, com isso vão aprender que a escrita não é 

apenas para estudos e sim para expor sentimentos seja eles de alegria, tristeza, saudade, um 

momento onde possa colocar tudo o que quer em um papel. 

 

Mês de abril de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 25 DE ABRIL 

DE 2019: PRODUÇÃO DE UM DESENHO SOBBRE SUA VIDA E UM ESBOÇO A 

PARTIR DO MESMO 

 

 

Iniciamos as atividades com algumas perguntas para relembrar o que é um esboço 

então perguntamos: 

―Vocês lembram o que é um esboço? 

Algumas crianças não lembravam mais, então para facilitar a bolsista Amanda 

explicou um pouco sobre o que seria um esboço, após ela explicar então perguntamos à 

turma: 

―O que vocês gostariam de desenhar? 

Por fila todos falaram o que queriam desenhar, então começamos a falar sobre a 

proposta da atividade do dia que iriam fazer, que seria produzir um desenho sobre sua vida 

ou algo que aconteceu e que você tenha gostado muito e a partir do mesmo produzir a escrita 
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sobre o que desenhou, a proposta dessa atividade era avaliar o conhecimento e a criatividade 

da turma. 

 Com isso então começaram a desenhar, propomos um tempo de 20 minutos para 

desenharem e depois para fazer o esboço, o aluno Emanuel não queria fazer no começo, pois 

dizia não saber fazer, porém o mesmo é muito inteligente e tem muita preguiça de fazer as 

atividades, o aluno Eduardo também não queria fazer no começo, ele não escrever, por que 

não estava conseguindo fazer mesmo explicando ele teve dificuldades, todas as bolsistas o 

questionamos mas ele não dizia nada, alguns de seus colegas quando já havia terminado 

começou a ajudá-lo e a bolsista Kauane começou a falar com ele e aos poucos ele tinha 

várias ideias para fazer seu esboço, assim conseguiu terminar de fazer. 

 
Figura 01: A turma produzindo o desenho e o esboço. 

 

Após terminarem o desenho e o esboço, chamamos algumas das crianças para ler seu 

texto e falar um pouco sobre o que desenhou e o porquê. 
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Figura 02: Aluna Thawane fazendo a socialização do seu texto com a turma. 

 

 
Figura 03: Momento em que as bolsistas faziam a socialização dos textos com a turma. 

 

Eu particularmente bolsista Kauane, gostei muito da aula pois a turma interagiu 

muito, fizeram desenhos e textos bem criativos pude notar também que ao terminar sua 

atividade, algumas crianças auxiliou aquelas que não estava conseguindo produzir o texto, 

foi muito legal da parte deles de ajudar o colega com dificuldades, principalmente ao auxiliar 

o aluno Eduardo que apresentava diversas dificuldades, mas com uma boa conversa ele 

conseguindo aos poucos produzir seu texto. 

Para a bolsista Amanda, como sempre a turma ficou bastante entusiasmados com a 

atividade, a dificuldade na hora de produzir o texto é muito grande e também a dificuldade 

em procurar as palavras e poucos fizeram uma produção com muitos detalhes. Estamos 

sempre conversando e tentando que eles descrevam mais em suas histórias, todos 

conseguiram terminar o desenho e a produção. 

Para a bolsista Angela, as crianças gostam de escrever, porém, escrevem só que 

depois não conseguem ler o que escreveram, precisam melhorar a escrita e esse projeto será 

eficiente para estimular a escrita e fazer com que a turma descobre o prazer de sonhar e de 

escrever.  

Para a bolsista Tatiane, as crianças interagiram bastante com a aula, foi muito 

produtivo pois, toda turma concluiu as atividades e com isso acredito que estão tendo mais 

facilidade de fazer suas escritas, a cada atividade que as bolsistas apresentam a turma tem 

várias ideias. 

Enfim, terminamos mais uma aula com a turma e acredito que o projeto escrita de si 

está cada vez mais auxiliando para que as crianças possam se tornar verdadeiros escritores, 

não tendo mais nada a tratar encerramos nossa aula na escola Valdecir. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 233



                                                                      

30 
 

 

Mês de maio de 2019 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 9 DE MAIO DE 

2019 

 

Iniciamos as atividades com uma mini lição de como as crianças se veem no futuro, 

eu bolsista fiquei responsável por fazer um texto contando de como eu me via no futuro, para 

que as crianças tivessem um exemplo de como fazer o deles. Após minha leitura, fizemos 

algumas perguntas para as crianças antes delas começarem a escrever, perguntas essas 

“Como vocês se veem no futuro?”, e então pedimos para que iniciasse a escrever. 

Enfim, a escrita foi bastante produtiva, pude perceber que as crianças começaram a 

evoluir bastante e usando a imaginação com o que sonhavam em ser, se deu um texto 

bastante informativo e cheio de coisas legais. Mas o que mais nos impressionou foi a escrita 

de Emanuel, que no começo não queria saber de escrever e nesse dia escreveu bastante 

usando sua imaginação, vimos que nosso projeto de escrita estava contribuindo de certa 

forma na evolução das crianças, foi um dia bastante prazeroso e divertido. 

 

Mês de junho de 2019 

 

PROJETO NARRATIVAS DE SI: APRESENTAÇÃO SOBRE REGISTROS DO 

PIBID EM JUNHO DE 2019 

 

O que é um registro? 

O registro é um relato descritivo sobre os acontecimentos, fatos, experiências e 

dificuldades que encontramos em nosso cotidiano. No PIBID o registro representa muito 

mais que um roteiro de aula ou enumeração de atividades desenvolvidas com a turma. 

 

Qual a finalidade do registro? 

Escrever sobre a prática de registrar, faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi 

ou será tomada permitindo aprimorar o trabalho e adequá-los com frequência as necessidades 

dos alunos. 
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Por que registramos? 

Registramos por que é uma forma de descrever informações e acontecimentos 

marcantes, o registro é um documento que pode nos auxiliar no futuro como docentes e a 

partir disso teremos novas ideias. Miguel Zabalza, pesquisador da Universidade de Santiago 

de Compostela (USC), na Espanha, diz que olhando para trás, analisando os pontos fortes e 

fracos, é possível reajustar o trabalho e progredir. (Salla, 2014). 

 

Existe várias formas de registrar, perguntas feitas para algumas bolsistas foram: 

 Qual o maior desafio para registrar? 

 Houve mudança dos primeiros registros e os atuais? 

 Você acha que os registros te ajudaram de alguma forma? 

 Você teve mais facilidade em desenvolver o registro individual ou em grupo? 

 

 
Imagem 1: Professora Dra. Avacir Gomes. 
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Imagem 2: Entrevista das crianças com a escritora. 

 

 
Imagem 3: Foto para a edição do livro que as crianças elaboraram. 

 

Considerações finais 

Podemos então chegar a conclusão, de que o registro possui grande importância para o 

avanço e o desenvolvimento do professor pois, através deste, pode-se observar os métodos 

utilizados e quais obtiveram resultados do desenvolvimento intelectual do aluno e também 

notar quais dificuldades os alunos apresentam. 

Mês de julho de 2019 

 

PROJETO NARRATIVAS DE SI: APRESENTAÇÃO DA NOITE LITERÁRIA DIA 9 

DE JULHO DE 2019 

 

Hoje foi um dia diferente dos outros, em que realizamos a noite literária com as 

crianças, ao longo dos primeiros meses desenvolvemos com as crianças o projeto “Narrativas 

de Si”, onde tivemos antes uma formação para que pudéssemos começar já preparados para o 

que viria pela frente, o projeto em si era escrever histórias em que as crianças eram as 

protagonistas, só que para essa escrita, a turma tinha um grande desafio, que era escrever de 

forma livre e como elas quiserem, porém, não poderiam usar de forma alguma borrachas 

apagáveis, não poderiam parar de escrever e colocar no papel tudo o que viria na mente.  

Alguns alunos tiveram uma certa dificuldade em escrever, as vezes eles não 

conseguiam escrever mais que 2 linhas, mas com o passar dos dias foram aprendendo a usar 

a imaginação e colocar tudo no papel. Fizemos um livro com os melhores textos de todos os 

alunos e colocamos várias imagens dos momentos em que passamos juntos, através do 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 236



                                                                      

33 
 

projetos conhecemos alguns autores como a Martha Barros onde ela usa plantas, animais e 

várias imagens da natureza como ilustrações para contar suas histórias. 

Também conhecemos o poeta Manoel Barros, que foi nossa inspiração para a 

apresentação na noite cultural, apresentando o poema “O menino e o rio”   

 

 

 

 Através do projeto, conhecemos algumas obras da artista Martha Barros, as 

obras da mesma são compostas por plantas, animais, natureza, ou seja, tudo aquilo que 

devem ser apreciadas por crianças, jovens, adultos e idosos. Conhecemos também as obras 

do poeta Manoel de Barros, mas a obra mais marcante e que foi trabalhada diversas vezes na 

sala é o poema “O menino e o Rio”, pois através dessa obra as crianças e nós tivemos 

expiração para contarmos nossas próprias histórias. Diante disso, hoje finalizamos o projeto, 

com a certeza de que foi um momento muito marcante na vida dos alunos e também nas 

nossas vidas, por que tivemos a honra de montar um livro, com os mais variados textos e 

desenhos que as crianças fizeram ao longo desses meses. 
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Mês de agosto de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 14 DE AGOSTO 

DE 2019: BINGO DA MUTIPLICAÇÃO 
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Iniciamos nossa aula às 9:20, os alunos tinham acabado de retornar do lanche, todos 

suados, eufóricos e respiração ofegante por ter brincado e corrido muito no intervalo, 

começam a entrar pouco a pouco após bater o sino. Apresentamos a proposta da atividade 

para turma. Logo surgiu alguns questionamentos feitos por eles por não terem compreendido. 

Após todas entender damos sequência na atividade que teve como conteúdo 

multiplicação do 8 e para trabalharmos de forma divertida a fim de desenvolver nos alunos o 

interesse pela atividade, elaboramos o Bingo da multiplicação, no qual sorteamos uma 

multiplicação e o valor estava na cartela, e eles tinham que saber o valor e marcar na   

cartela, foi bem proveitoso conseguimos desenvolver atividade, e nossas expectativas foram 

alcançadas. A interação deles com a aula e com a vontade de brincar e interagir com a 

multiplicação os números foi de grande proveito para nós. Alguns alunos não desenvolveram 

o interesse pela atividade, outros ficaram nervosos pelos números sorteados não estarem na 

sua cartela como se fosse um jogo mesmo. 

Por fim deu 5 ganhadores ficaram todos felizes e resolvemos oferecer para quem 

ganhasse pirulitos e para o restante da sala não ficarem chateados entregamos balas, logo 

corrigimos as cartelas e as multiplicações no quadro.  

 

Mês de setembro de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 12 DE 

SETEMBRO DE 2019: PROJETO SEBRAE 

 

Iniciamos a aula com a aplicação do projeto SEBRAE. Apresentamos as atividades do 

livro da página 51, 52, 53 e 54 para eles responderem. O objetivo da atividade era criar 

brinquedos com sucatas, então pedimos para as crianças trazerem de casas coisas de sucatas, 

como garrafa pet, caixa de leite, cartela de ovos para a realização da tarefa. 

Dividimos a sala em 4 grupos de 5 crianças cada, e cada grupo ficou de produzir um 

brinquedo utilizando os matérias que pedimos. O grupo 1, produziu uma sanfona feita de 

caixa de leite, o grupo 2 produziu um jogo “cai não cai” e um passa bolinha. O grupo 3, 

produziu girafas de garrafa pet, para servir como vaso para plantar alguma plantinha, como 

cactos, suculentas etc.  O grupo 4 produziu uma centopeia de caixa de ovos e um bilboquê de 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 239



                                                                      

36 
 

garrafa pet. 

 

 
Figura 1: Brinquedos confeccionados pelas crianças. 

 

 
Figura 2: Brinquedos sendo confeccionados. 

 

Ao final do projeto SEBRAE “Jovens empreendedores”, a escola realizou uma feira 

empreendedora onde, todas as turmas venderam seus brinquedos, salgados e doces. E com o 

dinheiro arrecadado foi feito uma confraternização para as crianças. 

 

Mês de outubro de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 1 DE OUTUBRO 

DE 2019: DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE BRINQUEDOS ECOLÓGICOS E 

FINALIZAÇÃO DO PROJETO SEBRAE 
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Iniciamos a aula dividindo os grupos para começarmos a produzir os brinquedos, o 

grupo do Diego construiu um robô reutilizando papelão, já o grupo da Cássia construiu um 

avião reutilizando também papelão e por fim eu Kauane e meu grupo fizemos um cofrinho 

reutilizando uma garrafinha pet pequena para guardar moedas. Começamos então a colocar a 

mão na massa para fazer o nosso porquinho. 

Recortamos vários pedaços de E.V.A rosa e alguns brancos, já o Diego e seu grupo 

pintaram com tinta guache os pedaços de papelão já recortados e o grupo da Cassia também 

recortaram os papelões para o grande avião, para que assim as crianças saibam que os 

recipientes ou caixas de papelões servem para construir um grande e divertido brinquedo. A 

seguir serão expostas algumas imagens dos momentos em que estivemos construindo os 

brinquedos com as crianças ajudando na construção dos brinquedos. 

 
Figura 1: Bolsista Cassia com um de seus ajudantes do grupo Joaquim construindo o avião. 
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Figura 2: Bolsista Diego com seu grupo, construindo o personagem Homem-Aranha. 

 

E por fim finalizamos nossa aula com muita diversão, onde conseguimos mostrar para 

as crianças o trabalho coletivo e também nos últimos preparativos para o grande dia. E assim 

conseguimos finalizar o projeto com as crianças que durante a elaboração do mesmo, se 

mostraram bastante ansiosas. O projeto está relacionado com ciências e matemáticas, tem 

como tema JEEP que significa Jovens Empreendedores. Desde o início explicamos para os 

alunos o projeto, a sigla e sempre construíamos brinquedos utilizando materiais recicláveis e 

a turma sempre estava disposta para trabalhem tanto em equipes como individuais. 

 

Mês de novembro de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 28 DE 

NOVEMBRO DE 2019: BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

 Hoje dia 28/11/2019, foi um dia muito divertido na escola, pois a aula que 

planejamos foi diferente das quais as crianças estavam acostumadas. Nós bolsistas sendo, 

Cassia, Diego, Kauane, Silmara, e também os bolsistas que se encontravam na outra turma, 

pedimos para que as crianças irem para a quadra da escola, para podermos iniciarmos 

algumas atividades. 

 Quando já estávamos na quadra, fizemos algumas perguntas por exemplo: 

 Quais tipos de brincadeiras vocês conhecem? 
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 Quais vocês mais gostam? 

 Vocês conhecem brincadeiras antigas, do tempo de seus pais? 

 Alguns responderem: “rouba-bandeira”, “bets”, etc. 

 Após as perguntas demos início às brincadeiras, como: corrida de saco, dança 

da cadeira, corrida com limão na colher e bexiga no pé.  

 

 
Figura 1: Crianças durante a brincadeira Dança da Cadeira. 

 

 
Figura 2: Crianças durante a brincadeira Rouba- Bandeira.  

  

Ressaltamos que essas atividades fora da sala de aula são muito importantes, pois 

podemos observar a interação entre as crianças, o comportamento em relação aos jogos 

cooperativos, a coordenação motora e além disso, o respeito pelas diferenças durante as 

brincadeiras, visto que na sala da professora Josiane estuda uma criança autista. 

 

Mês de dezembro de 2019 

 

ENCERRAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS E 
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INICIAÇÃO A DOCÊNCIA (PIBID) 

 

Com o encerramento do Pibid no ano de 2019, aprendi várias coisas, tanto com as 

professoras supervisoras e principalmente as crianças. A equipe pibidiana iniciou-se no 

segundo semestre de 2018 e seu término no segundo semestre de 2019, com isso entramos 

em sala nas turmas de 2° série depois turmas de 3° série.  Para mim bolsista que começou 

desde o início, sempre estive à disposição para entrar nesse grande desafio, ao mesmo tempo 

estava um pouco nervosa de como seria estar em sala de aula com várias crianças, algumas 

perguntas como "Será que vão gostar de mim?" Ou "Será que irei conseguir atender a todas 

sem eu me enlouquecer?" Perguntas essas que não saiam da minha cabeça. 

Mas quando se iniciou as aulas, me senti totalmente acolhida por todas as crianças, eu 

e minha parceira Patrícia fazíamos brincadeiras e jogos, para que pudesse facilitar no 

aprendizado da turma e com isso aprenderem os conteúdos de uma forma divertida. Fizemos 

vários passeios com as crianças, visitamos o espaço Gaia Amiga, que é um parque de 

diversões mas ao mesmo tempo um lugar de muito aprendizado, onde tem uma biblioteca 

dentro de um ônibus, uma gruta, onde as crianças possa se sentir dentro da natureza, o lugar é 

todo feito de materiais reutilizáveis como pneus velhos. Também visitamos uma horta 

orgânica, onde as crianças tiveram um contato com animais e alimentos que são produzidos 

naturalmente sem qualquer tipo de venenos.  

Enfim foram vários momentos que vivemos juntos e disso, tiro um aprendizado das 

Experiências com as crianças, das vezes em que brigamos para prestarem atenção nas aulas, 

mas também os momentos que passamos juntos que serão para sempre eternos. Das oficinas 

de escritas, oficinas de brinquedos ecológicos, momentos de grande aprendizado tanto na 

vontade de serem grandes escritores ou de criadores de brinquedos ecológicos, o programa 

Pibid tem influenciado muito tanto na vida das crianças como na vida dos bolsistas. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 244



                                                                      

41 
 

 
Figura 1: Momento em que as crianças terminam a confecção de um brinquedo ecológico. 

 

Enfim, o Pibid tem me ajudado bastante a me dialogar com as crianças e também me 

deu a oportunidade de estar com as mesmas e sentir como é de verdade estar em sala, para 

que no final eu esteja realmente preparada para obter minha própria turma e colocar em 

prática tudo o que eu aprendi durante todo o curso. 

 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 245



                                                                      

1 
 

 

 

RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: João Batista Dias/Benta Idavina 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira Dos Santos\Giveri 

Marques 

Nome do bolsista: Karen Alves da Silva 

Data de inclusão no PIBID:  Mês de Março de 2019  

Turmas atendidas: Turma de 2 a 3 anos\ 6 a 8 anos 

Quantidade de alunos atendidos: 18 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 

Iniciei minha entrada no PIBID os colegas já estavam trabalhando em cima de um 

projeto chamado por Crianceiras, dando inícios as atividades voltadas ao projeto 

dando sequência na apresentação da artista Martha Barros e seu Pai Manoel de 

Barros, bem como a continuação do aplicativo Crianceiras, passamos um vídeo do 

aplicativo para eles e em seguida fomos fazendo perguntas ,logo após criamos uma 

obra de arte fazendo uma pintura usando vários tipos de matérias pintura essa que 

iria para o livro que seria confeccionado no final, todo aula trabalhávamos em cima 

desse projeto cada dia da semana uma dupla fazia algo relacionado com o projeto, 

logo após se passarem dois meses que eu estava na creche Menino Jesus fui 
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transferida para a escola, chegando lá peguei já o projeto deles Narrativas de Si no 

final mas ainda pude ajudar em algumas coisas, foi um projeto muito valioso de 

sabedoria para as crianças onde que no final do projeto os pais pode ver e admirar 

os trabalhos dos filhos, logo após esse projeto já entramos para outro Ciências e 

natureza onde trabalhamos com o projeto JEEP, outro a qual teve suma importância 

por que através dele as crianças aprendeu muito, tivemos as oficinas onde eles 

fabricavam brinquedos com objetos reciclável ,comidas, e no final desse projeto 

teve a feira onde as crianças venderam os objetos que elas mesma fabricaram, pois 

durante o projeto elas aprendeu a vender e ser empresário, durante o período de 

ciências e natureza. O Pibid me proporcionou muitos aprendizados juntamente com 

a professora supervisora Giveri que sempre dedicada em nos ajudar nas atividades 

a serem elaboradas para ser aplicadas para os educandos. Foram muitos 

exercícios que foram trabalhados no projeto de ciências trabalhamos a classificação 

dos animais como vertebrados e invertebrados, pois foi bem divertido decidimos por 

passar um filme, mas antes disso explanamos que se eles sabiam quais animais se 

encaixavam em cada classe e por nossa surpresa eles conheciam sim os animais, 

após a explicação foi passado a eles o filme Vida de Insetos e tem praticamente 

todos os animais dessas classificações. Ainda sobre ciências a gente foi a um 

passeio no sitio fazer uma visita a uma horta orgânica, nossa foi um passeio 

maravilhoso, pois La obtivemos muitas explicações do dono do sitio de como é uma 

horta orgânica pois são alimentos saudáveis sem nenhum tipo de agrotóxicos, além 

disso tinham vários animais, tipos de plantas que La eles produzem tudo natural. 

Foi uma aula ao ar livre que nos proporciono vários conhecimentos do que são os 

alimentos orgânicos todos se divertiram bastante nesse dia porque ao final da aula 

tivemos um delicioso lanche. 

. O Pibid nos proporcionou um aprendizado que vamos levar pra vida como 

referência de como ser um professor capacitado para estar em sala de aula. Foram 

muitas experiências vividas e compartilhadas que farão parte da minha vida, e o dia 

que me formar e estiver em sala pode ter certeza que irei me lembra dessa fase de 

ser uma Pibidiana. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMEI – Creche Menino Jesus 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira 

Nome do bolsista: Ivete Inês Bamberg Brito 

Data de inclusão no PIBID: agosto 2018 

Turmas atendidas: 02 (duas) - Educação Infantil  

Quantidade de alunos atendidos: Aprox. 20 alunos por turma 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

Registro do dia 15/08/2018, referente nossa 2ª reunião do PIBID 
 

Nosso encontro ocorreu no Campus da Unir de Rolim de Moura as 8:30 h, com as 

coordenadoras Drª Bianca e Drª Flávia. Foi-nos solicitado que fizéssemos um relatório 

individual, e enviássemos por e-mail para a coordenadora Flávia, todas as vezes que tivermos 

reunião, planejamento, ou qualquer atividade relacionada ao projeto. Foi-nos solicitado 

também, que providenciemos em PDF um comprovante da nossa conta corrente e número da 

agência bancária, juntamente com nosso atestado de matrícula, para que sejam enviados à 

Plataforma Freire. 

As turmas e duplas foram divididas, sendo que algumas ficarão na Escola Valdecir 

Sgarbi Filho e outras na creche Menino Jesus. Nossos trabalhos ocorrerão duas vezes por 

semana, nas terças-feiras à tarde, para fazermos os planejamentos e cada dupla virá uma vez 

por semana para realizar uma atividade em sala com a professora e seus alunos. 

Ficou acordado que a princípio nossas reuniões ocorrerão semanalmente pela manhã 

no Campus da Unir e depois passarão a ocorrer quinzenalmente. A respeito da vestimenta, 

combinamos para o próximo mês, solicitar a confecção de camisetas para que os pibidianos 

possam estar devidamente identificados. A respeito das faltas, foi-nos avisado que somente 

será tolerado faltas do pibidiano que estiver numa situação que realmente justifique sua 

ausência, devendo ainda avisar antecipadamente sua supervisora. Nossa próxima reunião 

ficou agendada para segunda-feira, dia 27/08/18. 

                                                                                                    Ivete Bamberg Brito 
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Mês de setembro de 2018 

Registro PIBID – Relatório nº 6 

 

Hoje, dia 14 de setembro de 2018, eu e minha colega Valdira fomos à Creche 

Menino Jesus e pela primeira vez estivemos em sala, tivemos o primeiro contato direto com 

os alunos da professora Adriana. Ao todo são dezoito crianças, mas só compareceram treze. A 

aula teve início às 13:00h e os pais acompanharam seus filhos até a sala, depois assinaram o 

caderno de presença. A professora Adriana recebeu os pais e as crianças e já foi organizando a 

cadeirinha de cada um, que tem o nome colado na parte superior. As crianças foram entrando 

e achei muito interessante, que cada um foi sozinho até o armário e guardou sua mochila, 

apenas duas mães auxiliaram seus filhos. A professora Adriana os acomodou em volta das 

mesinhas e lhes entregou massinhas de modelar, que ela hidratou para ficarem mais macias. 

Percebe-se que é um momento que eles ficam bem entretidos e gostam muito. A estagiária 

Jéssica chegou e também ajudou na distribuição das massinhas. 

Logo após, a professora Adriana falou sobre a primeira atividade do dia, trabalhar 

com o número três e apontou para a parede relembrando os números um e dois que foram 

vistos antes de ontem e ontem e que estavam confeccionados em EVA. Depois, cada criança 

recebeu uma pequena ficha com o número três impresso, foi pedido que contornassem o 

número, com massinha de modelar. O aluno Felipe conseguiu fazer a atividade rapidamente, a 

professora o parabenizou e continuou auxiliando os que tiveram um pouco mais de 

dificuldade, ao final parabenizou a todos por terem conseguido realizar a tarefa. 

Eu, segui sentada, tímida só observando e fazendo anotações, as vezes esbocei um 

sorriso para eles e me perguntei quando eles iriam sorrir de volta? Quando iriam confiar em 

mim? Se eu deveria permanecer sentada observando ou me aproximar e interagir? Me senti 

um pouco insegura e receosa, pois pensei que se eu me aproximasse, eles não iriam querer 

contato, por nunca terem me visto antes, mas então algo muito legal aconteceu, a aluna Ana 

levantou-se da sua cadeirinha, veio até a mim me chamou de “profe” e mostrou-me que 

conseguiu contornar o número três com a massinha. Nossa... era o que eu precisava naquele 

momento, levantei-me e abri um sorrisão sincero para aquela criaturinha que se aproximou de 

mim querendo compartilhar sua atividade realizada. Fui até sua mesinha, lhe parabenizei por 

ter conseguido e depois disso me transformei, me soltei, me entreguei e interagi com todos, 

percebi que minha insegurança inicial, não fazia o menor sentido, eles começaram a se 

aproximar, muito queridos, recíprocos e interessados em me mostrar suas atividades. 
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A professora entregou três palitos grossos para cada um e perguntou quantos palitos 

ela tinha na mão, a maioria acertou, contando um, dois, três, outros com pouco mais de 

dificuldade foram auxiliados pela professora. Os alunos Luís e Gabriela confeccionaram 

pirulitos grandes com a massinha e correram para me mostrar. Me empolguei e comecei a 

confeccionar para a Ana um pão de mentirinha e a convidei para dividi-lo em três pedaços, 

com o palito ela dividiu as fatias e pediu para repetir várias vezes a brincadeira, logo Nathália, 

Rebeca e outros, também se interessaram e quiseram brincar de cortar o “pão” com o palito. 

A professora avisou que depois fariam outra atividade, que seria colocar pequenas 

bolinhas de isopor dentro de garrafas PET, que foram pintadas de diversas cores. Chegou 

então a hora da merenda, as massinhas foram recolhidas e as crianças foram servidas de leite 

achocolatado e biscoitos salgados, apenas o aluno João Neto, por ser intolerante a lactose, 

tomou suco e comeu outros biscoitos salgados que salvo engano, ouvi a professora dizendo 

que trouxe de casa. Enquanto os biscoitos eram servidos, a professora aproveitou e perguntou 

qual o formato dos biscoitos e para minha surpresa vários gritaram:  - Quadrada!! Me abaixei 

e perguntei para alguns mostrarem com os dedinhos, quantos biscoitos haviam comido, alguns 

mostraram três, outros cinco dedinhos, de repente eu estava cercada deles, então perguntei se 

estavam satisfeitos e todos disseram que estavam “cheios“ e com a pança grande, então 

começou uma pequena disputa para ver quem tinha a barriga maior. Tanto meninas, como 

meninos ergueram as camisetas e estufaram suas barriguinhas para fora para me convencer 

que tinham comido bastante. 

Na parede da sala tem um espelho grande vertical e percebi o quanto eles apreciam 

se olhar nele, vi o aluno Felipe até mostrar sua atividade para o espelho. De repente olho e 

vejo Nathália, Maria e Rafaela em frente ao espelho se abraçando e dizendo:  - Somos 

amigas!! Não resisti aquela cena linda, me abaixei e envolvi as três com meu abraço.  Me 

senti aceita, integrada, leve, feliz, tão à vontade que acho que me senti como elas, uma 

criança! Me peguei observando todo cenário e voltei no tempo...relembrando da minha 

infância e como tudo era tão diferente nos anos de 1980, quando iniciei, acho que essas 

crianças são privilegiadas. 

A professora os convidou para sentarem no chão e lhes mostrou a caixa da música, 

onde tinham fichas dentro com desenhos de animais e do índio, era a hora da cantoria! 

Primeiro cantamos a música da minhoca, pois o aluno Luís pegou a ficha da minhoca, depois 

Arthur recebeu o microfone e tirou a ficha do gato, cantamos a música do gato e assim 

sucessivamente Felipe, pintinho; Ana, casinha; Nathália, borboleta; João, cobra; Márcio, 
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barata; Rafaela, sapo; Manuela, indiozinho; Gabi, macaco; Nicole, jacaré; Rebeca, galinha e 

galo carijó; Maria, aranha; depois, todos em pé cantamos e dançamos a música da 

formiguinha. 

Foi então que a professora lembrou que ainda não havia nos apresentado para as 

crianças (Valdira e eu), falou que também éramos professoras e disse-lhes nossos nomes. 

Explicou que Valdira tem deficiência visual e não consegue enxergá-los, mas que os ouve 

muito bem, olharam surpresos, mas mesmo assim vi depois, uns dois mostrando seus 

trabalhos para ela ver. 

A professora iniciou outra atividade, agora colocando o numeral três feito com EVA 

e enfeitado com três estrelas prateadas na parede, ao lado dos números um e dois que já foram 

vistos esta semana. Depois colocou no mural uma folha com um urso segurando o numeral 

três, foi colorindo o urso e sempre pedindo para que identificassem as cores que ela estava 

usando. Entregou uma folha igual para todos e pediu que contornassem primeiro com o dedo 

o número três, depois passassem o lápis em cima dos pontilhados e colorissem o urso assim 

como ela fez. Depois, foi passado cola no número três e jogando giz de cera colorido e ralado 

bem fininho por cima. Os trabalhinhos foram colocados em cima de mesas para que secassem 

e todos ficaram muito satisfeitos com o resultado, porque ficou muito lindo. 

Foi então que a aluna Ana, pediu que eu a levasse ao banheiro, logo uns oito também 

quiseram nos acompanhar, foi uma folia só, eu, Valdira e as oito crianças no banheiro. 

Auxiliei-os em tudo, higienizei alguns, ergui suas vestimentas, e vi alguns que já tinham se 

vestido, abaixar suas roupas novamente, para que eu as vestisse também (risos). Não permiti 

que ninguém saísse sem lavar as mãos, pois acho isso extremamente necessário, ajudei a lavar 

suas mãozinhas e fui explicando rapidamente que era preciso tirar a sujeira, bichinhos, 

bactérias. Lá estava eu novamente voltando no tempo...  saudosista lembrando dos meus 

filhos, quando eram pequenos e eu os ajudava. Percebi ali, que existe uma linha muito tênue 

entre ser professora e mãe, pois ambas posições requerem, amor, carinho, respeito, dedicação, 

cuidado, proteção, paciência, atenção, ensinamentos e aprendizados. Voltamos todos pra sala 

e lá me abaixei de frente ao espelho e brinquei que iria tirar uma foto (não tirei de verdade, 

pois não perguntei se os pais já deram a liberação), então vários correram pra cima de mim, 

para também se envolverem com a brincadeira e eu fiquei completamente “tampada” por eles, 

sem ver meu rosto no espelho. Então a professora avisou que não daria mais tempo pra fazer a 

atividade com as bolinhas de isopor, que ficaria para outro dia, pois já era a hora de ir brincar 

na areia. Percebi que era a hora de irmos fazer nosso relatório, mas confesso que eu queria 
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ficar mais por ali. Expliquei a eles que tínhamos que ir, mas que voltaríamos e vi nossos 

pequenos olhos deles que também queriam que ficássemos um pouco mais, nos despedimos e 

então a professora Adriane me chamou e disse: - Ivete, você é professora! Você tem muito 

jeito, você é muito carinhosa com as crianças! (e mais alguma coisa, que a emoção e alegria 

do momento, me fizeram esquecer). Ela também estendeu o elogio a colega Valdira. 

Agradeci, subimos para sala dos professores para fazer o relatório e pensei que também sou 

uma privilegiada, pensei na tarde maravilhosa, enriquecedora que tive, pensei na “energia” 

daquelas criaturinhas, que é tão pura e diferente dos adultos, pensei na maneira tranquila e 

generosa que a professora Adriana nos recebeu, dividindo conosco, sua sala, suas crianças e 

sua experiência. Pensei na minha colega Valdira que mesmo sendo privada da visão estava ali 

ao meu lado se esforçando para fazer tudo certinho, pensei na minha infância, nos meus 

filhos, pensei o quanto essa tarde de hoje, ou melhor, essas duas horas mexeram comigo, o 

quanto aprendi e quantos sentimentos bons elas me proporcionaram... sentei e comecei a 

escrever, quis ser fiel no meu relatório, contar exatamente quais foram minhas impressões, 

meus sentimentos sobre esta tarde. Depois fui embora da Creche Menino Jesus, em silêncio, 

mas satisfeita, feliz e pedindo aos céus, que me permitam ter muitas tardes como esta e que eu 

tenha sensibilidade para assimilar, melhorar, evoluir e absorver mais experiências, 

aprendizados e coisas boas!  

Ivete Bamberg Brito 

Mês de outubro de 2018 

Registro PIBID – Relatório nº 8  

                                                                                           Ivete Bamberg Brito 

 

Hoje, dia 05 de outubro de 2018, fui a Creche Menino Jesus. A professora Adriana 

recebeu os dez alunos que compareceram e lhes entregou pecinhas de lego para brincar. Eu, 

Felipe, Lucas, Arthur, Rebeca e Ana, montamos castelos, casas, prédios e colocamos buzinas 

de mentirinha em tudo para fazer barulho. A aluna Rafaela veio com a boquinha pintada de 

batom rosa cintilante, mas pintou bem fora da boca, pedi a ela se ela mesma tinha se pintado 

ela respondeu que sim. Peguei meu espelhinho na bolsa e mostrei para ela, que seu batom 

estava muito borrado, ela riu e tentamos tirar o excesso de batom, que deu trabalho para 

remover. Logo, todas as meninas e também os meninos quiseram olhar suas bocas no 

espelhinho. Depois, levei um pequeno grupo ao banheiro, logo após as pecinhas foram 
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guardadas. 

O lanche foi servido, tudo correu na maior tranquilidade. Felipe, Lucas e Arthur 

vieram novamente me mostrar o tamanho de suas barrigas, eles queriam muito me convencer 

que comeram bastante, cada um queria ser o campeão.  

No planejamento passado de quarta-feira, a professora Adriana nos sugeriu e até 

permitiu que escolhêssemos um livro de literatura infantil, da biblioteca da creche para ler 

para as crianças. Ficou combinado que hoje eu leria um livro para eles e minha colega Valdira 

leria outro em braile na outra semana. Sentamos todos num cantinho da sala em cima de 

tapetinhos de EVA para o momento da leitura. A professora Adriana me auxiliou, explicou 

para eles que eu leria uma historinha e que todos fizessem silêncio. O livrinho que escolhi se 

chama UM DIA DE ABELHA, de autoria de Frances Rodrigues Pinto e Márcio Luiz Castro. 

 

Pedi a eles quem gostava de livrinhos e todos gritam: Eu! Expliquei a eles que 

escolhi aquele livro pensando neles, pois era uma história de bichinhos e que eu acreditava 

que eles gostassem de bichinhos e eles gritaram que sim. Mostrei-lhes a capa e falei sobre o 

título do livro, falei sobre os dois autores do livro e disse também que era uma história de 

abelhas, de um ursinho chamado Bilu Bilu e de uma abelha rainha com o nome de Bizum. 

Combinei com eles que eu leria um pouco e depois mostraria as imagens para eles verem, 

imaginei que eles gostariam muito de ver as ilustrações, pois eu quando era pequena amava, 

as figuras para mim, eram tão importantes como a própria história. Comecei a ler a história e 

para minha surpresa ficaram bem quietos e comportados, vez ou outra eu lia, ou contava 

improvisando, mas acabou dando tudo certo. Fui sempre fazendo perguntas e os indagando e 

eles prontamente respondiam. No final da história fiz alguns questionamentos e comparações 
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com eles, a professora Adriana também falou e me auxiliou. Falamos sobre a história do 

livrinho, sobre mel, abelhas, sobre o comportamento do ursinho, sobre a lição que o ursinho 

recebeu e sobre a mudança de comportamento do ursinho depois que recebeu a lição. 

Trouxemos a lição do urso folgado, para a vida das crianças e explicamos que não se deve 

agir desta forma, mas sim sempre ajudar as mães e os outros. 

 

Depois da leitura, lá mesmo no cantinho, a professora Adriana explicou que faríamos 

uma atividade bem legal, a confecção de massinhas de modelar, trouxe a receita e todos os 

ingredientes foram mostrados e misturados numa bacia. A professora foi misturando os 

ingredientes: sal, farinha de trigo, óleo, água e vinagre, até a massa ficar num ponto tão 

perfeito, que parecia até de um bolo.... No meio daquela farra toda, eu disse que adoro 

massinhas e então a aluna Rebeca olhou para mim e disse: - Você é criança!!! Comecei a rir 

alto e me diverti com a observação tão espontânea e verdadeira daquela criança. 

Depois cada criança recebeu um pedaço de massinha em cima da mesinha e a 

professora deixou que cada um escolhesse o corante com sua cor preferida para tingi-la, foi 

uma festa. Foi então que Rebeca escolheu a cor rosa e disse que ela é de menina, a professora 

com toda cautela disse que a cor é de quem a escolhe, que cada um escolhe o que gosta, que o 

azul por exemplo, não é apenas de meninos, que ela gosta muito de azul e que o aluno Luiz é 

menino e gosta muito de rosa. Achei muito pertinente a professora explicar esta questão para 

eles, para que assim possam crescer sem ter estes pequenos preconceitos. 
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Logo após, a professora deixou que cada aluno escolhesse uma forminha, um molde 

de plástico com vários formatos, coração, peixinho, tartaruga, etc. e cada um confeccionou 

muitas coisas. No final a professora colocou a massinha de modelar e a forminha que cada um 

escolheu, dentro de um saquinho transparente com o nome escrito em cima e deixou que cada 

um levasse para casa para brincar ainda mais, todos gostaram muito e correram guardar nas 

suas mochilas. 

Gostaria de concluir meu relatório deste dia com uma citação de Paulo Freire: 

 “Não se pode falar de educação sem amor”. 
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Ivete B. Brito 

 

Mês de novembro de 2018 

 

 

Colocar a Quantidade de Corações Correspondentes ao Numeral 

 

Registro do dia 09 de novembro de 2018 - 11° registro 
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                                                                                     Ivete Brito 

                                                                                      

 

Hoje na creche Menino Jesus compareceram doze alunos na sala da professora 

Adriana. O primeiro aluno a chegar foi Luiz, ele chegou correndo, pulando e parecia bastante 

feliz. A professora Adriana recebeu as crianças e lhes entregou várias peças de legos para 

montar. 

Felipe mostrou sua mochila e disse que era do Mickey Mouse, logo Rebeca sua irmã 

gêmea também mostrou sua mochila e disse que a sua era da Minnie Mouse. 

Arthur montou um dinossauro grande com as peças de lego, Luiz e Marcio fizeram 

carros, Gabriela uma casa e um castelo. 

Depois vários meninos fizeram máquinas que saía água de mentirinha e nós meninas, 

montamos guarda-chuvas com os legos para nos proteger. Foi uma farra, os meninos 

brincavam de nos molhar com as máquinas de água e nós brincávamos de nos proteger em 

baixo dos pequenos guarda-chuvas de legos. 

Luiz contou que cortou seu cabelo e Marcio disse que sua casa é suja. 

O lanche foi servido, todos comeram pão e tomaram suco de goiaba. 

Depois cantamos uma musiquinha bem animada e sentamos no cantinho da leitura, 

nos tapetinhos de EVA. Chegou o momento da leitura, todos fizeram silêncio e foi lido o livro 

“A Bota do Bode” de autoria de Mary França e Eliardo França. 

 

Figura 1 - Leitura do dia 

Falou-se um pouco sobre os autores do livro. Que eles têm filhos e netos e que são 

moradores de uma cidade chamada Juiz de Fora no estado de Minas Gerais e que já 

escreveram mais de trezentos livros infantis. Foi mostrado às crianças a imagem do casal.  
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Figura 2 – Autores do livro 

Falou -se também sobre a escolha do livro, que foi selecionado, porque as crianças 

gostam muito de bichinhos. 

A professora Adriana explicou que a próxima atividade seria de matemática 

envolvendo números. Cada criança teria que colorir as mãozinhas e colar os coraçõezinhos 

conforme o numeral ao lado. Primeiro a professora fez a atividade e foi-lhes mostrado como 

deveriam fazê-la. Ela apontou para os números de um a cinco e pediu que os identificassem.  

Alguns ficaram quietos e outros responderam corretamente. 

 

Figura 3 – Atividade de matemática 

A outra atividade da tarde seria brincar no parquinho, mas começou a chover bastante 

e pelos brinquedos estarem lá fora no quintal da creche, a atividade foi cancelada e trocada 

por outra, que foi colorir vários desenhos. Enquanto a aluna Rafaela pintava um desenho que 
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continha uma árvore de Natal, ela disse que daqui uns dias será Natal e começou a cantarolar 

uma musiquinha de Natal. 

Mês de dezembro de 2018 

 

 

Registro do dia 07 de dezembro de 2018 – Enfeite da árvore de Natal feita em 

dobradura 

           Ivete B. Brito 

 

Hoje na creche Menino Jesus compareceram apenas dez alunos na sala da professora 

Adriana, possivelmente pela chuva forte, alguns faltaram. A aluna Thamires foi a primeira a 

chegar, nos sentamos no sofazinho e ela me contou que o gato de sua avó quebrou a pata e 

morreu. Peguei meu celular e lhe mostrei uma foto da minha gata que também morreu há 

algum tempo. Ela se encantou com a foto, mas disse que minha gata tem olhos de brava, lhe 

disse que não, que ela era boazinha, um amor e que fiquei muito triste quando ela morreu. 

Thamires me contou, que foi na casa de uma amiga mais velha que ela, e que lá tem uma linda 

arara. Me contou também, que ela tem uma linda boneca em casa, chamada Camila. 

Nicole chegou choramingando e não queria se separar da mãe, como já percebi que ela 

sempre age desta forma e a mãe realmente precisava ir embora, chamei- a, peguei na sua mão 

e disse que iria lhe mostrar uma coisa linda. Mostrei-lhe uma imagem no meu celular, de um 

gatinho e um patinho juntos. Enquanto ela olhava a imagem encantada, sua mãe aproveitou e 

foi embora. Nicole gostou tanto da imagem que pediu que eu a mostrasse para as outras 

crianças também. Logo todos correram para perto de mim e disseram que o gatinho e o 

patinho eram amiguinhos e eu confirmei que sim. 

 

Figura 1 – imagem mostrada às crianças 
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A professora Adriana distribuiu vários brinquedos pequenos e massinhas de modelar 

e todos começaram a confeccionar seus próprios brinquedos e “comidinhas” com as 

massinhas. Thamires disse ter feito carne com abacaxi e pediu que eu experimentasse, Arthur 

fez uma pizza e pediu que eu comesse, logo João Neto fez morangos pretos e abacaxis e me 

trouxe também, depois fez um nariz de palhaço e pediu auxílio para colocá-lo em seu nariz. 

Quando eles brincam com as massinhas, parecem gostar muito, criam várias coisas diferentes, 

se empolgam cada vez que me envolvo e brinco de experimentar suas “comidinhas”, sempre 

os elogio e cada vez mais me trazem coisas... ali no seu meio, me sinto verdadeiramente uma 

criança também. (risos)  

E a fila estava grande, todos me trazendo algo para “comer”, Nathália fez um bolo de 

chocolate e uma comidinha que ela disse ser comida de Páscoa. Nicole confeccionou ovos, 

carne, alface, pudim, banana e melancia, enfim várias crianças me trouxeram suas “iguarias” e 

tudo foi devidamente “experimentado” por mim. 

Os gêmeos Rebeca e Felipe vieram vestindo camisetas azuis iguais, achei muito 

fofinho. Felipe contou que foi ao dentista e que a doutora escovou seus dentes e que ele não 

sentiu medo algum. A mãe de Felipe também me contou que ele havia ido a dentista e que ela 

pediu para ele jogar a chupeta fora, mas que ele está com muito dó em jogá-la. Maria 

aproveitou e disse que também foi a dentista e que não chorou. 

Nathália pediu para ir ao banheiro, eu a acompanhei, logo mais sete crianças nos 

seguiram, apenas duas ficaram na sala com a estagiária Jéssica. No banheiro os auxiliei e 

presenciei algo interessante, Rafaela ajudando Thamires a arrumar suas vestimentas, não 

interferi, deixei as duas, fiquei só observando e achei muito bonita aquela atitude de Rafaela 

ajudando a colega. No final ainda se abraçaram.  Fiquei pensando, como as crianças sempre 

conseguem me tocar, me ensinar, me emocionar. Pedi a elas se eram muito amigas e ambas 

responderam que sim. 

Depois o lanche foi servido, era pão, vitaminada de mamão, banana e leite. Logo 

após, chegou a hora tão esperada, a atividade do dia: enfeitar uma pequena árvore de Natal, 

feita com dobraduras. Foi aquela farra, todos queriam enfeitar logo sua arvorezinha para 

depois levar para casa. Foram coladas lantejoulas, estrelinhas, coraçõezinhos e até giz branco 

ralado para parecer a neve sobre o pinheirinho e no final ainda foi colado uma estrelinha na 

ponta da árvore feita em EVA e gliter. Sempre percebo que algumas crianças pedem nosso 

auxílio para fazer as atividades e outras não permitem nossa ajuda, querem fazer totalmente 

sozinhas, procuro respeitar isso e auxiliar quando me pedem e precisam. No final, todos 
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ficaram admirados com o resultado da atividade e eu e a professora Adriana os 

parabenizamos. 

   

           Figura 2 – Pinheirinhos antes                  Figura 3 – Pinheirinhos depois, já enfeitados 

   

          Figura 4 – Pinheirinho antes                               Figura 5 – Pinheirinho depois 

Chegou então a hora da contação da história, sentamo-nos no cantinho da leitura e 

todos ficaram em silêncio. A história contada foi sobre o livro “A Dinha” com texto e 

ilustrações de Tenê. 
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Figura 6 – Livro de história infantil contado em sala 

É a história de uma menina que não tinha brinquedos para brincar, seus pais eram 

muito pobres e não tinham condições de lhe presentear. Então ela brincava com pedaços de 

madeira que restavam dos trabalhos de seu pai que era carpinteiro. Por fim acabou tendo a 

ideia de confeccionar seus brinquedos com barro. Percebi o quanto prestaram atenção e que 

ficaram tocados com a história da menina que não tinha nem um brinquedo para brincar. 

Conversamos bastante sobre este assunto, pedi a eles quem tinha brinquedos em casa e quais 

eram e todos enumeraram vários. Pedi a eles que refletissem sobre a menina da história e 

sobre outras crianças que existem no mundo e não tem brinquedos. Os indaguei como se 

sentiriam, se não tivessem bolas, bonecas, jogos, bicicletas e todos ficaram pensativos em 

silêncio. Falamos sobre o Natal que está chegando e que poderíamos fazer uma criança feliz, 

doando brinquedos, roupas, calçados que não nos servem mais. Expliquei que também junto 

roupas, calçados da minha família e faço doação e pedi para que eles falem com seus pais 

sobre este assunto, para poder fazer um bem e alegrar outras crianças. Pedi também que não 

se esqueçam da história que lhes contei sobre a menina pobre que não tinha brinquedos, para 

que assim possam sentir gratidão por tudo que eles têm. 
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                                 Figura 7 – Momento da contação da história 

 

 

 (Obs: O registro foi 

escrito na primeira 

pessoa, pois a 

pibidiana Valdira não 

pode comparecer a 

creche hoje, pois seu 

filho estava muito 

doente). 

 

Mês de janeiro de 2019 

PRIMEIRO FICHAMENTO - 2019 - Ivete Brito 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Verde: conceitos que preciso aprofundar 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever: o desenvolvimento do 

discurso escrito. Tradução de Daise Batista- Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
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Azul: palavras com significado desconhecido. Vocabulário 

Roxo: autores que foram citados   

 

1. CRIANDO A ENERGIA PARA ESCREVER 

Os seres humanos sentem uma profunda necessidade de representar sua experiência 

neste mundo através da escrita. Necessitamos tornar nossas verdades bonitas. Com 

pictografias rudimentares, os homens das cavernas escreveram sua história nas paredes de 

pedra de suas "casas". Com canetas luminosas, esferográficas, batom e lápis, as criancinhas 

deixam suas marcas nas paredes dos banheiros, no verso de velhos envelopes, no dever de 

casa de sua irmã mais velha. Em letras trêmulas e vagarosas, os velhos e os doentes de nossos 

asilos e hospitais imprimem suas vidas no papel.  

Pictografias: sistema primitivo de escrita em que as ideias e os objetos eram representados 

por desenhos. 

Escrever permite que transformemos o caos em algo bonito, permite que emolduremos 

momentos selecionados em nossas vidas, faz com que descubramos e celebremos os 

padrões que organizam nossa existência. É por isto que Anne Morrow Lindbergh diz: 

"Devo escrever. Devo escrever de qualquer modo. A escrita é mais do que a vida: ela é a 

tomada de consciência de que estamos vivos"  Escrevemos porque queremos entender 

nossas vidas. Como John Cheever explica: "Quando comecei a escrever, descobri que este 

era o melhor modo de tirar algum sentido de minha vida". 

Anne Morrow Lindbergh (1906- 2001) foi uma aclamada escritora de ficção, poesia e não 

ficção. Primeira norte-americana a obter brevê de piloto de planador, viajou com o marido, o 

aviador Charles Lindbergh, pela África e o Pacífico realizando pesquisas ambientais. Em 

1938 foi vencedora do Prêmio National Book, com o romance Listen the Wind, baseado em 

suas aventuras. 

John Cheever (1906-1982) romancista e contista americano, a sua obra foca-se na dualidade 

da natureza humana, e por vezes como o conflito entre dois personagens que refletem polos 

contraditórios; luz e sombra, carne e espírito. 

Em nossas escolas, porém, os estudantes dizem-nos que não querem escrever. Aliás, eles não 

precisam se incomodar em dizer isso: nós podemos sentir sua apatia quando engendram 

histórias completamente inadequadas; podemos ouvi-los questionar: "Quantas linhas tenho 

que escrever?" 

Em vez de pensarmos mais honesta e profundamente sobre os motivos por que os estudantes 
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aprenderam a antipatizar com a escrita, nós forçamos, empurramos, iludimos, motivamos, 

estimulamos, trapaceamos, exigimos... 

A ironia, nisso tudo, é que nós, nas escolas, bloqueamos as razões naturais e permanentes para 

escrever, e, depois, queixamo-nos de que nossos estudantes não querem escrever. O pior de 

tudo é que aceitamos esta passividade como um contexto inevitável de nosso ensino. 

O professor, nem quererá ouvir falar sobre maneiras de encorajar uma criança a ir além de um 

rascunho primitivo ou sobre a importância de uma pesquisa baseada na vivência da sala de 

aula. Nada disto parecerá plausível para um professor que lute contra a gigantesca força da 

resistência dos estudantes. Tal professor desejará somente um novo modo de conseguir que 

seus alunos revisem seus textos para a correta aplicação de pontos e letras maiúsculas ou, 

ainda melhor, desejará um modo de aliviar sua carga de ensinar a escrever. Quando os 

estudantes resistem à escrita, os professores resistem ao seu ensino. 

Nesta primeira parte do livro a autora nos mostra a necessidade que o Homem sentiu desde os 

primórdios, em registrar sua vida, suas experiências, sua existência e assim continua sendo até 

os dias atuais. Através da escrita guardamos momentos que consideramos marcantes, 

precisamos de certa forma ser ouvidos e a escrita nos dá esta “voz”, nos faz sentir vivos. 

Porém atualmente, a maioria dos estudantes em nossas escolas não gostam e nem querem 

escrever, não demonstram nenhum interesse nesta prática tão sublime e necessária. E este é o 

desafio. Como motivar estes alunos a escrever? 

[...] muitos professores valentes lutaram durante anos para motivar seus estudantes para a 

escrita. Mas "motivar para a escrita" é muito diferente de ajudar os jovens a 

envolverem-se profunda e pessoalmente com sua escrita, somos mais capazes de fazer o 

primeiro, motivar para a escrita, do que o segundo, criar este envolvimento. 

Por debaixo de camadas de resistência, possuímos todos uma necessidade primária de 

escrever. Necessitamos tornar nossas verdades bonitas, e precisamos dizer para outros: 

“Isto sou eu. Esta é minha história, minha vida, minha verdade”. Precisamos ser 

ouvidos. 

Agora, seja trabalhando com crianças ou com adultos, eu sei que ensinar a escrever começa 

com o reconhecimento de que cada indivíduo vem para a oficina de trabalho de escrita com 

preocupações, ideias, recordações e sentimentos. Nossa tarefa, como professores, é ouvir e 

ajudá-los a ouvir. 

"Quais são as coisas que você gosta e conhece?”, pergunto aos escritores, e pergunto-lhes 

sempre, não importando se estes escritores têm seis ou sessenta anos de idade. 
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Nós, adultos, queremos escrever muito mais literatura do que sobre literatura. Nossas crianças 

não são diferentes. Elas, também, têm vidas ricas em experiências. Em nossas salas de aula, 

podemos incentivar a ânsia humana, se ajudarmos os estudantes a descobrir que suas 

vidas valem a pena ser passadas para o papel e se os ajudarmos a selecionar seus 

tópicos, seu gênero e audiência. Estas crianças nem sempre encontrarão tópicos tão 

importantes, terão seus altos e baixos como escritores, mas isto sempre ocorrerá dentro do 

contexto do envolvimento pessoal com a escrita. Algo ocorreu em suas salas de aula, para 

criar este envolvimento, algo essencial para o ensino da escrita. A escolha do tópico é parte 

deste processo, mas o principal é que, quando convidamos as crianças para que escolham sua 

forma, voz e audiência, bem como seu tema, damos-lhes a posse e a responsabilidade por 

aquilo que escrevem. Isto transforma a escrita, de uma tarefa designada em um projeto 

pessoal. 

Quando a escrita se torna um projeto pessoal para as crianças, os professores não 

necessitam adular, pressionar, seduzir e motivar. O ato de ensinar se transforma. Com 

um leve toque, podemos guiar e estender o crescimento das crianças e de sua escrita. Além 

disso, nosso ensino torna-se mais pessoal e essa é a maior diferença. 

Através de seus estudos [...] John Goodlad ajudou-me a entender porque o ensino da escrita 

tornou-se importante para professores e alunos em todo o país. A oficina de escrita 

proporciona um local onde o ensino pode tornar-se profundamente pessoal. Tanto os 

professores quanto as crianças podem focalizar seu interesse em tópicos de interesse das 

crianças. Ainda assim, na maioria das salas de aula norte-americanas, o foco do professor não 

está na criança, mas em uma unidade de estudo, no livro-texto, no currículo elaborado com 

antecedência. Enquanto isso, as crianças têm suas próprias preocupações: um irmãozinho 

recém-nascido, a fazenda da avó em Porto Rico, uma carta para o próprio pai. As duas 

agendas, do professor e da criança, estão a quilômetros de distância, uma da outra. 

“Aquilo que os alunos veem como sendo primário, em duas vidas cotidianas, os professores 

visualizam como uma dissonância entre conduzir a vida escolar e aquilo que ocorre na sala de 

aula" (Goodlad, 1984, 80). A imagem que Goodlad transmite é a de duas engrenagens, 

correndo separadamente, mas não se tocando. Os professores ensinam e as crianças observam, 

de olhos no vazio e algo alienado. 

Focalizamos nossa atenção tão vigorosamente no currículo que, quando uma criança encontra 

uma mariposa dentro de sua carteira, sentimos a agitação que este fato produz em toda a 

classe como interferência. Continuamos em nosso currículo e a classe volta à neutralidade 
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emocional. "As aulas, em todos os níveis", observa Goodlad, "tendem a não se caracterizar 

por exuberância, alegria, risadas, elogios e contatos íntimos..., mas por neutralidade 

emocional" (Goodlad, 1984, pág. 112). 

O estudo realizado por Goodlad ajudou-me a compreender que, embora, a proposta da oficina 

de escrita seja, ostensivamente, ajudar as crianças a crescerem como escritoras, esta oficina 

também pode ter um impacto de maior alcance. 

As crianças escrevem sobre o que está vivo, sobre o que é vital e real para elas e sua 

escrita torna-se o currículo. Seus professores escutam, orientam e guiam; nós também 

rimos, choramos e nos maravilhamos. A oficina não tem aquela falta de resposta emocional 

que caracteriza a maioria das salas de aula. O conteúdo destas oficinas de escrita é o conteúdo 

da vida real, uma vez que a oficina de escrita começa com o que cada estudante sente, pensa e 

experimenta, e com a ânsia humana para articular e compreender a experiência. A estrutura da 

oficina de escrita é simples, de modo que os professores e as crianças possam estar livres de 

uma coreografia e capazes de responder às surpresas humanas, às pequenas descobertas, 

assim como à mariposa que mostra suas antenas dentro de uma carteira da sala de aula. 

John Inkster Goodlad (1920-2014) nasceu no Canadá, era professor, diretor, reitor, doutor. 

Descreveu a evolução da estrutura conceitual do currículo escolar em 1979, onde apresentou 

um sumário de mais de 20 anos de trabalho sobre teoria curricular. 

Uma forma de incentivar a escrita com os alunos, seria deixá-los escolher o próprio tema, algo 

pessoal, que gostassem, falando de suas vidas, para que se sentissem verdadeiramente os 

autores daquela história. Onde tivessem a liberdade de falar de suas alegrias, medos, tristezas, 

recordações, enfim, relatar os seus sentimentos e compartilhar com os outros um pouco da sua 

experiência de vida. 

 

2. RESPONDA À ESCRITA: DÊ LEITORES PARA OS ESCRITORES 

 

Como professores, é necessário que sejamos também um pouco artistas. Devemos 

lembrar que a beleza da arte não vem da quantidade de tinta vermelha, verde e amarela, ou da 

porção de argila ou mármore, mas da visão organizadora que molda a utilização desses 

materiais. A beleza da arte vem de um senso de prioridade e estética. 

Se queremos que nossa prática de ensino seja uma arte, devemos lembrar que não é o número 

de boas ideias que transforma nosso trabalho em arte, mas a seleção, o equilíbrio e a 

configuração dessas ideias. Em vez de acumular boas ideias de ensino dentro da sala de 
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aula, necessitamos extrair de dentro de nós tudo que sabemos, sentimos e cremos, a fim 

de criar algo bonito. Para ensinar bem, não necessitamos de mais técnicas, atividades e 

estratégias. Necessitamos, isto sim, de um senso daquilo que é essencial. Por esta razão, 

comecei este livro com a questão: "O que é essencial para ensinar-se a escrever”? 

Para mim, é essencial que as crianças estejam profundamente envolvidas com a escrita, 

que compartilhem seus textos com os outros e que percebam a si mesmas autores. Creio 

que estas coisas estão interconectadas. Uma sensação de autoria nasce de uma luta para 

imprimir no papel algo grande e vital, e da observação de que as próprias palavras, impressas, 

atingem os corações e as mentes dos leitores. 

Necessitamos escrever, mas também necessitamos ser ouvidos. Como François Mauriac 

diz: "Cada um de nós é como um deserto, e um trabalho literário é como um chamado no 

deserto, como uma pomba deixada solta com uma mensagem em seu bico ou, ainda, como 

uma garrafa jogada ao mar. O ponto é: devemos ser ouvidos, ainda que por uma única 

pessoa." 

François Charles Mauriac (1885-1970) escritor francês, recebeu o prêmio Nobel de Literatura 

de 1952, em reconhecimento a profunda impregnação espiritual e artística com que seus 

romances penetraram o drama da vida humana. 

Ouvir as crianças tirando lições, disso é essencial para o ensino da escrita. Archibald 

MacLeish chama a atenção para o fato de que "toda a situação, em um curso de escrita, é 

contrária ao padrão acadêmico normal. Não somente não existe um único tema; também não 

existe um único conteúdo. Ou, mais precisamente, o conteúdo é o trabalho produzido pelos 

estudantes. E a relação do professor com seus estudantes é, assim, oposta ao relacionamento 

que se esperaria encontrar. Ordinariamente, é o professor que sabe das coisas, é o estudante 

quem aprende. Aqui, quem sabe é o estudante ou deveria saber, e o professor aprende, ou 

tenta fazê-lo" (MacLeish, 1959). MacLeish está certo: o professor de escrita deve ser 

alguém que escuta. Mas dizer que o professor é o único a exercer o papel de ouvinte, é 

simplificar demasiadamente as coisas. A classe de escrita como um todo, deve 

transformar-se em uma comunidade de ouvintes e todos, nela, devem ser tanto 

professores quanto estudantes. 

Archibald MacLeish (1892-1982) norte-americano, bibliotecário da Biblioteca do Congresso, 

romancista, advogado e poeta. Recebeu três prêmios Pulitzer por seu trabalho como escritor. 

A autora pede aos professores que não se preocupem tanto com estratégias e técnicas na hora 

de ensinar os alunos a escrever, mas focar no que para ela é essencial: fazer com que os 
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alunos se envolvam com a escrita, escrevendo suas próprias histórias e se identificando como 

autores. Ouvindo os alunos e fazendo com que cada um também seja ouvido, para que assim, 

compartilhando suas histórias e experiências todos possam tirar lições e aprender com isto. 

 

3. QUANDO A PESQUISA FUNDAMENTA NOSSA PRÁTICA 

 

  Uma mudança exemplar: do produto para o processo 

O método de instrução para a composição dominante desde o final do século passado, tem 

sido o de descrever e diferenciar os modos de discurso e de mostrar modelos de cada uma 

dessas modalidades. Recentemente, porém, esta área sofreu uma mudança exemplar. Agora, 

em vez de perguntar somente "Quais são as formas da boa escrita? ”, muitos professores e 

pesquisadores perguntam: "Que espécies de processos os escritores utilizam? ”; "O que as 

crianças fazem, quando escrevem e como estes comportamentos se alteram, à medida em que 

amadurecem?" e "De que modo o comportamento dos escritores experientes e daqueles 

imaturos difere?" O foco mudou, do produto para o processo. Agora, damo-nos conta do 

engano de se pôr a forma elevada sobre o conteúdo da escrita. Os escritores não começam 

uma peça, como muitos currículos sugerem. 

Também descobrimos, agora, que, muito da linguagem dos currículos de artes está baseado na 

noção primitiva de que, dando nome a algo, dominamos-lhe. Muitos pesquisadores 

argumentam que conhecer as características de produtos ideais acabados nada tem a ver com 

desenvolver as habilidades apropriadas para a confecção daquele produto. Os estudantes 

podem ser capazes de recitar as características de um longo conto, mas isto não significa 

que sejam capazes de escrever um similar. A composição literária é uma habilidade que 

deve ser aprendida, não um conteúdo que deve ser dominado. O ensino da língua 

nacional, bem como o ensino da escrita devem ser mais como o apoio e incentivo a um 

esporte do que como uma apresentação de informações  

 

Professores como pesquisadores: a primeira área de pesquisas 

Como um primeiro resultado da pesquisa, podemos aprender que cada um de nós, seja 

professor ou estudante, possui um processo de composição escrita. Todos temos nossas 

próprias estratégias para compor e nossos próprios ritmos de trabalho, que utilizamos sempre 

que escrevemos. Mas algumas destas características podem ser prejudiciais. [...] descobri que 
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a coisa mais importante a dizer, aos professores, é que devemos tornarmo-nos 

pesquisadores, observando como nossos estudantes escrevem e aprendendo, com eles, 

como podemos ajudar: 

“Minha esperança é de que, através da observação atenta do crescimento na escrita de uma 

criança, aprendamos a zelar e respeitar o crescimento de cada criança, na escrita... Afinal, 

sempre ensinamos a uma criança individualmente: todos nossos estudantes são um caso a ser 

estudado separadamente.” 

 “Ou será que o inverso é verdadeiro?  É a criança que ensina e nós que aprendemos? A 

ironia é que, quando consideramos nossos estudantes como singulares e fascinantes, quando 

tornam-se objetos de um estudo, ainda que sejam estudantes, então as crianças  

transformam-se em nossos professores, mostrando-nos de que forma aprendem” (Calkins, 

1983, 7-8)  

Existe uma fina linha divisória entre a pesquisa e o ensino. Podemos auxiliar melhor 

nossos jovens escritores se observarmos o que funciona e o que não funciona para eles. 

 

Ensinando o processo da Escrita: 

A segunda área de pesquisas 

A segunda área de pesquisas oferece uma espécie diferente, de convite. A partir do trabalho 

de especialistas e a partir daqueles relatos de escritores sobre os processos de composição, 

começamos a reconhecer que muitos escritores seguem um processo habilidoso quando 

trabalham, processo este muito similar à maneira dos investigadores, que seguem uma 

metodologia científica. Quando compreendemos o processo de escrita, podemos ajudar cada 

um de nossos estudantes a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação 

literária. Os teóricos descrevem o processo de escrita de modos diversos: como ensaio, escrita 

e passar a limpo; como extrapolar e resumir; como coletar e conectar. Prefiro os termos: 

ensaio, esboço, revisão e edição. 

O ensaio é, acima de tudo, um modo de vida. As pessoas que escrevem regularmente vivem 

com um senso de "Sou alguém que escreve", e esta consciência engendra uma extra 

suscetibilidade, uma consciência extra. Exatamente como os fotógrafos estão sempre 

observando fotos potenciais, também os escritores veem histórias em potencial, onde quer que 

olhem. 

Engendra: faz existir; gera, cria, origina; inventa partindo do nada; dá origem na imaginação. 

Para muitos escritores, o ensaio também inclui a coleta de materiais brutos: observação de 
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tons de pôr-do-sol ou a inflexão de uma voz, a realização de conexões entre ideias. 

Exatamente como os escultores gostam de dizer que descobrem seu tema em um bloco de 

mármore, assim também os escritores começam a sentir a forma de seus temas enquanto 

exploram e coletam seus materiais brutos. 

Inflexão: mudança da direção ou da posição normal; desvio. 

Um esboço pode começar com uma imagem, uma sentença que permanece na mente, uma 

recordação. Gosto mais da palavra "esboçar" do que "escrever", para o próximo estágio do 

processo de composição, porque implica a hesitação de nossos primeiros esforços. Como um 

artista frente a um bloco de rascunhos, começamos a encontrar os contornos de nosso tema. 

Traçamos linhas leves e ligeiras, nada é permanente. 

O esboço logo torna-se revisão. A revisão significa somente isso: re-vi-são. Ver novamente. 

As palavras tornam-se lentes, que nos ajudam a ver os temas que emergem e o 

desenvolvimento daquilo que queremos dizer. Os escritores tornam-se leitores, depois 

escritores, novamente. Eliminam uma seção, inserem uma linha, alteram um detalhe e 

transformam uma narrativa em um ensaio. 

Edição, possui conotações negativas, o termo traz à mente as páginas corrigidas com 

anotações de "RELAPSO" e margens cheias de REPREENSÍVEL". Mas, para mim, a edição 

é uma das melhores partes da escrita. As decisões mais importantes estão por vir, e pego 

minha caneta de escrita fina. Com linhas finas, rápidas e precisas, extraio, acrescento e ligo 

minhas sentenças, trabalhando com a emoção proporcionada por meu material. Vejo a forma 

de minhas palavras na página. Ouço seus sons. Meu texto começa a parecer mais forte, a soar 

melhor. Agora, pronta para os últimos toques, afasto-me da página e faço de conta que sou 

outra pessoa. Leio-a objetivamente, com um olho crítico. Mudo uma palavra, apago uma linha 

e está pronta para a cópia final. 

Seja escrevendo um poema sobre sombras ou um artigo sobre uma expedição geológica, 

todos passamos por esses estágios, [...] descobrimos que até mesmo as crianças pequenas 

passam por estes processos. 

 

4. CRIAR AMBIENTES DE SALA DE AULA QUE NOS PERMITAM ESCUTAR AS 

CRIANÇAS 

 

 A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo e estrutura de sala de aula 

radicalmente diferentes daqueles utilizados em nossas escolas. Se desejamos que os 
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estudantes se tornem profundamente investidos em sua escrita, se desejamos que 

esbocem e revisem, compartilhando seus textos com os outros, enquanto escrevem, estas 

crianças necessitam de tempo. Se queremos que eles tenham uma oportunidade de dar o 

melhor de si mesmos e que deem o melhor de si mesmos da melhor maneira possível, os 

alunos necessitam de grandes espaços de tempo. Um esforço prolongado e a persistência 

são essenciais, para a boa escrita; ainda assim, estas características são contrárias à maneira de 

nossas escolas modernas. Vivemos em uma sociedade sem tempo para ensaios e rascunhos. 

O ponto mais importante, é que atrás do murmúrio de vozes aparentemente sem sentido de 

uma oficina de escrita, pode existir uma vasta quantidade de planejamento bem realizado. 

Como professores de escrita, necessitamos estruturar as salas de aula cuidadosamente, de 

modo que possamos escutar os jovens escritores e assim, possamos ajudá-los a ouvir uns aos 

outros e responder a seus textos. 

 

Mês de fevereiro de 2019 

SEGUNDO FICHAMENTO - 2019 - Ivete Brito 

 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever: o desenvolvimento do discurso 

escrito. Tradução de Daise Batista- Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Azul: palavras com significado desconhecido. Vocabulário 

Como as crianças mudam como escritores e como podemos estender esse crescimento? 

Quando estas questões orientam nosso ensino, então as duas engrenagens, o ensino do 

professor e o aprendizado dos estudantes, encontram-se. O ponto de contato vem 

quando permitimos que os estudantes nos ensinem aquilo que aprendem. Isto 

transforma nosso ensino em um curso de estudo, e o aprendizado de nossos estudantes 

em um currículo para aquele curso. Quando nós, como professores, puxamos nossa 

cadeira para o lado dos jovens escritores e tentamos compreender seus modos de 

pensamento, quando procuramos pela lógica, em seus erros, e pelos padrões de seu 

crescimento, então estamos no caminho certo. 

 

PRÉ-ESCOLA E PRIMEIRA SÉRIE: PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS COM A ESCRITA 
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“As crianças precisam ter tempo para ser crianças; precisam crescer através de brincadeiras e 

cantigas, dança e arte”. Concordo. As crianças necessitam de tempo para ser crianças, 

para crescer através de atividades infantis naturais. Não foram, porém, as crianças e sim 

os adultos que separaram a escrita da arte, cantigas e brincadeiras, os adultos 

transformaram a escrita em um exercício de preenchimento de linhas pontilhadas, em 

uma questão de regras, lições e comportamento cauteloso. As crianças visualizam a 

escrita de forma totalmente diferente. Para elas, a escrita é uma exploração feita com a 

caneta ou lápis. Muito antes de ingressar nas escolas, os jovens deixam suas marcas em 

janelas embaçadas de carros e areias de praias (Graves, 1983). Nós, como adultos, podemos 

não acreditar na escrita para as crianças da pré-escola, mas as crianças acreditam. 

A escrita de uma criança muito pequena é uma consequência de seus atos infantis. Como 

Vygotsky diz, “Os gestos são escritas feitas no ar, e os sinais escritos frequentemente são 

simplesmente gestos que foram fixados no papel”. 

Se aproveitamos os indícios sobre como as crianças aprendem a linguagem oral, então 

podemos permitir que elas aprendam a linguagem escrita utilizando-a, tão bem quanto 

possam, para finalidades reais e fazendo com que os adultos vejam, através dos erros, o que 

tentam dizer. 

Nas salas de aula de todos os Estados Unidos, os professores começaram a responder aos 

primeiros esforços de escrita das crianças exatamente como os pais respondem às primeiras 

tentativas de fala de seus filhos. No primeiro dia de escola, damos caneta e papel às crianças, 

dizendo: “Vocês podem desenhar e escrever”. Sabemos que seus primeiros esforços serão um 

testemunho do que as crianças são capazes de fazer e sabemos que, apesar de poucas crianças 

entrarem na escola com um domínio de todo o relacionamento entre sons e símbolos, a 

maioria já conhece os nomes e as formas de, pelo menos, uma dúzia de letras. Este 

conhecimento proporciona-lhes instrumentos suficientes para que escrevam mensagens 

telefônicas, listas de compras, rótulos e histórias. A maioria dos artigos que meus colegas e eu 

escrevemos enfatizam que, quando as crianças possuem um conhecimento rudimentar 

sobre a escrita, elas podem perceber a si mesmas como escritoras. 

Frequentemente, descobrimos que as crianças sabem mais do que suspeitamos. Também sei 

de pré-escolas onde as crianças sabem menos do que eu suspeitava. Geralmente, esta criança 

vem de lares onde os pais não leem e não têm livros, e de famílias que não têm tempo para 

falar com os filhos e escutar o que têm a dizer. Com estas crianças, talvez até mais do que 

com as outras, é importante que transformemos salas de aula em culturas literatas, permitindo 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 274



                                                                      

27 
 

que os estudantes se transformem em leitores e escritores. E podemos começar isto já no 

primeiro dia de aula. 

Bem antes de as crianças conhecerem um punhado de letras, elas podem começar a escrever 

“da melhor maneira que puderem”. Sei que algumas crianças não conseguem nem segurar um 

lápis e que muitas ainda necessitam desesperadamente de um trabalho de enriquecimento oral. 

[...], porém, estamos descobrindo que, quando damos tempo, materiais e encorajamento à 

escrita, para as crianças, elas utilizam tudo que sabem de maneira surpreendente. 

[...] algumas crianças terão maior interesse no desenvolvimento da linha de sua história 

do que na utilização do código de escrita. Estas crianças, por certo tempo, ignoram 

completamente a escrita e transmitem o que querem dizer através de desenhos. Em nossa 

ânsia por descobrir evidências de escrita nos papéis fornecidos às crianças, é fácil também 

ignorarmos estas histórias formadas por desenhos. Entretanto, é muito útil focalizarmos 

nossa atenção naquilo que as crianças estão fazendo, em vez de naquilo que gostaríamos 

que fizessem. Geralmente, está acontecendo mais, em seus desenhos, do que podemos 

ver. 

Às vezes, as pessoas perguntam-me o que penso ser a mensagem mais importante a transmitir 

para os professores de crianças pequenas. Minha resposta é simples: quero que os 

professores saboreiem aquilo que os alunos fazem. Não existe nada que eu queira mais do 

que ver aqueles professores levando alguns dos escritos de seus alunos para mostrá-los a 

outros professores e que levem esses escritos para casa, para compartilhá-los com sua família. 

Quero que os professores sintam que estão vivendo um período maravilhoso, 

observando, admirando e trabalhando com os jovens escritores. O papel do professor é 

fornecer o tempo, materiais e estrutura para toda esta escrita/diálogo/leitura/escuta e 

responder, ampliando o que as crianças são capazes de fazer.  

Nesta primeira parte a autora nos fala sobre crianças pequenas que muitas vezes nem 

conhecem as letras, mas mesmo assim consideram-se escritoras, pois usam símbolos, 

desenhos, para contar suas histórias. 

Histórias estas que muitas vezes surpreendem os adultos, pois em seus desenhos existem mais 

significados que nós adultos podemos ver. 

 

PRIMEIRA SÉRIE: UM PERÍODO DE CONFIANÇA 

Minha primeira mensagem, portanto, é a de que as crianças podem escrever muito antes do 

que jamais pensamos ser possível. A maioria das crianças chega à escola sabendo já um 
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punhado de letras e, com estas, escrevem poemas e calendários, letras, histórias, rótulos e 

canções. Aprenderão a escrever, escrevendo e vivendo com uma sensação de “Sou alguém 

que escreve”. Este auto percepção dará, às crianças, olhos para ver e elas observarão as 

convenções da linguagem escrita por onde quer que andem. 

Ensaio 

Para as crianças mais velhas, o ensaio envolve a consideração de vários tópicos, o 

planejamento de uma história, a antecipação das respostas da audiência e a pressão para 

romper o bloqueio de escritor. Cada uma dessas funções é dependente de uma vasta extensão 

de tempo-espaço. [...]muitas outras crianças de pré-escola e primeira série, tendem a operar no 

presente, no aqui e agora. Não se preocupam se o tópico de sua escrita é “suficientemente 

bom”. [...]escreve do mesmo modo que brinca com blocos, mais pelo prazer da atividade do 

que pela criação de um produto final. 

O desenho desempenha um importante papel. O ato de desenhar e o próprio desenho 

proporcionam um conjunto de apoio, dentro do qual a peça de escrita pode ser 

construída. 

O mundo envolve um fluxo de ideias e atividades tão rápido, e a escrita é tão lenta, tão 

limitada, que a seleção torna-se um problema até mesmo para os escritores habilidosos. Como 

isto deve ser ainda mais verdadeiro para os escritores principiantes! Em seus desenhos, as 

crianças tomam um pedacinho do mundo e o congelam por um momento; então, com o 

desenho em sua frente, começam a trabalhar nas palavras que o acompanham. 

É importante lembrar que nenhuma solução funciona para todas as crianças e que, além disso, 

nenhuma solução dura para sempre. Podemos introduzir os desenhos como uma forma de 

ensaio, mas, depois, devemos observar sinais indicativos de que os desenhos estão se 

estendendo além do desejável ou limitando a escrita das crianças. Se existe esta limitação, 

então, talvez, necessitemos dedicar um tempo e espaço extra para o desenho, porque este é 

obviamente importante para o crescimento das crianças, se não para o bem de sua escrita. 

Esboço 

A medida em que a escrita das crianças torna-se fluente, o intervalo de tempo entre sua fala e 

sua escrita diminui, e são mais capazes de escrever sem o acompanhamento verbal. O 

comentário que uma vez acompanhava a escrita, torna-se desnecessário. Em minhas pesquisas 

descobri que, quando as crianças deparam-se com novos desafios, entretanto, suas 

vocalizações frequentemente retornam, como se necessitassem, novamente, de um 

contexto de apoio para sua escrita. A medida em que a confiança e habilidade de uma 
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criança em sua escrita aumenta, esta é capaz de produzir vários textos de escrita em uma única 

sessão. 

Revisão 

Acrescentar algo parece ser uma parte muito natural da escrita das crianças pequenas. Pode 

ser considerada como uma forma primitiva de revisão ou como parte do esboço, porque não 

existe uma divisão clara entre estes dois passos. As crianças escrevem e, se lhes for dada a 

oportunidade de compartilharem seus textos com um ouvinte atencioso, frequentemente 

descobrem que têm mais a falar e que têm alguém querendo escutar. Em pouco tempo, as 

crianças fazem suas histórias “crescer” por si mesmas: uma página transforma-se em três, um 

texto curto, de algumas linhas, é transformado em um gigantesco pergaminho. As crianças 

gostam de grampear e colar e, assim, rapidamente aprendem a aumentar seus livros.  

São menos rápidas para reler seus próprios textos, para realizar a transformação de escritores 

para leitores, para deixar de olhar para a frente e voltarem seus olhos para trás. Isto não é 

único da escrita. Em tudo que fazem, as crianças pequenas parecem, sempre estar 

avançando. 

Na escrita, este ato de acrescentar sem olhar para o que já fizeram leva-os a fazer histórias que 

são, na verdade, uma colagem de pedaços afixados uns aos outros com grampos ou fita 

adesiva. Um modo de se encorajar o crescimento das crianças pequenas na escrita, 

portanto, é encorajando-as a ler o que já escreveram para as crianças mais próximas, e, 

mais do que tudo, para si mesmas. 

Edição 

[...] comecei a descobrir que a preocupação com a soletração compete com a preocupação 

com o conteúdo. Quando as crianças interrompem continuamente a si mesmas, enquanto 

escrevem uma história, para se preocupar com uma soletração correta, frequentemente 

perdem contato com o que queriam dizer, antes. Estas interrupções produzem um staccato na 

escrita e evitam que os escritores encontrem seu próprio passo e ritmo. Faz pouca diferença se 

a criança obtém o modo correto de soletrar de um dicionário, um livro de palavras, uma 

relação de palavras-chaves ou de seus professores porque, em cada caso, irão interromper sua 

escrita para preocuparem-se com a soletração. Eu preferiria que aprendessem, desde o 

início, que o foco no conteúdo e linguagem é o mais importante, durante o primeiro 

esboço. Portanto, se eu quisesse que as crianças do primeiro grau encontrassem a maneira 

certa de soletrar em dicionários ou bancos de palavras, eu pediria que fizessem isso depois do 

esboço e da revisão, quando o texto estivesse pronto. 
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Não estou dizendo que soletrar e pontuar corretamente não tem importância. O que estou 

dizendo é que é mais importante que as crianças sejam aprendizes de soletração do que 

produzam textos corretamente soletrados, o que, afinal, seria nossa soletração, não deles. 

Além disso, a preocupação com a soletração pertence aos estágios finais do processo de 

escrita. 

Staccato: Palavra de origem italiana, que significa em português destacado. 

Termo muito utilizado na música, principalmente por pianistas e instrumentistas de sopro. 

Ponto de diminuição. 

 

SEGUNDA SÉRIE: NOVAS PREOCUPAÇÕES E NOVA COMPETÊNCIA 

Em algumas classes de segunda série, os estudantes escrevem fluentemente. Com uma 

confiança despreocupada, completam temas de casa volumosos com incidentes e sentimentos 

interligados por cadeias de “e daí”. Em outras segundas séries, as crianças escrevem seus 

nomes vagarosamente nas páginas de tema. 

Durante a primeira e segunda séries, a maioria das crianças parece mover-se nestas direções: 

De escrever para si mesmo para a escrita feita também para uma audiência internalizada. 

 De escrever pelo bem da própria atividade (todo o processo) em direção a uma escrita 

para também criar um produto final. 

 De menos para mais fluência. 

 De escrever episódios que não começam antes ou não duram além do momento atual, 

em direção a episódios de escrita mais ampla; que envolvem o olhar para a frente e para trás, 

antecipando e criticando. 

Os diversos comportamentos de escrita dos alunos de segunda série podem representar 

variadas maneiras pelas quais os jovens lidam com estas correntes gerias de crescimento. 

Vamos dividir a escrita em: ensaio, esboço, revisão e edição. 

Gerias: flexão de gerir. Exercias gerência sobre; administravas, dirigias, gerencias. 

Ensaio 

À medida em que estas crianças amadurecem, se tornam também mais capazes de se 

distanciar e ver seu trabalho pelos olhos de outras pessoas. Olham para trás, a fim de avaliar o 

que já fizeram e olham para frente, a procura de uma eventual audiência. Estas capacidades 

também trazem novas preocupações. 

A preocupação da criança de sete anos com o modo certo de fazer as coisas, combinada com a 
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nova capacidade para olhar adiante e para trás, significa que o ensaio toma um significado 

inteiramente diferente, para elas, do que para seus outros colegas mais jovens (Gardner, 1980, 

150). 

Mais do que qualquer outra coisa, [...] precisam descobrir, durante o ensaio, se têm algo 

que valha a pena escrever. Se não aprendem isso, provavelmente podem cair na escrita 

de histórias formais e aborrecidas, tão comuns em salas de aula onde as crianças raramente 

escrevem. A boa escrita requer confiança. 

Os alunos da segunda série, como o resto de nós, tendem a ter menor confiança em si mesmos 

e, assim, o ensaio transforma-se em um período para a procura de tópicos, para a busca de um 

modo de ultrapassar o bloqueio dos escritores. 

A segunda série é uma terra de opostos. O ensaio significará algo totalmente diferente para 

cada criança. Para algumas, o desenho continuará sendo uma forma bastante prática de 

ensaio. Para outras, falar será mais satisfatório. Algumas crianças, mesmo depois de falar 

com outras, continuarão a considerar seus tópicos estúpidos. 

A segunda série não é um período muito diferente da adolescência. Ambas são épocas de 

vulnerabilidade. Escritores de ambos os grupos etários às vezes sentem-se desajeitados e 

autoconscientes; às vezes escondem-se atrás de histórias fáceis e convenções confortáveis. 

Mas a sensação de audiência, de crescentes habilidades e a autoconfiança que se desenvolve, 

que tornam a segunda série e a adolescência épocas de vulnerabilidade e falta de jeito, 

também podem fazer com que esses períodos sejam épocas de fervor, energia e envolvimento. 

Se tanto os alunos de segunda série quanto os adolescentes são conhecidos por seus textos 

curtos e convencionais, também são conhecidos por escreverem “as mais longas histórias”. 

Talvez nosso objetivo seja ajudá-los a fazer a transição de um para o outro. 

Não é raro encontrarmos alunos da segunda série que sentem uma certa insegurança, pois 

tomam consciência da audiência. Agora um pouco mais maduros, já se cobram mais, são mais 

críticos consigo mesmos avaliando seus escritos e vendo-os pelo olhar dos outros. 

Esboço 

Quando vocês terminarem seus textos ou não conseguirem ir em frente, sugiro que encontrem 

um professor e façam uma conferência. Mas, não existe somente um professor, nesta sala de 

aula. Existem trinta e dois. E, então, ensino as crianças como fazer conferências umas com as 

outras. 

Logo, as crianças estão envolvidas com seus esboços e suas conferências entre colegas. Em 

algumas classes, as conferências são informais, mantidas nas próprias carteiras das crianças. 
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Em outras turmas, as crianças consideram suas carteiras como escritórios silenciosos e 

utilizam os cantos da sala de aula para a conferência. 

Quando as crianças entrevistam umas às outras antes de escrever, e quando 

compartilham seus esboços entre si, durante ou depois da escrita, seus diálogos 

frequentemente impulsionam o texto para a frente. Sempre há algo mais a ser incluído, 

mais a contar e, uma vez que estão se tornando mais fluentes e mais ambiciosos como 

escritores, estes alunos são capazes de incluir mais coisas e escrever com maior fluência. 

O impulso dado pela linguagem oral logo começa a aparecer em suas histórias. 

Revisão 

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem histórias cama-a-cama 

fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são variações ao acaso; representam pontos 

de crescimento. Tenho descrito a segunda série como sendo uma terra de opostos, mas é mais 

acurado falar-se dela como um período de crescimento. A revisão é uma força que 

propulsiona o crescimento, na segunda série. 

A atividade da revisão proporciona prazer: a leitura, as conversas entre colegas, recorte, 

colagem e adição transformam-se em tarefas agradáveis. O pensamento envolvido na revisão 

não é muito diferente do pensamento envolvido no esboço. As crianças descobrem novas 

coisas a dizer e inventam modos de inserir suas palavras adicionais no texto original. 

Acurado: marcado pelo cuidado, atenção, interesse, rigor, exato. 

Mês de março de 2019 

TERCEIRO FICHAMENTO – 2019 - IVETE BRITO 

Calkins, Lucy; Hartman, Amanda; White, Zoë. Crianças produtoras de texto: A arte de 

interagir em sala aula. Tradução de Gisele Klein- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

COMPREENDENDO A INTERAÇÃO: OS PONTOS ESSENCIAIS DA INTERAÇÃO 

COM CRIANÇAS PRODUTORAS DE TEXTO 

Entende-se, interação como um processo de aprendizagem que se dá pela conveniência 

com os demais e com o entorno.  

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em grande velocidade, 

enquanto turmas de outros professores tem apenas evoluções modestas.  

Estou absolutamente convencida de que a diferença tem tudo a ver com as habilidades dos 
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professores de interagir. Se um professor consegue escutar um aluno falar sobre sua 

produção textual, ele, então, consegue passar os olhos pelo que o aluno fez até o 

momento e intervir de maneira a qualificar não apenas a produção, mas o trabalho do 

aluno em outras que virão, as interações proporcionadas por esse professor se tornam 

importantes. Os alunos desses professores aprenderão a escrever de maneira eficiente.  

[...] acreditávamos que ensinar outros a interagir não seria difícil. Demo-nos conta de 

que aprender a interagir bem é realmente algo muito importante! 

Recomendo com entusiasmo que qualquer pessoa que deseja se tornar habilitada em 

algum aspecto de ensino comece transcrevendo, examinando e reescrevendo 

colaborativamente esse elemento do ensino. Quando transcrevemos o que julgamos que 

eram interações perfeitamente acabadas, demo-nos como presente um esquema revisável 

compartilhado, um objeto concreto e improvável, fruto de pensamentos fugazes. 

Ao escrever e revisar nossas interações e ideias sobre o ato de interagir, qualificamos 

lentamente o nosso ensino. [...] quando escrevemos damos a nós mesmos a chance de 

registrar nosso pensamento na página, de segurar nosso pensamento em nossas mãos, de 

colocar nosso pensamento em um bolso e retirá-lo em um outro dia. Quando 

escrevemos, podemos pensar sobre nosso pensamento... e podemos pensar com os outros 

sobre nosso pensamento.  

[...] costumava pensar que a interação bem-feita, se baseava em puro talento. Pensei que 

alguns professores sortudos “tinham um toque especial”. Eles saberiam exatamente o 

que e como ensinar. É claro que eu costumava pensar a mesma coisa sobre a escrita: 

algumas pessoas tinham talento, outras não. Os verdadeiros produtores de texto 

poderiam sentar em frente à sua mesa pegar a caneta, e naquele instante fluiriam 

palavras bonitas e brilhantes.  

Mas o tempo passou, e agora eu me tornei uma daquelas verdadeiras produtoras de 

texto e, por isso, posso dizer com autoridade que muitos de nós, produtores de texto, 

produzimos muito linguajar trivial. Os que se tornaram habilitados geralmente são 

aqueles que releem, avaliam e reescrevem... e fazem isso todos os dias, todos os anos. 

Com frequência agimos em interações como se estivéssemos tateando ao caminhar no escuro, 

procurando por sinais que mostrem se o caminho que escolhemos será razoável. Interagir é 

sempre um desafio, e os professores de produção textual são sábios para não desprezar 

suas habilidades de fazê-lo.  

A interação pode nos dar a força que torna nossas miniaulas, o desenvolvimento do currículo, 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 281



                                                                      

34 
 

a avaliação e tudo o mais poderoso. Ela nos dá um recurso infinito de sabedoria de ensino, 

uma fonte infinita de responsabilidade final, um sistema de verificações e comparações. E ela 

nos dá o riso e a conexão humana, a compreensão de nossas crianças que dão alma ao nosso 

ensino. 

A autora nos fala sobre o desafio e também da importância da interação com crianças 

produtoras de texto. E que ela percebe que muitas vezes a interação não é vista como algo tão 

importante por quem está de fora. Mas ela acredita nesta importância e afirma que a diferença 

que há entre classes de alunos que se desenvolvem rapidamente e outras nem tão rápido 

assim, está na utilização e habilidade dos professores em interagir. 

O TOM E A NATUREZA DE UMA INTERAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO TEXTUAL 

Durante uma interação, o professor não fica acima da criança, com o escrito dela nas 

mãos, dando-lhe instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o professor no nível dos 

olhos da criança. A criança emprega a escrita e faz a maioria da conversa. O professor pode 

iniciar a conversa fazendo uma pergunta ampla, a criança responde, e o professor escuta 

atentamente. Logo, a interação parece tomar outro rumo; agora o professor explicitamente 

ensinará uma coisa e ajudará a criança a começar a interagir essa nova habilidade ou 

estratégia em seu trabalho de produção textual contínua. 

A ARQUITETURA DAS INTERAÇÕES 

Quando um professor interage com um aluno, seus contatos tendem a seguir um padrão 

consistente, um que os professores de produção textual escolheram deliberadamente. Esse 

padrão não é diferente do padrão que veríamos entre um médico e um paciente, um cliente e 

seu cabeleireiro ou um proprietário de carro e um mecânico – é comum a muitas inter-

relações humanas. Nomeamos os passos de: pesquisa, decidir, ensinar e ligar. 

Pesquisar   

Observe e entreviste para entender o que a criança está tentando fazer como autora de textos. 

Investigue para obter mais informações sobre as intenções da criança. Nosso enfoque está em 

tentar compreender as percepções, as intenções e os planos do aluno. Quando conseguimos, 

somos capazes de adaptar nosso ensino, de modo que ele ajude os alunos a crescer além de 

onde eles sejam capazes de crescer sozinhos, para suas zonas de desenvolvimento proximal.  

Decidir 

Pondere se você deseja aceitar ou alterar os planos e processos atuais da criança. Decida o que 

você deseja ensinar e como você o ensinará. 

Este componente de uma interação sobre produção textual não é aquele que acontece 
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abertamente, mas sim em silêncio, na mente do professor. Enquanto estamos pesquisando e 

aprendendo sobre os processos infantis, nossas mentes estão ocupadas procurando tudo o que 

sabemos sobre produção textual e tudo o que sabemos sobre determinada criança, a fim de 

identificar com precisão o que podemos ensinar que terá o maior impacto na criança como 

autora de textos, não apenas nesse exemplo, mas na vida e autora da criança como um todo.  

Ensinar 

Ajude a criança a começar a fazer o que você espera que ela faça. Intervenha para qualificar o 

que a criança está fazendo. É útil para a criança se formos diretos e dissermos o que vamos 

ensinar. 

Existem vários métodos efetivos que as pessoas podem usar para ensinar crianças produtoras 

de texto. Em cada interação e em cada miniaula, um professor usará seja a prática orientada, 

a demonstração, contando explicitamente e mostrando um exemplo, seja a investigação.  

[...] decidido o método que usaremos para um determinado tópico de ensino, a interação se 

desenrola de uma maneira um tanto previsível. As crianças são sempre absolutamente 

imprevisíveis, é claro, mas cada um dos métodos de ensino que incorporamos em nossas 

interações e miniaulas tem um enredo previsível.  

[...] cada interação demostrada é construída ao redor de uma série previsível de diretrizes.  

a) Método de ensino: demonstração [...] método de ensino comum nas interações 

iniciais sobre produção textual e a demonstração. Ensinar a escrever por demonstração não é 

muito diferente de minha aula sobre como fazer panqueca. Se decidimos demonstrar, 

mostraremos à criança exatamente o que queremos que ela faça mais tarde sozinha. Às 

vezes demostramos mostrando à criança o que fazemos em nossa própria escrita, e as vezes 

assumimos temporariamente uma pequena parte de sua composição escrita de modo que 

possamos usá-la para nossa demonstração. 

b) Método de ensino: prática orientada 

Assim como ensinamos uma criança a nadar entrando fisicamente na piscina e 

mostrando a ela como respirar e se movimentar, nós usamos a prática orientadora em 

interações sobre produção textual para estruturar a criança à medida que, com nosso apoio, 

ela tenta o que esperamos o que ela logo será capaz de fazer sozinha. A medida que nos 

movimentamos para a fase de ensino da interação, expomos para a criança o que ensinaremos. 

c) Métodos de ensino: contar explicitamente e mostrar um exemplo; investigação 

Outro método de ensino comum é contar explicitamente e mostrar um exemplo. Muitas vezes, 

quando se usa esse método, sentimos como se estivéssemos fazendo um pequeno discurso 
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para a criança. O truque é fazer o discurso ser memorável. Uma maneira de fazer isso é usar 

uma metáfora. 

O quarto método de ensinar, a investigação, não é aquela usada com frequência na oficina de 

produção textual inicial, pois ela se baseia em um nível de sofisticação que geralmente se 

encontra apenas em produtores de texto mais experientes. 

Ao usar a investigação para ensinar, convidamos o aluno a estudar algo conosco e o 

ajudamos a extrapolar a partir dos princípios do exemplo que ele poderia aplicar à 

própria escrita. Não importa que método de ensino ocorre quando paramos de ensinar e 

dizemos à criança: “Agora você deve experimentar”. 

Ligar 

Especifique o que a criança fez como autora de textos e a lembre de fazer isso com frequência 

no futuro. 

TIPOS DE INTERAÇÕES 

Apesar de a maioria das interações seguirem quase a mesma arquitetura, existem três tipos 

principais delas, cada uma com um enfoque levemente diferente: interações sobre conteúdo, 

interações sobre expectativas e interações sobre processos e objetivos. 

a) Interações sobre conteúdo 

Especialmente no início do ano, muitas das interações que temos com crianças produtoras de 

texto serão interações sobre conteúdo, das quais esperamos extrair histórias mais detalhadas e 

completas. Um professor ou um colega podem funcionar como uma presença encorajadora na 

interação. A medida que escutamos, inserimos comentários discretos que motivam o aluno a 

dizer mais. Podemos recontar ou repetir o que a criança nos tinha dito, não apenas 

dando à criança um sentido sobre sua própria história, mas a encorajando a adicionar 

mais ao final. 

b) Interações sobre expectativas 

Interações sobre expectativas geralmente são precipitadas por uma criança que nos mostra que 

ela ainda não se acomodou às rotinas da oficina. [...] é bastante fácil reconhecer uma situação 

que pede esse tipo de interação: a criança está caminhando pela sala em vez de sentar e 

escrever. [...] podemos excluir a fase de pesquisa da interação e começar explicando à 

criança de modo explícito, firme e cordial que o que ela está fazendo não corresponde a 

nossas expectativas de comportamento durante uma oficina de produção textual. 

 

c) Interações sobre processos e objetivos. 
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 À medida que nossas crianças produtoras de texto progridem, vemo-nos com maior 

frequência fazendo interações sobre processos e objetivos. 

Em certo ponto acreditamos que esse tipo de interação realmente era de dois tipos, uma 

interação sobre processos e uma sobre objetivos, mas descobrimos que, com maior 

frequência, essas interações são uma mistura dessas duas. [...] você pode desejar ensinar 

uma criança que quem escreve adiciona às vezes efeitos sonoros à sua produção textual (uma 

interação sobre objetivos), mas então você provavelmente desejará ensinar à criança como 

iniciar a fazer isso hoje e em seu trabalho com textos (interação sobre processos). Ou você 

pode decidir ensinar à criança como adicionar uma borda em sua história para caberem mais 

palavras na página (processo); então você também desejara ensinar à criança que quem 

escreve revisa às vezes suas histórias a fim de adicionar mais detalhes (objetivos). 

Especialmente por que estamos ensinando crianças pequenas, descobrimos que é importante 

fazer uma conexão entre os objetivos mais abstratos que ensinamos como parte do processo 

de escrita (escrever com detalhes) e as estratégias que a criança pode usar para incorporar esse 

objetivo em sua escrita (usando sinais de intercalação para inserir condições mais especificas). 

Não é fácil interagir com os outros, adultos ou crianças, durante pouco tempo, e ainda 

assim fazer que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e funcionem para 

sempre. No entanto isso é o que nós somos chamados a fazer quando interagimos.   

 

Mês de abril de 2019 

 

 

Registro do dia 05 de abril de 2019 – Apresentação de poesias cantadas de Manoel de 

Barros com ilustrações de Martha Barros. 

Ivete Brito  

 

Hoje sexta-feira 05/04/19 fomos (Ivete e Thaís) à creche Menino Jesus, para participar 

de mais um dia de aula na sala 8, turma III - J, da professora Adriana. Dos dezoito alunos 

compareceram quinze. 
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Imagem 1 - Entrada da sala 8 

Acolhemos as crianças e os pais assinaram o caderno de ponto. Logo após, todos 

receberam massinhas de modelar e confeccionaram vários objetos e “comidinhas”. Depois 

fomos todos ao refeitório e as crianças foram servidas de pão e chá. Enquanto servíamos o 

lanche, a professora Adriana correu para a cozinha preparar um bolo de chocolate para as 

crianças. Da bancada do refeitório era possível vê-la preparando tudo, com uma agilidade 

fenomenal... ela quis que as crianças associassem a cor do bolo com a cor marrom que ainda 

faltou apresentar, quando trabalhamos as cores na semana passada. 

Na volta foi declamada a poesia “O Menino que Carregava Água na Peneira” do poeta 

Manoel de Barros. Foi mostrada uma imagem do poeta para que as crianças o conhecessem 

melhor e com bacia, peneira e água explicou-se e conversou-se um pouco sobre o real sentido 

desta poesia.  

 

 

Imagem 2 - Leitura da poesia 

 

 Em seguida, através do data show, foi apresentado para as crianças o aplicativo 

“Crianceiras”, criado pelo músico Marcio Camillo e a artista Martha Barros, com os primeiros 
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cinco clipes de poesias musicadas de Manoel de Barros. Novamente foi mostrada a imagem 

do poeta e da sua filha Martha Barros e mencionado o nome do cantor Marcio Camillo.  

 

Imagem 3 - Aplicativo “Crianceiras” 

 

Imagem 4 - Martha Barros e Manoel de Barros 
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Imagem 5 - As crianças assistindo os clipes 

 

O clipe da quinta poesia cantada é de um caranguejo “Se Achante”, então para 

acompanhar a música, cada criança recebeu um “instrumento” improvisado para cantar e 

“tocar”, feito com garrafas PET, embalagens de shampoos (devidamente lavadas) e 

embalagens de achocolatado, contendo grãos de feijão, arroz, pipoca, grão de bico e tampas 

de garrafas. Todos sacudiram seus “instrumentos” e foi uma farra total. 

 

Imagem 6 - Com os “instrumentos” improvisados” 

Em seguida, fizemos a brincadeira do lençol, onde foram feitas algumas perguntas 

sobre o caranguejo “Se Achante” e conforme a pergunta, o lençol era chacoalhado 

suavemente, ou freneticamente com um caranguejo de brinquedo ao centro, ou dependendo da 

pergunta deixávamos o caranguejo quieto sem sacudir o lençol. Então chegou a hora que eles 

tanto esperavam... a hora da dança, foi colocado um vídeo com a Dança do Caranguejo e 

todos nós, cantamos, pulamos e dançamos, foi pura diversão! 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 288



                                                                      

41 
 

          

        Imagens 7, 8 e 9 - Brincadeira do Lençol                              Imagem 8      

 

         

               Imagem 9                               Imagem 10 - Dança do caranguejo 

 

Mês de maio de 2019 

 

 

               Registro do dia 10 de maio de 2019 – Atividade Bem-te-vi 

 

                                                                                   Ivete Brito  

                                                                                                 

Hoje, dia 10/05/19 fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus, para participar 

de mais um dia de aula. Ao chegarmos, encontramos a creche lindamente enfeitada em 

comemoração ao Dia das Mães. Na entrada havia um painel grande com a imagem de uma 

mãe erguendo seu filho e o que mais nos chamou a atenção foi o vestido da mãe, que era todo 

confeccionado com borboletas de papel, pintadas pelos próprios alunos da creche. 
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                       Imagem 1 – Painel dia das mães         Imagem 2 – Enfeite dia das mães 

 

Em seguida fomos à sala da professora Adriana para ajudar na recepção das crianças. 

No primeiro momento, todos receberam massinhas de modelar, depois de brincarem um 

pouco, iniciamos a atividade do dia, que era a conclusão da paisagem do BEM-TE-VI do 

Projeto Crianceiras. Fomos para a primeira etapa, que era pintar os palitos de picolé que 

representavam a cerca. Cada criança recebeu três palitos de picolé, um pincel e tinta guache 

marrom para pintar, depois os palitos foram colocados separadamente por nome para que 

secassem. 

          

         Imagem 3 – Palitos de picolé pintados      Imagem 4 – Pintura dos palitos 

 

Depois do lanche, foi lido o livro A FAMÍLIA DO MARCELO e mostrado a eles 

através do celular, uma imagem da sua autora Ruth Rocha. Foi falado também um pouco 

sobre a biografia da escritora. O livro abordava os diferentes tipos de família. Na história do 

personagem Marcelo, ele morava com o pai, mãe e irmã, mas no livro mostra crianças que 

moram apenas com a mãe ou avós, mostra crianças que são filhos únicos, crianças que moram 

com a mãe e padrasto. Aborda também que em alguns casos os pais se separam e moram em 

cidades diferentes ou até falecem e que cada família é de um jeito, e o que importa é que se 
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ajudem e se amem.  

Conversamos sobre a história do livro e todos quiseram falar um pouco da sua família. 

O aluno João Neto disse que sua avó ficou doente e foi ao hospital, João Miguel disse que 

mora com o pai, mãe e irmã. 

      

Imagem 5 – Livro lido     Imagem 6 – Ruth Rocha        Imagem 7 – Momento da leitura 

 

Logo após, foi colocado o clipe da poesia cantada Bem-te-vi de Manoel de Barros e 

musicada por Marcio Camilo, para que lembrassem das imagens. Enquanto as imagens eram 

projetadas no data show, nós pibidianas, sempre reforçávamos sobre as cores do sol, da água, 

do Bem-te-vi, falamos sobre a cerca e que o Bem-te-vi pousava, em cima dela. O aluno Davi 

disse que o Bem-te-vi gostava de mergulhar na água, confirmamos que sim, que ele bebia 

água e gostava de se refrescar tomando banho no rio. Pedimos quem já havia visto um Bem-

te-vi de verdade e todos responderam que não haviam visto. Depois mostramos a eles a 

atividade que eles fizeram no dia anterior, mostramos também uma imagem feita no 

computador, impressa colorida para que eles tivessem uma noção do que ainda faríamos na 

paisagem para concluir. Mostrou-se também uma imagem ampliada, colorida e impressa do 

Bem-te-vi e também uma imagem em tamanho menor que colorimos (Ivete e Thaís) do Bem-

te-vi e que eles também pintariam posteriormente. 
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          Imagem 8 – Paisagem impressa    Imagem 9 – Bem-te-vi ampliado e impresso 

 

       

Imagem 10 -  Bem-te-vi colorido pelas pibidianas     Imagem 11 – Momento da explicação  

 

Todas as etapas foram explicadas e com os palitos de picolés pintados e secos, 

partimos para segunda etapa que foi colorir o Bem-te-vi. Em seguida cada criança recebeu e 

colou dois barbantes de lã marrom que representavam o arame da cerca e foi colado também 

por cima da lã, os palitos de picolé e assim a cerca estava finalizada. Depois cada criança 

recebeu outro barbante de lã marrom e cinco folhas de jabuticabeira desidratadas que 

representava a plantinha do clipe. O Bem-te-vi que foi colorido por eles, foi recortado e 

colado em cima de um dos palitos de picolé, assim como pode-se ver nas imagens 18 e 19. 

Pelo que pudemos perceber, eles gostaram bastante de fazer esta atividade e nós também 

ficamos satisfeitas com o resultado final. 

 

         

Imagem 12 – Confeçcão da atividade (Thaís)  Imagem 13 – Confeçcão da atividade (Ivete) 
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Imagem 14 – Confeçcão da atividade (Prof. Adriana)  Imagem 15 – Crianças realizando a 

atividade 

        

Imagem 16 – Aluno Kevim fazendo a atividade     Imagem 17 – Aluno J. Neto brincando com 

fio de lâ                 

 

      

Imagem 17 – Aluno J. Miguel posando para foto     Imagem 18 e 19 – Trabalho concluído: 

Bem-te-vi 

 

 

Mês de junho de 2019 
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Registro do dia 07 de junho de 2019 – Término da confecção do tronco de árvore 

Bernardo. 

 

                                                                                                     Ivete Brito 

 

 Dos dezoito alunos, compareceram dezesseis na sala da professora Adriana. 

Depois de brincarem com as massinhas de modelar chegou a hora da leitura, o livro 

escolhido e lido para eles foi “AME SUA FAMÍLIA”. Através da leitura pôde-se abordar 

temas importantes, tais como: que nunca podemos mentir e que devemos sempre dar muito 

valor para nossa família. Pois, nos momentos mais difíceis, será ela que sempre estará ao 

nosso lado, pronta para nos amparar. 

     
         Imagem 1 – Livro Ame Sua Família                Imagem 2 – Momento da leitura 

Nesta semana as duplas trabalharam com a poesia cantada de Manoel de Barros 

“Bernardo”, nossa dupla (Ivete e Thaís) ficou encarregada de criar uma atividade para a 

conclusão da confecção do Bernardo, que se trata de um tronco de árvore que cria asas, 

transforma-se num passarinho e alça voo pelo céu. Primeiro colocamos o clipe da poesia 

cantada no data show para que eles vissem novamente as imagens do Bernardo e assim se 

tornasse mais fácil fazer as atividades. Enquanto projetávamos as imagens foram feitas 

diversas perguntas para as crianças, sobre todas as características do Bernardo, todos 

participaram e responderam prontamente. Nossa dupla confeccionou um “Bernardo” e como 

surpresa trouxe e mostrou para as crianças que fizeram aquela farra. Colocou-se um elástico 

no “boneco” e ele subia e descia dando realmente a impressão que estava pegando impulso 
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para voar. Todos puderam tocar e brincar um pouco com o “Bernardo”. De repente, ninguém 

resistiu a música e começamos todos a cantar e bater as asas, assim como o Bernardo faz no 

clipe. 

    
   Imagem 3 – Imagem do Bernardo no clipe              Imagem 4 – Boneco do Bernardo 

   
Imagem 5 – Exibição do boneco Bernardo    Imagem 6 – Crianças interagindo com o boneco        

    
Imagem 7 -  Imitando o Bernardo batendo asas 

Logo após foi mostrado para eles a atividade do Bernardo já pronta, para que 

tivessem uma noção do que teriam que fazer. Explicou-se passo a passo, todas as etapas: 

Primeiro foi pedido que fizessem os olhos do Bernardo com giz de cera preto, depois a 

colagem do chapéu verde, no qual foram usadas forminhas de brigadeiro. Depois a colagem 

do corpo do Bernardo que foi confeccionado com rolinhos do papel higiênico, pintados com 

tinta rosa (cabeça) e marrom (corpo), em seguida a colagem das asas que foram feitas com 

forminhas de brigadeiro na cor branca e com as pontas pintadas de azul como na imagem. 

Após, colou-se as pernas que foram confeccionadas com barbantes tingidos na cor preta e por 
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fim, colou-se os pés que foram representados por feijões pretos. 

   
Imagem 8 – Modelo da atividade                     Imagem 9 – Explicação da atividade 

   
Imagem 10 – Confecção do Bernardo     Imagem 11 – Bonecos confeccionado pelos alunos 

 

Durante as atividades a professora Adriana deixou como fundo musical a música do 

Bernardo tocando o tempo todo e isto deixou a sala num clima muito divertido e agradável. 

Todos se envolveram e participaram das atividades a contento. 

Mês de julho de 2019 
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Registro do dia 19 de julho 2019 – Confecção da atividade do caranguejo:  

SE ACHANTE 

Ivete Brito 

Hoje, sexta-feira fomos novamente para a creche Menino Jesus, compareceram quinze 

alunos na sala da professora Adriana. No primeiro momento, as crianças receberam massinhas 

de modelar e algumas delas confeccionaram minhocas com as massinhas. Logo após, foi o 

momento da leitura e o livro lido para eles foi “Seja Educado” traduzido por Klaus Rehfeldt. 

O livro aborda o tema educação e o quanto é importante usarmos as “palavras mágicas” - 

MUITO OBRIGADO, DESCULPE E POR FAVOR. Todos prestaram bastante atenção na 

história e volta e meia alguém fazia algum comentário, do tipo que não se deve ser malcriado 

como o menino da história. 

              

                           Imagem 1 – Livro lido              Imagem 2 – Momento da leitura 

 

Foi então que iniciamos a primeira etapa da nossa atividade do projeto Crianceiras, 

que era a confecção do caranguejo SE ACHANTE. Nós pibidianas, Ivete e Thaís mostramos a 

eles a confecção do caranguejo que fizemos, para que pudessem entender melhor como seria 

feita a atividade. Depois de tudo ser devidamente explicado, cada criança recebeu um filtro de 

café descartável, um pincel e tinta guache verde para pintar o filtro de café que representaria o 

corpo do caranguejo. Todos estavam bem empolgados e então pedimos a eles quem faria a 

atividade com capricho e todos gritaram: - Eu!!!! 
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  Imagem 3 – Modelo da atividade   Imagem 4 – Pintura do filtro de café   Imagem 5 –  

Pintura 

 

Logo após, os filtros de café pintados foram levados para o sol, para que secassem 

rapidamente e pudéssemos dar sequência as próximas etapas. Em seguida, todos foram ao 

refeitório para lanchar. 

Foi passado através do datashow o clipe da poesia cantada SE ACHANTE de Manoel 

de Barros e foram feitas algumas perguntas aos alunos, como: Qual é o nome do clipe? Vocês 

gostaram do caranguejo? O que vocês acharam do caranguejo da música? O aluno Gustavo 

disse que achou o caranguejo feio e os alunos João Miguel e Davi disseram que acharam ele 

bonito, depois Davi falou que também o achou metido. Os alunos João Neto, Manuella e Davi 

disseram que o caranguejo tinha patas e sinalizaram com as mãozinhas abrindo e fechando.  

No clipe mostra o caranguejo passeando num coche e algumas crianças gritaram que ele 

estava passeando numa carroça. Como no clipe o coche quebra no final da história, pedimos a 

eles o que houve com o coche e vários alunos gritaram: - Quebrou!!! O aluno João Miguel 

disse com o olhar sentido: - Poxa vida, a carroça quebrou, o caranguejo ficou triste!!!  Depois 

foi mostrado a eles a atividade que haviam feito no dia anterior, que era o cenário, onde 

colaríamos o caranguejo.  

Logo após, ouvimos novamente o clipe, mas desta vez, todos levantaram cantaram e 

dançaram e foi uma farra só. 
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          Imagem 6 – Clipe no datashow              Imagem 7 – Cantando e dançando 

 

 Em seguida, cada um voltou para seu lugar e fomos para a segunda etapa, que foi 

colar o filtro de café na folha de sulfite pintada no dia anterior. A terceira etapa foi colar as 

quatro patas dianteiras do caranguejo, que foram representadas por forminhas de papel azuis 

para cupcake. Na quarta etapa, cada um recebeu uma boquinha confeccionada em EVA 

vermelho que também foi colada no caranguejo. Depois fomos para a quinta etapa, cada 

criança recebeu seis triângulos roxos confeccionados em EVA felpudo, para serem colados e 

assim representando as patas traseiras do caranguejo. Agora para finalizar a atividade, fomos 

para a sexta etapa onde cada criança recebeu dois pedacinhos de massinhas de modelar branca 

e dois pedacinhos pretos, para a confecção dos olhos do caranguejo. E assim concluímos mais 

uma atividade do Projeto Crianceiras, hoje, sobre o caranguejo “SE ACHANTE”, que foi uma 

atividade muito gostosa e divertida de se realizar, onde todos se envolveram e participaram.  

O resultado final foi maravilhoso, resultando num trabalho colorido, onde usamos vários 

materiais e texturas diferentes, tudo feito com muito entusiasmo pelas crianças e também por 

nós pibidianas (Ivete e Thaís), professora Adriana e professora Lídia, que auxiliamos em cada 

etapa, com muito carinho. 

Abaixo imagens do momento da confecção do caranguejo e resultado final.  
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Mês de agosto de 2019 

 

 

Registro do dia 23 agosto de 2019 – Projeto Ciências: Noite e Dia 

   

                                                                                                           Ivete Brito                                                                                     
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Hoje, dia 23 de agosto 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus para 

darmos início as atividades do Projeto de Ciências. Ficamos responsáveis em aplicar a 

atividade “Noite e Dia”, que foi a confecção de um círculo em papel cartão que representava a 

noite e o dia. Primeiramente foi feita a contação da história de Gerusa Rodrigues Pinto: O 

SOL E A LUA, onde contamos a história do casamento do sol e da lua, que infelizmente não 

ocorreu, pelo motivo do sol ser muito quente e a lua começar a derreter. Levamos 

confeccionado em EVA o Sol, a Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva, para dar uma melhor 

dramatização a história. No final da contação, cada criança pôde manusear os personagens 

confeccionados em EVA e brincar um pouco. Eles gostaram tanto que a aluna Ana até chorou, 

não querendo que guardássemos os personagens. Depois cada criança recebeu um círculo em 

papel cartão, um pincel e tinta guache azul para pintar a parte superior do círculo, que 

representava o céu azul durante o dia. Logo após, cada criança recebeu um pincel limpo e 

tinta guache preta para pintar a parte inferior do círculo, que representava o céu escuro da 

noite. Enquanto as tintas secavam, cada criança recebeu impresso numa folha, um sol, uma 

nuvem e uma lua. O sol foi colorido com lápis de cor amarelo e alaranjado, a nuvem foi 

pintada com glitter branca e a lua com glitter prata. Depois com as tintas dos círculos já secas, 

cada criança recebeu um cotonete e tinta guache branca para fazer pequenos pontinhos 

brancos na parte preta do círculo, representando assim, pequenas estrelas no céu escuro. Em 

seguida, foram recortadas a lua, a nuvem e o sol e colados devidamente em seus lugares, o sol 

ao lado da nuvem e cada criança recebeu também, duas estrelinhas amarelas para serem 

coladas ao lado da lua. 

Ao término da atividade, fizemos uma roda de conversa e foi lhes pedido: Quem 

ficava no céu durante o dia, e todos gritaram: o sol. Depois foi indagado quem ficava no céu a 

noite e todos responderam prontamente: a lua. Foi então que a turminha foi dividida em 

grupos e iniciamos uma brincadeira. Com o auxílio da pibidiana Thaís e da estagiária Lídia 

foi erguido um cobertor e nós (Ivete, professora Adriana e algumas crianças) nos escondemos 

em baixo do cobertor, para termos a sensação de como seria a escuridão da noite. De minutos 

em minutos ligávamos um farolete que representava a lua e também uma luminária com 

pequenas luzinhas que representavam as estrelas, foi aquela folia, as crianças riam e gritavam 

empolgadas. Depois pegamos novamente os personagens da história, confeccionados em 

EVA, o Sol, a Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva e todos nos despedimos pulando e 

gritando tchau. No final da aula cada criança pode levar para casa a atividade “Noite e Dia” 
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que confeccionamos hoje. Depois fomos embora reconhecendo que foi uma tarde bem 

divertida e alegre. 

Obs.: abaixo imagens do momento da contação da história, dos personagens 

confeccionados em EVA, o Sol, a Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva e da confecção da 

atividade feita pelas crianças.  
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Mês de setembro de 2019 

 

 

Registro do dia 27 de setembro 2019  

 Projeto Ciências - FRUTAS - Uva e Melancia 

 

                                                                                   Ivete Brito  

Hoje, sexta-feira 27/09/19, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus para 

participar de mais um dia do Projeto de Ciências, com a professora Adriana e seus alunos. 

A contação da história de hoje, foi do livro “Nada ainda?” do escritor Christian Voltz, 

que conta a história de seu Luís, um senhor que plantou uma sementinha, mas não tinha 

paciência em esperá-la brotar. Depois das crianças retornarem do lanche, sentamo-nos todos 

nos tapetinhos de EVA e iniciamos a roda de conversa sobre o tema de hoje: Frutas (uva e 

melancia). Sobre as uvas foi explicado que elas podem ser de diversas cores: roxas, verdes, 

vermelhas, amarelas, rosadas, azuis escuras, laranjas e até pretas e que existem vários 

formatos diferentes também, encontrados em outros estados e países. Foram mostradas três 
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imagens representativas de cachos de uvas confeccionados em EVA e papel color set, nas 

cores roxa, rosada e verde, para explicar que estas eram as cores de uvas mais encontradas 

aqui em nossa região. Falamos também sobre algumas vitaminas das uvas, B, C, K, e sobre os 

seus benefícios para o intestino, olhos, ossos, pele, entre outros. Explicamos sobre a 

necessidade de sempre lavarmos as frutas antes de consumi-las. Demos exemplos de como as 

uvas podem ser consumidas: no vinho, salada de frutas, doces, sobremesas, uvas passas, 

saladas, sucos e até em alguns picolés que tem um pouco da polpa da fruta. Em seguida, foi 

mostrada para as crianças uma uva cortada ao meio, para que vissem as sementes. Então 

fizemos uma degustação de uvas passas e suco de uva 100% natural para que todos pudessem 

saborear e compreender melhor o tema. 

Logo após, falamos sobre a outra fruta, melancia e que podemos encontrá-la em cores 

diferentes como por exemplo: vermelha, amarela e branca. Foi mostrado também uma 

imagem representativa feita em papel cartão verde, branco e vermelho para simbolizar a 

melancia por dentro. Falamos sobre algumas de suas vitaminas A, C, B e sobre os seus 

benefícios para os olhos, coração, rins, ossos, entre outros. Lembramos que todas as frutas 

precisam ser lavadas antes de consumidas e que a melancia pode ser usada de várias formas, 

como por exemplo: sucos, salada de frutas, doces, alguns picolés, entre outros. Também 

foram mostradas algumas sementes de melancia para as crianças. 

Em seguida iniciamos nossas atividades, que eram as confecções de um cacho de uvas 

e uma melancia. Após as atividades serem devidamente explicadas, cada criança recebeu seis 

forminhas de brigadeiro (roxa), um caulezinho (marrom) feito em papel color set e uma 

folhinha (verde) em papel color set, juntamente com um quadrado de cartolina azul para 

colarem todo material em cima, formando assim um cacho de uvas roxas. Depois iniciamos a 

confecção da melancia, cada criança recebeu três círculos em papel color set em tamanhos 

distintos, nas cores verde, branco e vermelho e sementes de melancia para assim dar um 

acabamento mais original para a confecção. Os três círculos foram sobrepostos, colados e 

depois dobrados ao meio para que a melancia pudesse dar a impressão de formar uma fatia 

perfeita. Todas as atividades prontas foram colocadas cada qual com o nome dos alunos para 

secar. Novamente foi feita uma roda de conversa, agora para falar sobre os balões que 

havíamos trazido para eles brincarem e a gravidade de colocarem os resíduos de balões 

estourados na boca, por correrem o risco de sufocamento e acontecer alguma fatalidade. 

Depois de todos ouvirem atentamente nossas recomendações e prometerem não colocarem os 

balões que estourassem na boca, iniciamos a brincadeira. Foram enchidos diversos balões nas 
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cores roxa representando as uvas, e vermelhos e verdes representando as melancias por dentro 

e por fora. E foi aquela fara e alegria, muitos gritos, fotos e descontração. Para a nossa 

surpresa, apenas um balão estourou e todos ficaram atentos, mas o aluno Guilherme 

rapidamente se encarregou de jogá-lo no lixeiro. Depois preparamos uma mesa com as frutas 

do tema de hoje, a mãe do aluno João Neto se encarregou de trazer cachos de uvas e a mãe do 

aluno Denner trouxe a melancia, Denner infelizmente não compareceu por estar doente. Cada 

criança recebeu uvas em um pratinho roxo e também pedaços de melancia em um pratinho 

vermelho, tudo para remeter as cores das frutas. Cada criança ao comer as frutas, ficou 

responsável em separar suas sementes para serem plantadas na nossa horta que fica nos 

fundos da creche. Ao final os pais ao virem buscar seus filhos, também foram servidos de 

uvas e melancia e cada criança pode levar seu balão e suas confecções das uvas e melancia 

para casa. 

 

                            ************************************* 

 

Todas as imagens abaixo são relacionadas ao Projeto de Ciências na Creche Menino 

Jesus da Educação Infantil III - J - Professora Adriana Siqueira - 27/09/19: 

Imagem 1 - Contação da história: “Nada ainda?” do escritor Christian Voltz. 

Imagens 2, 3 e 4 -Roda de conversa sobre benefícios das uvas e melancia. 

Imagens 5 e 6 - Momento da degustação das uvas passas e suco 100% natural. 

Imagens 7 a 12 - Momento da confecção dos cachos de uvas. 

Imagens 13 a 16 - Momento da confecção das melancias. 

Imagem 17 - Roda de conversa sobre o perigo de colocar resíduos de balões na boca. 

Imagens 18 e 19 - Momento da brincadeira com os balões roxos, verdes e vermelhos. 

Imagens 20 a 23 – Momento da degustação das uvas e melancia trazidas pelos pais.  
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                           Imagem 1                                                           Imagem 2 

    

                      Imagem 3                                                                  Imagem 4 

    

                           Imagem 5                                                                 Imagem 6 
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                            Imagem 7                                                            Imagem 8 

    

                              Imagem 9                                                          Imagem 10 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 308



                                                                      

61 
 

    

                            Imagem 11                                                       Imagem 13 

Imagem 12 
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                         Imagem 14                                                        Imagem 15 

 

                                                                Imagem 17 
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                                                               Imagem 18 

 

                                                              Imagem 19 
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Imagem 20 

 

Imagem 21 
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Imagem 22 
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Imagem 23 

 

Imagem 16 

Mês de outubro de 2019 
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Registro do dia 25 de outubro 2019 – Projeto Ciências: Medição das Mudas 

   

                                                                                                        Ivete Brito                                                                                     

Hoje, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus para mais uma atividade do 

Projeto de Ciências. Ficamos responsáveis pela atividade “Medição das Mudas”, que foi 

auxiliar as crianças a medirem suas mudas com um pedaço de barbante. Inicialmente foi feita 

a contação da história “Macaco Danado” de Julia Donaldson e Axel Scheffler, que conta a 

história de um macaquinho que se perdeu de sua mãe, mas no final a encontra e tudo acaba 

bem. 

 

 

Imagem 1 - Livro lido “Macaco Danado” 

 

 Depois as crianças foram levadas para o quintal da creche, onde ficam a horta e as 

mudas das árvores. Foram feitos grupinhos de quatro crianças e cada um teve sua mudinha 

medida com um barbante. Depois cada barbante foi colado num cartaz que estava na parede 

da sala com os nomes de cada criança e também das suas plantinhas. No final pôde-se 

perceber que as plantinhas eram de tamanhos variados. 
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            Imagem 2 - Mudas para medir               Imagem 3 - Cartaz da medição 

 

           

 Imagem 4 – Aluno Pedro e sua muda         Imagem 5 - Aluno J. Miguel e sua muda       

 

           

 Imagem 6 – Aluna Ana e sua muda             Imagem 7 - Aluna Cecília e sua muda       
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  Imagem 8 - Aluna Isabella e sua muda      Imagem 9 - Aluna Melissa colhendo rúcula 

 

 Com a ajuda das crianças pegamos da horta folhas de alface, rúcula, coentro e 

cebolinha verde e então foram preparados lanchinhos com o que colhemos. Também foi 

colocado nos lanchinhos patê de frango, milho e cenoura que a professora Adriana 

providenciou e trouxemos também tomates e rabanetes, pois os da horta ainda estão pequenos. 

Cada criança pôde escolher os ingredientes do seu lanche, todos comeram e gostaram muito.     

 

          

                 Imagem 10 - Lanche                Imagem 11 - Alunos: Denner, J Neto, Cecília 
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Imagem 12 – Todos juntos para lanchar 

 

Mês de novembro de 2019 

 

 

Registro do dia 22 de novembro 2019 – Projeto Ciências: Pintura Livre 

   

                                                                                                        Ivete Brito                                                                                       

Hoje, dia 22 de novembro 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus 

para mais uma atividade do Projeto de Ciências. Inicialmente foi feita a contação da história 

“Nem sempre é fácil dividir” de Sally Anne Garland, que conta a história de uma coelhinha 

que era filha única e teve que aprender a compartilhar suas coisas com seu priminho que veio 

passear em sua casa. 

 

Imagem 1 - Livro lido “Nem sempre é fácil dividir.” 
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 Depois as crianças foram levadas para a área externa, onde foi dada uma explicação 

de como seria feita a atividade do dia. Cada criança recebeu um pedaço de cartolina e usando 

diversas cores de tintas guache e raminhos, folhas, flores, fez um desenho livre. Algumas 

crianças escolheram flores, outras um punhadinho de folhas. Depois cada desenho foi 

colocado ao sol para secar e então foi liberado para que pintassem uma enorme folha Kraft, 

coletivamente. Inicialmente as crianças continuaram “carimbando” a folha Kraft com os 

raminhos e folhas, depois carimbaram com suas mãozinhas, por fim pintaram seus pezinhos, 

pernas e braços, estavam visivelmente eufóricos. Depois as crianças foram levadas ao 

chuveirão, brincaram bastante e foram banhadas, secadas e vestiram roupas limpas. Percebeu-

se que eles se divertiram muito, pela excitação e alegria, foi uma folia boa.   
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Mês de dezembro de 2019 

 

Registro do dia 12 de dezembro de 2019 – Projeto: Experimentando e Brincando com 

Ciências -Encerramento 

 

                                                                                                      Ivete Brito  

Hoje, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus para participar de mais um dia 

de aula com a professora Adriana e seus alunos da Educação Infantil. Foi um dia muito 

especial, pois encerramos o “Projeto Ciências” e como foi planejado o nosso produto final 

seria irmos com os alunos para o Espaço Gaia, para que cada criança e inclusive nós, 

plantássemos nossa muda de árvore. Saímos da creche Menino Jesus aproximadamente 

às14:30h e com a carona e auxílio de algumas mães, fomos até nosso destino que era o 

Espaço Gaia. O sol estava muito forte, mas nada impediu que nosso projeto fosse concluído. 

Cada um de nós plantou sua muda de árvore e ao seu lado foi colocado o nome de cada um 

para identificação. Todos também brincaram nos brinquedos, tiraram fotos e se divertiram 

bastante. Logo em seguida fizemos nossa despedida e também aconteceu a festinha de 

aniversário do aluno João Neto. Ao entardecer, retornamos todos para a creche Menino Jesus, 

muito felizes, por termos tido uma tarde tão proveitosa e agradável e com a sensação de 

termos alcançado nosso objetivo que junto com as crianças foi conhecer  um pouco mais 

sobre a natureza, vendo de onde vem os alimentos, desde as sementes, mudas, plantio e 

colheita, sempre preservando a natureza e respeitando-a.  

Abaixo imagens dos alunos plantando suas mudas e do momento da confraternização. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMEF João Batista Dias da Silva 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira, Giveri da 

Silva Marques 

Nome do bolsista: Iohana Thainara da Silva Santos 

Data de inclusão no PIBID: agosto de 2018 

Turmas atendidas: segundo e terceiro ano do fundamental 

Quantidade de alunos atendidos: oitenta e oito alunos 

 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

 

REGISTRO DO DIA 22 

Cheguei antes da sete a escola, enquanto espera uma criança sentou a meu lado, o sol 

estava batendo nela então troquei de lugar com ela, mas depois chegaram outras e não teve o 

que fazer. Após a chegada da Giveri ( professora supervisora), fui convidada a entrar na sala e 

observar os alunos , a princípio a sala se mostrou ser bem animada e participativa, as crianças 

começariam com a aula de ciências onde um dos alunos fez a entrega dos livros para a classe, 

creio eu que a atividade estimule a leitura uma vez que eles precisam ler os nomes para fazer 

a distribuição dos livros, inclusive o aluno que fez a entrega tinha problemas na leitura e um 

pouco de comportamento, ele era muito espontâneo.  

Em um segundo momento Giveri me levou a sala dos professores onde tive acesso ao 
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PPP da escola, material que fiquei a analisar antes do Intervalo. Durante o intervalo pude 

observar a integridade que uma aluna com deficiência física tem dentro da escola, onde fiquei 

admirada e encantada com a relação que ela possui com os colegas, onde eles brincam juntos 

sem o menor indício de exclusão ou incomodo de sua participação nas brincadeiras. 

Após o intervalo fui para a sala de aula onde a crianças estava tendo aula de ciências, a 

professora ensina noções de pontos visuais como frontal, horizontal e vertical, o livro 

apresentava fotos para demonstrar cada termo. Uma atividade sobre a disciplina foi passada, a 

professora pediu para que guardassem os livros nas bolsas, pois eles iam assistir um vídeo e 

deveriam prestar atenção no conteúdo. O vídeo passado era sobre o folclore brasileiro onde 

foi apresentado lendas, danças e comidas típicas de acordo com a região, com bastante 

imagem para as crianças terem uma ideia mais clara sobre o assunto, pois ver é melhor que 

ouvir.  

 O vídeo foi assistido do chão pois os vídeos eram projetados nos fundos da sala, as 

carteiras são agrupadas para que haja espaço, algumas crianças se apresentam inquietas mas 

nada que fugisse do controle por mais gerasse um certo estresse e desconforto a professora, 

alguns alunos foram separados devido a conversas paralelas onde alguns se sentaram 

próximos a professora para manter um certo controle na sala, uma vez que perto da professora 

a tendência é o comportamento. Após o vídeo a professora apresentou algumas lendas 

escritas, onde se tinha se tinha o desenho ao lado para pintura e linhas para uma produção 

textual referente a lenda representante pelo desenho.  

As lendas foram lidas na frente da sala com explicações e algumas perguntas para 

creio eu para fixar as histórias em suas cabeças, facilitando assim na hora da produção. A aula 

também apresentou estímulos a leitura pois as lendas foram lidas inicialmente pela professora 

e no momento seguinte as crianças se dispuseram a ler. Devido a atividade diferenciada a sala 

se encontrava inquieta, foi preciso fazer pausas durante a ministração para chamar a atenção 

de certos alunos, após uma repetição de mal comportamento a professora se viu na condição 

de rever seus combinados de sala e passar um vídeo educativo a respeito de mal 

comportamento, o que de fato fez as crianças pensarem.  

É preciso levar em conta que essas situações acontecem por que não há disciplina para 

essas crianças em suas casas, o que as deixa mal acostumada dando ao professor tanto a tarefa 

de formar como educar, visto que não é possível não trabalhar a parte da educação em 
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determinados momentos. A professora conclui o assunto folclore do dia e pediu para que 

guardassem o material, alguns alunos levantaram se suas carteiras causando mais uma vez 

uma desordem, a professora os orientou para que ficassem sentados e só saíssem conforme os 

pais viessem buscá-los. 

ANALISE DO PPP 

 Como a escola propõe a prática pedagógica? A educação deve ser considerada 

como um processo para o desenvolvimento humano integral, com instrumentos 

gerados das transformações sociais. A educação serve de base para a autonomia, e 

também fonte de visão prospectiva, fator de progresso econômico e social. A educação 

também e um elemento de integração e conquista no meio de vivência conhecido 

como cidadania. 

A escola trabalha com a concepção liberalista, a finalidade é formar cidadãos capazes 

de analisar; compreender e intervir na realidade, visando o bem estar comum. Nesse 

processo deve-se desenvolver a criatividade; o espírito crítico; a capacidade de 

analisar e sintetizar; autoconhecimento; socialização; autonomia e responsabilidade. 

 

 Como é a organização do ensino: a escola possui metas pera seus alunos: 

 

 Domínio do conhecimento acadêmico; 

 Aquisição de habilidades para a vida; 

 Aquisição da capacidade de tomar decisões e posições, a partir de análises; 

 Aquisição da habilidade de síntese e aplicação de conhecimentos; 

 Compreensão e usos de tecnologias; 

 Formação de juízos de valor a partir da vivência no ambiente social; 

 Aquisição de leitura e escrita, e uso competente de Taís habilidades; 

 Cooperação individual e coletiva em situações particulares, locais e globais; 

 Compreensão de deveres e direitos de cidadania. 

 

PLANOS ESTRATÉGICOS  

- Curto prazo: 

1) Objetivo: melhorar o processo ensino aprendizagem. 
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Meta: aumentar a taxa de aprovação. 

Estratégia: aulas de reforço. 

2) Objetivo: melhorar a prática pedagógica. 

Meta: definir uma aprendizagem padronizada para todas as séries, de acordo com os 

parâmetros curriculares. 

Estratégia: adquirir novas práticas de ensino. 

3) Objetivo: inclusão, principalmente aos portadores de necessidades especiais. 

Meta: reavaliar a qualidade do ensino bimestralmente. 

Estratégia: planejamento diferenciado, considerando a competência do aluno, ficha 

de acompanhamento e relatórios. 

4) Objetivo: incentivar o desempenho dos funcionários. 

Meta: prestigiar os mesmos de acordo com setor, por meio de notas e premiações. 

Estratégia: fichas apropriadas para cada setor. 

 

-Médio prazo: 

1. Objetivo: Aplicar Avaliação Instrucional envolvendo todos os seguimentos da 

comunidade escolar. 

Meta: verificar desenvolvimento. 

Estratégia: fichas de entrevistas. 

2. Objetivo: socialização da escola com os pais e a sociedade. 

Meta: quartos eventos bimestrais direcionados aos pais e sociedade. 

Estratégia: fornecer ambiente adequado aos eventos. 

3. Objetivo: divulgar atividades, estimular a gestão democrática e incentivar o conselho 

escolar. 

Meta: informar a sociedade sobre a escola através de eventos, fazer reunião para 

promover a gestão democrática e fortalecer o conselho escolar. 

Estratégia: reuniões e 

assembleias. 

 

-Longo prazo: 

1) Objetivo: construir um prédio próprio contendo: salas adequadas, sala de leitura, sala 

de recurso multifuncional, espaço para sala de reforço, quadra poliesportiva coberta, 

etc. 
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Meta: criar ambiente agradável que priorize a qualidade de ensino. 

Estratégia: SEMEC em parceria com o Conselho Escolar. 

2) Objetivo: integrar os pais na educação. 

Meta: elevar o índice de aproveitamento com a participação dos pais e sociedade. 

Estratégia: reuniões, palestras e eventos ao longo e final do ano. 

 

 planejamento bimestral:  

 projeto: seu título é PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ESCOLAR. Seu 

objetivo é estruturar o Funcionamento Administrativo Pedagógico e Social da 

Escola, de acordo com a Lei e Bases da Educação Lei n° 9.394 de 1996.  A 

escola conta com educação especial em todos os níveis, etapas e modalidades; 

atende os alunos com necessidades especiais e os insere com atividades 

coletivas ou individuais, seja na sala de aula ou nas dependências fora desta.  

 eixo temático  

 

 interdisciplinaridade  

 

 Relação professor-aluno  

 

 

 função da mediação do professor:  o professor com mediador deve ser um 

profissional formador e reflexivo, deve ser consciente da importância de seu papel e 

ter comprometimento. O professor deve ser um eterno aprendiz, sempre a procura de 

inovar-se. 

REGISTRO DE PLANEJAMENTO DO DIA 22 

Discutimos algumas coisas a respeito das matrizes curriculares, as quais foram mandadas no 

e-mail pessoal de cada conforme algumas disciplinas. Foi discutido a questão do lanche se 

seria melhor cada levar o seu ou fazer coletivamente. Como as professoras já tinham um 

planejamento por estarmos no meio da semana foi decidido que só faríamos o planejamento 

na segunda dia 3. 
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Mês de setembro de 2018 

 

Aula do dia 19 

Iohana thainara da silva santo 

Quarta-feira, 19 de setembro de 2018, na quarta passada eu havia lido um livro para as 

crianças como os bolsistas atuam em duplas nesta semana do dia 19 foi o Diego que fez a 

leitura, o livro se intitula A poluição tem solução de Guga Domenico, ao iniciar a leitura 

Diego pergunta as crianças se elas sabem o que é poluição “todo mundo sabe o que é 

poluição? ” Muitos responderam animados que sim, e teve até respostas do tipo: “poluição é 

sair do pais”, o Diego não havia apresentado o autor ainda e uma das crianças perguntou qual 

era o autor. Particularmente achei um livro interessante assuntos como poluição sempre 

trazem algo de importante para a vida das crianças, um dia elas serão adultas e também terão 

que cuidar do meio onde vivem.  

Conforme ele contava a história mostrava os desenhos, em um deles havia um 

telefone, mas estava pequeno para ser reconhecido, nesse momento o Pedro e o Emanuel se 

levantarem para ver mais de perto e questionar o que era aquela ilustração, enquanto Diego 

contava a história e fazia perguntas do tipo “como a gente faz para não poluir? ” E “plantar 

arvores funciona? ” O Vinícius disse que já tinha ouvido que duas cabeças pensão melhor que 

uma. 

Após a história Giveri fez umas observações sobre tarefas que não estavam sendo 

corrigidas, mesmo com ela passando a correção no quadro havia alunos cujas atividades 

estavam não corrigidas, ela também chamou a atenção do Felipe que não colou uma atividade 

na caderno, alegando que não tinha cola e que a mãe não gostava que ele pegasse a dela, coisa 

que a professora Giveri confirmaria com a mãe se o que Felipe disse condiz, Bruhaian disse 

não ter feito a atividade por ter esquecido o estojo na sala, e também não tinha lápis em casa; 

umas das meninas que estava sentada a frente da sala não havia feito por ter faltado, Giveri 

disse a ela que quando faltar tem que levar atestado, coisa que achei incrível, essa maneira 

dela dizer aos alunos o que se deve fazer e como fazer, eu nunca vi um professor fazer o que 

ela faz, pelo menos os meus nunca foram assim, a dedicação dela realmente me fascina, é 

simplesmente incrível. 
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Continuando a olhar os cadernos também fez observações sobre a Ana Clara que não 

fez o cabeçalho e sobre a Larissa que não conferiu as respostas, temos também a Gyovana que 

deixa as tarefas pela metade para ir embora a tempo na Kombi, mas não as termina em casa, o 

que leva a mãe a tirar satisfações com Giveri sendo que a falta de dedicação vem da filha, o 

que mostra mais uma vez que falta interesse nos estudos tanto pela parte dos filhos quanto dos 

pais.  

Acréscimo referente a observação da Flavia: a Gyovana está deixando as tarefas sem 

fazer para ir embora a tempo na Kombi, essas tarefas deveriam estar sendo terminadas 

em casa, se ela sabe fazer sozinha isso não sei, mas creio que sim caso contrário não 

ficaria para casa, caso não soubesse penso eu que o logico seria pedir ajuda a alguém, 

como a mãe por exemplo, mas a mãe não olha o caderno da filha; em uma de suas 

inspeções ela viu que as atividades não estavam feitas e foi tirar satisfações de uma 

maneira grosseira com a professora, Giveri tem um voto de confianças com seus alunos, 

essa situação mostra a falta de valor com esse voto de confiança, e a aluna tem 

disponibilidade para fazer as atividades.  

Eu me preocupo muito com essa “culpabilização” dos pais e da criança. Penso que podemos 

pensar em outras questões além dessa como, por exemplo, investigar melhor as causas do 

problema: seria mesmo desleixo? Preguiça? Falta de interesse? Qual o tempo que a mãe ou 

outro familiar tem para ajudar a criança? Como é o cotidiano dessa criança em casa? As 

atividades são possíveis de serem executadas sem ajuda do professor? Se sim, o que a criança 

estaria aprendendo sozinha? Além de uma investigação mais a fundo, seria interessante pensar 

em possíveis alternativas que a própria professora pode criar para esses casos. 

Para a aula de ciência, Giveri pediu para que Hanner e Simone distribuíssem os livros, 

na aula de ciência foram vistas algumas profissões que não existem mais, o tema era 

profissões que mudam e entre elas havia o lambe-lambe, acendedor de lampiões e o cocheiro, 

mais uma vez Giveri ensina aos seus alunos coisa da vida como por que é importante estudar 

história, em suas palavras seria para saber o que deu errado no passado para não repetirmos os 

mesmos erros, “como a guerra” diz um aluno. Ainda dentro do assunto Giveri passa pesquisa: 

profissões comuns no Brasil a cerca de 60 anos.  

Após o recreio eu e o Diego ficamos em sala em vez de fazermos os registros, pois 

assim poderíamos observar e aprender mais; as crianças estão levando para a escola papelões, 
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pois sexta-feira na aula de artes eles iram reproduzir duas obras de Romero Brito, Felipe 

como sempre tendo sua relevância na sala queria levar uma caixa de todinho, então Giveri o 

explica que precisa ser papelão e precisa ser grande também.  

DEPOIS DO RECREIO É AULA DE MATEMÁTICA, NESSA AULA FOI 

VISTO O CONTEÚDO DE UNIDADE, CENTENA, DEZENA; EMPRÉSTIMOS DE 

NÚMEROS, MAIS UMA VEZ VOLTAMOS AO FELIPE, ELE NÃO PRESTA 

ATENÇÃO NA EXPLICAÇÃO E DEPOIS NEM SABE DO QUE SE TRATA O QUE 

ESTÁ NO QUADRO COMO OS NÚMEROS 25 E 5 QUE ESTAVAM NO LADO 

DIREITO DO QUADRO, QUE ERA A DIVISÃO DE GRUPOS DE CINCOS 

PESSOAS PARA A AULA DE ARTES. É POSSÍVEL FAZER VÁRIAS REFLEXÕES 

SOBRE O FELIPE COMO: QUE DESAFIOS ESSE ALUNO COLOCA PARA O 

PROFESSOR? COMO FAZER COM QUE ESSA CRIANÇA APRENDA APESAR DO 

SEU COMPORTAMENTO? QUE ALTERNATIVAS PODERIAM SER CRIADAS 

PARA QUE ESSA CRIANÇA PRESTASSE ATENÇÃO? O QUE VOCÊ ME DIZ 

SOBRE ISSO COMO FUTURA PROFESSORA? 

Não sei o que dizer ou fazer sobre o Felipe. 

Foi passado uma conta de subtração no quadro, após a correção os alunos 

entusiasmados comemoraram, bem provavelmente que pelos acertos. 

 

Foi passada uma segunda conta: 
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Desta eu fotografei as atividades feitas no caderno: 

 

Jheniffer  
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Amanda  

 

 

Níkolas 
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Foi um 2 ou um 8 que ele fez no resultado da segunda conta? Se for um 8, qual será que foi o 

raciocinio dele? 

João 

Referente a observação: é um 2, pois o 8 ele faz com dois círculos. 

 

Após todos fazerem Simone explicou no quadro a questão, fazendo perguntas assim 

como uma professora, o que eu achei muito fofo. Seria muito bacana inserir as falas dela. Se 

você não lembrar não tem problema, fica para um próximo registro. 

Não me lembro de suas falas e como estava apenas observando eu não anotei as falas. 

Após a explicação Giveri corrigiu o Vinícius por mau comportamento que após uma 

boa reflexão chorou e finalizou o momento pedindo desculpa para o Jhonatan.  

E por fim o Felipe leu um livro sobre o Pinóquio. 

 

Nomes completos dos alunos: 

Amanda Melo de Alencar Larios 

Ana Clara Pinheiro Anjos 
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Bruhaian Victor dos Santos 

Emanuel Alcântara Vales  

Felipe Procopio Barbosa 

Gyovana Vitória Oliveira Santos 

Hanner Vitória da Silva Souza 

Jhennifer Pinto Chiodi 

Jhonatan Mendes Ferreira 

João Victor Martinho Silva 

Larissa Gomes Filipini 

Níkolas Mendonça Amaral 

Simone Yasmin Viera Barros 

Vinicius Henryk Sousa da Costa Xavier 

Mês de outubro de 2018 

 

Registro do dia 10/10: semana do dia das crianças 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Nesta quarta-feira do dia 10 de outubro de 2018 fizemos uma atividade diferenciada (o 

que vocês entendem por atividade diferenciada? Qual a diferença dela para as outras 

atividades? Acrescentar isso) devido o dia das crianças que será na sexta-feira. Ao iniciarmos 

a aula o Diego leu um livro para gente; a obra se chamava Quem tem medo do novo? A 

história dele é muito legal, eu mesma adorei, estava um pouco dispersa, estou cansada, mas é 

uma história muito boa, e eu amei as rimas por que pela aparência não parecia ter rimas, que 

por sinal é algo que gosto muito. (inserir espaço de paragrafo no registro. Refiz a pontuação 

nos trechos em amarelo porque você tinha usado vírgula e não estava bom – notei que você 
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tem dificuldade com a pontuação e por isso usa bastante vírgulas onde poderia utilizar outros 

sinais de pontuação) 

Dividi o paragrafo aqui porque estava muito longo 

Antes do Diego ler ele pediu para as crianças escolherem a obra de uma forma 

democrática, ele levou dois livros, mas por fim acabou lendo os dois já que o tempo permitia 

isso, a segunda obra se chamava Eu gênio o gênio e ambas as obras são da autora Ruth Rocha, 

pois estamos trabalhando um projeto de leitura com sequência didática em cima de suas obras. 

Esse trecho fazia parte do paragrafo anterior. Veja como nesse trecho que eu não mexi que 

você usa apenas vírgulas no meio e ao final o ponto final. Então aqui vou deixar como 

exercício que você mesma tente arrumar essa pontuação inserindo outros pontos diferentes de 

vírgula.  

O livro Eugênio o gênio falava sobre um burrinho que empacava para tudo, seus pais 

tinham que ficar implorando para ele fazer algo, um dia em uma espécie de concurso é feita a 

pergunta : qual a cor do cavalo branco de Napoleão? E cada bicho dava uma resposta 

diferente devido ao seu raciocínio baseado em suas proprias características, a coruja só saia de 

noite e por isso via tudo acinzentado, logo foi essa a cor que falou em sua resposta, o leão 

pensou assim: cavalo de Napoleão, Napo/leão, leão, ah ele der ser um rei ( por que o leão é o 

rei da selva) então o cavalo é da cor que o rei mandar, e essa foi sua resposta,  já o pavão disse 

que de belo ele entendia, então o cavalo deveria ser azul assim como ele, mas todas as 

respostas estavam erradas, eles então incentivaram o Eugênio a dar uma resposta pois todos 

sabiam do potencial dele, mas ele ficou empacado se perguntando onde estava seus pais para 

o implorarem, mas os pais não apareceram dessa vez, então quando ele percebeu que seu 

tempo ia acabar ele gritou: branco, branco, e todos o elogiaram pela sua inteligência. Todas 

essas vírgulas que eu marquei de amarelo sugiro que você troque por outros sinais de 

pontuação, pois está inadequado esse uso. Antes da palavra “pois” usamos vírgula pelas 

regras gramaticais. 

Também é um livro legal e bom para se trabalhar atividades de respeito, seria legal 

para a disciplina de educação religiosa ( só a minha opinião), durante a história foi 

questionado algumas coisas com as crianças, por exemplo quando a coruja deu sua resposta 

todos os outros animais a vaiaram, as crianças entraram “na onde” e vaiaram também, nesse 

momento Giveri as questionou se é assim que devemos fazer quando alguém erra. Ao 
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terminarmos esse momento fomos para as  brincadeiras, nós brincamos de boliche e com 

balões de água, o boliche foi bem legal as crianças estavam empolgadas, dividimos a sala 

entre meninos e meninas, para marcar pontos elas deveriam derrubar os pinos (que foram 

feitos com garrafas pet e pintados com cores variadas, ficaram muito lindos) para marcar 

pontos e somar seus números para obter a pontuação total. Na brincadeira com balões usamos 

a quadra toda, no boliche usamos só uma parte, Nessa brincadeira as crianças tinham que 

correr com os balões e passar pelas traves, e entrega o balão para o próximo da fila, o time 

que derrubar perde e dá ponto ao outro time. Nesse paragrafo inteiro que é bem longo você 

usou ponto simples no meio apenas uma vez. O resto é vírgula. Isso está tirando a clareza do 

seu texto porque é gramaticalmente incorreto. Nas últimas duas linhas há problemas com a 

redação. As virgulas que marquei de amarelo você pode substituir. 

Fizemos uma segunda brincadeira com os balões de água, brincamos de batata quente, 

começamos com um balão e depois dois e depois três, foi bem legal, mas antes de brincarmos 

de “balão quente” como o Diego chamou,  nós demos um tempo para eles descansarem. Hoje 

eu percebi que não estava ficando muito na observação dos alunos, não estava me 

questionando sobre alguns comportamentos e situações, como motivos, possíveis causas, o 

que será que ela vive no dia a dia em casa para ser de certa forma e coisas desse tipo, (qual 

situação fez você se dar conta disso? Algo que alguma criança em especial fez?) perceber isso 

é legal por que é algo que eu gosto de fazer mas geralmente não aplico esses questionamentos 

nas crianças, (no lugar dessa virgula sugiro um ponto e um novo parágrafo) outra coisa que 

percebi é que tenho preferência pela observação, é mais gostoso e mais fácil de aprender 

observando do que aplicando atividade, geralmente quando observo fico refletindo aquilo em 

minha mente, e quando pego para fazer eu fico nervosa, então eu encerro o que estou fazendo 

e pronto acaba ali, quando observo não, por isso para mim é mais viável observar, mas eu 

estou tentando me encaixar na prática, também não levo muito jeito com crianças então é 

mais difícil para mim lidar diretamente com elas. É um desafio e tanto! 

Iohana 

O principal problema nesse registro é o uso da vírgula. Eu sugiro que você pesquise em quais 

situações nós usamos esse ponto, pois você está utilizando em quase todos os momentos. Os 

parágrafos também estão bastante longos e podem ser divididos. 

Quando as reflexões, a docência é uma atividade bastante exigente mesmo e tem dias que 
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estamos mais cansados. Entretanto, nunca podemos esquecer que o nosso principal 

compromisso é com a aprendizagem das crianças. 

Mês de novembro de 2018 

 

 

Dia 06 de novembro de 2018: sistema digestório 

Iohana thainara da silva santos 

(Use letra maiúscula no início de Thainara, Silva e Santos) 

O dia começou com uma história, a obra lida foi João e o pé de feijão do autor 

Klenisson Viana e ilustrações de Hemetério. A obra é uma reescrita do clássico, e foi lida pela 

professora e supervisora do PIBID Josiane. A Josi leu apenas uma parte da história deixando 

assim o suspense no ar. 

Foram poucas crianças a aula, o dia amanheceu chovendo e no total foram apenas dez 

crianças. Estou em um processo de mudança de sala e supervisora para reposição de duplas, 

não sei anda (ainda) os nomes dos pequenos para identificar quais foram a sala. De uma coisa 

eu sei, da Yasmin não dá para esquecer; ela é uma menina muito dócil. 

Formamos duplas para realizar as atividades, o assunto foi digestão dos alimentos e 

sistema digestório. A turma se mostrou bem participativa e calma, a Josi disse que era devido 

a quantidade eles geralmente são agitados. Para um primeiro dia naquela sala foi uma (aula) 

bem tranquila. 

Foi feita algumas perguntas(se preferir, pode inserir algumas das perguntas feitas) 

enquanto fazíamos as atividades do livro, a Yasmin e a Sabrina sempre participando nas 

respostas e querendo ler as questões. Antes eu estava na turma da professora Giveri, e pude 

notar diferenças entre os alunos. Os alunos da Josi são mais abertos, mais amigáveis. Com os 

alunos da Giveri é necessário ganhar espaço entre eles. 

Durante a realização da atividade que era em dupla, eu me surpreendi com a Yasmin. 

Notei que a pequena Yasmin além de muito dócil auxiliava o Pedro, achei lindo ela o 

ajudando com suas atividades. O Pedro possui algum tipo de problema, talvez deficiência seja 

a palavra certa, mas não sei qual é o diagnostico dele. (O aluno Pedro é autista. Ele precisa de 

uma ajudante para um melhor desenvolvimento de suas aprendizagens, por isso, a Jhenny está 

conosco, nos ajudando neste processo. Embora seja autista, Pedro se relaciona bem com os 

colegas e são raras as vezes em que se nega a participar e fazer atividades. É uma criança 

muito querida e esperta. Na próxima aula posso falar mais dele para você.) 

Embora o conteúdo tenha sido gostoso de se trabalhar e o assunto ter rendido, parece 
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que não ficou exatamente como deveria na mente deles, parece que o assunto não foi 

aprofundado o suficiente. O Diego meu antigo parceiro de PIBID (agora estou com a Cassia) 

passou um vídeo muito interessante na nossa aula de quarta-feira, é uma ótima opção para 

recapitular o conteúdo com os pequenos. (Isso mesmo! Como eles estão conhecendo agora o 

sistema digestório, sempre fica dúvidas. Por esse motivo vou voltar a falar do assunto com a 

turma, até porquê, muitos não puderam assistir a aula deste dia.  

Olhei o vídeo que o Diego passou, bem interessante. Grata pela sugestão!) 

Link do vídeo:  < https://www.youtube.com/watch?v=hAyuAYsbrsU  

>  

  

Capa do livro lido e pagina de informais geral sobre a obra. 

 

Oi Hanna! Tudo bem? 

Li seu registro e gostei bastante. Bem detalhado. 

Fiz algumas marcações em amarelo e sugestões em vermelho, há partes em vermelho 

que são só informações sobre a turma. (para já ir se familiarizando, rs...) 

Se preferir, pode anexar no seu registro alguma foto do dia da aula. Mas é só 

sugestão. 

No mais está muito bom! 

Abraço e até mais, 

Josiane. 

Mês de dezembro de 2018 
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Registro dia 04 de dezembro de 2018- Contos Maravilhosos 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

A aula de hoje iniciou-se com a explicação da Iohana, sobre o conteúdo: conto. A 

mesma fez um pequeno esquema no quadro para eles conhecerem onde se encontra o conto 

maravilhoso, dentro do gênero textuais. 

Para uma compreensão melhor do conteúdo distribuímos uma tabela com as 

características do conto maravilhoso. Além disso, antes de socializamos com eles, a pequena 

Yasmin nos fez a seguinte pergunta: “o que é um conto? ” Então a professora Josiane 

desenvolveu a seguinte pergunta: “você não conhece os gêneros textuais? ” Diante dessas 

dúvidas finalizamos a explicação. 

Posteriormente a explicação, nós colocamos eles em círculo e eu, Cassia li o conto: 

“João e o Pé de Feijão” e fiz as seguintes perguntas: “ Qual é o tipo de conto que acabei de 

ler? ”  “Quais eram os personagens do conto? ” “Quais eram os objetos falantes que aparecem 

no conto? ”. Perante essas indagações, vários alunos responderam, como por exemplo a  

Yasmin, a Gabriela, o Vinícius. 

Gabriela: “conto maravilhoso” 

Yasmin: “João, gigante” 

  Vinícius: “a harpa mágica”, “ os feijões mágicos”. 

Após essas indagações todas as crianças me pediram para que eu pudesse deixá-las 

verem o livro na qual eu havia lido, pois esse, era diferente dos quais eles estavam 

acostumados a lerem. Diante disso, deixei eles pegarem o livro é ainda Iohana e eu 

distribuímos outros livros de conto que havíamos pegado na biblioteca pública municipal 

Claudevir Aparecido Pavin e ainda na biblioteca da Unir (Universidade Federal de Rondônia). 
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Sendo assim eles iniciaram a leitura. 

Como havíamos planejado que estaríamos tomando a leitura deles, isso de fato 

ocorreu, e vimos que eles têm dificuldade mais com as pontuações, ou seja, eles não 

respeitam os pontos, não foi possível avaliar a fluência da leitura, pois como eles estão 

aprendendo ler agora, esses lêem pausadamente. Mas além disso, vimos que as crianças como 

o Lucas, a Yasmin, o Nicolas, a Gabriela e a Sabrina lêem muito bem. Já a Maria Sofia e a 

Letícia apresentam mais dificuldades, em relação a formação das sílabas e a questão do “rra” 

e “ra”. 

Diante do apresentado, a aula de hoje foi bem interessante, as crianças gostaram muito 

dos livros de contos, pois elas estavam bem concentradas na hora da leitura. Foi possível 

perceber ainda o quanto é gratificante para as crianças a nossa presença naquele ambiente 

com atividades diferentes, porque quando estamos ali, a confiança delas para conosco é algo 

imensurável. 

 

ANEXO DO ESQUEMA: 
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ANEXO DE FOTO: 

 

Bolsista Cassia tomando a leitura dos pequenos. 

 

Mês de janeiro de 2019 

FICHAMENTO SOBRE O LIVRO: A ARTE DE ENSINAR A ESCREVER (LUCY 

MCCORMICK CALKINS) 

Legenda:  

 grifos em preto: minhas palavras; 

 texto em bordas externas: reafirmações e/ou exemplos que me chamaram a atenção; 

 bordas inferiores e superiores: delimita os assuntos; 

 textos em cores: descrição e/ou definição dos termos. 

 

1. Criando a energia para escrever 

“os seres humanos sentem uma profunda necessidade de representar sua experiencia neste 

mundo através da escrita.” (P. 15) 

Particularmente gosto da escrita; eu escrevo. Principalmente quando preciso me esvaziar. 

Escrever ajuda a por as coisas em ordem e a relembrar coisas importantes que a memória não 

guarda. 

“escrever permite que transformemos o caos em algo bonito, permite que emolduremos 

momentos selecionados em nossas vidas, faz com que descubramos e celebramos os padrões 
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que organizam nossa existência.” (P.15) 

“escrevemos porque queremos entender nossas vidas. E é por isso que meus armários estão 

cheios de caixas e mais caixas de velhos jornais amarelados. É por isso que encontrei paginas 

de poesias sob o colchão da minha filha adotiva, Kira, quando foi acampar. É por isso que me 

diz que logo vai começar a escrever suas memorias. Como John Cheever explica: “quando 

comecei a escrever, descobri que este é o melhor modo de tirar algum sentido da vida”.” 

(P.15) 

 

 

“em nossas escolas nossos alunos dizem-nos que não querem escrever.” (P.16) 

“a ironia, nisso tudo, é que nós, nas escolas, bloqueamos as razões naturais e permanentes 

para escrever, e, depois, queixamo-nos de que nossos estudantes não querem escrever.” (P.16) 

“...enterramos a ânsia para escrever, de nossos estudantes, com caixas, kits e manuais cheios 

de estimulantes sintéticos à escrita.” (P.16)  

“...este material produz surtos artificiais e de curta duração, de entusiasmo para a escrita, que 

logo desaparecem, deixando, em seu lugar, a passividade.” (P.16) 

“...aceitamos essa passividade como um contexto inevitável de nosso ensino.” (P.16) 

“motivar para a escrita” é muito diferente de ajudar os jovens a envolverem-se profunda e 

pessoalmente com sua escrita.”  (P.17) 

“...levei para a sala de aula um ninho de vespas e, mostrando-o orgulhosamente, pedi que 

todas as crianças escrevessem sobre ele. Eu presumia que não possuíam seus próprios troféus 

para exibir, que não possuíam suas próprias histórias para contar.”  (P.17) 

 

“necessitamos tornar nossas verdades bonitas, e precisamos dizer para outros: “isto sou eu. 

Esta é minha vida, minha verdade”. Precisamos ser ouvidos”. (P.18) 

“a cada verão, o Teachers College mantem um seminário de duas semanas sobre ensinar a 

escrever. (P.18) (o que acho uma ótima iniciativa. É bom manter o habito de aprender, 
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principalmente o de aprender a ensinar). Os participantes escrevem sobre amor, medo e 

velhice. Escrevem acerca daquilo que conhecem bem e sobre aquilo que não sabem, com 

relação aos assuntos conhecidos.  (P.18) (ou seja, escrevem sobre seus interesses e não coisas 

propostas vistas como chatas e entediantes). Não escrevem histórias chamadas: “minha vida 

com uma cachoeira” ou “o dia em que fui um lápis” ...nós, adultos, queremos escrever muito 

mais literatura do que sobre literatura.” (P.18) (porque é assim que deve ser, a educação deve 

ser cativante, não entediante). 

 

“nossas crianças não são diferentes. Elas, também, têm vidas ricas em experiencias.” (P.18) 

“a escolha do tópico é parte desse processo, mas o principal é que, quando convidamos as 

crianças para que escolham sua forma, voz e audiência, bem como seu tema, damos-lhes a 

posse e a responsabilidade por aquilo que escrevem” (P.19) (é não é mais interessante quando 

podemos escolher o que queremos fazer?). 

“quando a escrita torna-se um projeto pessoal para as crianças, os professores não necessitam 

adular, pressionar, seduzir e motivar.” (P.19) 

 “as aulas, em todos os níveis, tendem a não se caracterizar por exuberância, alegria, risadas, 

elogios e contatos íntimos..., mas por neutralidade emocional.” (P.21. apud. Goodlad,1984, 

pág.112) (esse é o normal, vamos a um campo de ensino e antes de por nossos corpos dentro 

de salas de aulas nos desligamos das emoções e fingimos estar todos bem, prontos a aprender 

e viver somente o aprendizado.)  

“...a oficina de escrita pode proporcionar uma nova imagem... novas experiencias para o que 

significa sábia e eficientemente e um novo senso de conexão pessoal. ...as crianças escrevem 

sobre o que está vivo... seus professores escutam, orientam e guiam. ...a oficina começa com o 

que cada estudante sente, pensa experimenta, e com ânsia humana para articular e 

compreender a experiencia. A estrutura da oficina de escrita é simples, de modo que os 

professores e as crianças possam estar livres de uma coreografia e capazes de responder as 

surpresas humanas, as pequenas descobertas...” (P.21) 

 

2. Responda a escrita: Dê leitores para os escritores 
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“como professores é necessário que sejamos também um pouco artistas” (P.22) 

“se queremos que nossa pratica de ensino seja uma arte, devemos lembrar que não é o numero  

de boas ideias que transformam nosso trabalho em arte, mas a seleção, o equilíbrio e a 

configuração dessas ideias.” (P.22) 

“para ensinar bem... necessitamos... de um senso daquilo que é essencial.” (P.22) (O que seria 

essencial?)  

“uma sensação de autoria nasce de uma luta para imprimir no papel algo grande e vital, e da 

observação que as próprias palavras, impressas, atingem os corações e as mentes dos leitores” 

(P.22) 

“Durante o primeiro dia da pré-escola, este ano, uma garotinha sentou-se afastada das outras 

crianças, fungando e chorando. “quero minha mãe”, dizia, toda vez que tentávamos trabalhar 

com ela. No outro dia, Maria esboçou um desenho primitivo e escreveu um amontoado de 

letras. Fiquei deliciada e, no final da oficina, perguntei-lhe se podia sentar no lugar de honra, 

a cadeira do autor, e compartilhar sua história com os outros. Maria levantou seu desenho e 

contou sua história:  

“a menina está triste. 

 Ela não tem amigos”.  

Várias crianças levantaram suas mãos. “eu gosto de seu desenho”, alguém disse. “gosto do 

que você escreveu”, disse um outro. Então, um menino miúdo, com grandes olhos solenes, 

olhou para Maria e disse: “serei seu amigo”.  

Este incidente captura a ideia de algo essencial sobre o ensino e aprendizado da escrita. 

Necessitamos escrever, mas também necessitamos ser ouvidos.” (P. 22-23)   

 

“Necessitamos escrever, mas também necessitamos ser ouvidos.” (P.23)  

“...o professor de escrita deve ser alguém que escuta..., mas...a classe de escrita como um 

todo, deve transformar-se em uma comunidade de ouvintes e todos, nela, devem ser tanto 

professores quantos estudantes.” (P.23) 

 (o que pude extrair desse capitulo ate agora é que necessitamos de relatar nossas experiencias 
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em forma de escrita. Carecemos também de alguém para ouvir, somente ouvir nem nenhum 

julgamento, que se tratando de definições é diferente de crítica, que por sua vez pode ser 

construtiva. Embora eu, particularmente não gosto de especulações, mas estou disposta a 

ouvir o que não me agrada em meus escritos. Voltando ao livro...é necessário criar um 

ambiente acolhedor que proporcione a vontade de escrever, um ambiente onde haverá apoio e 

escuta no lugar de criticas e “zoeiras”. Literalmente um ambiente humano, com pessoas reais 

que não fingem não ter sentimentos). 

 

3. Quando a pesquisa fundamenta nossa pratica 

3.1 Uma mudança exemplar: do produto para o processo 

 

“quando comecei a estudar, raramente a escrita era ensinada; em vez disso, era exigida e, 

depois, corrigida.” (P.26) 

 (o típico das escolas, pelo menos era o da minha escola. Não que no mínimo ela fosse boa!) 

“eu me via a encher páginas e mais páginas com clichês e frases feitas, angustiadamente.” 

(P.27) 

(é o que acontece quando se força algo, simplesmente não flui, porque não é prazeroso, ao 

meu ver tudo na vida deve ser prazeroso ou trabalhado com o intuito de que seja agradável, 

para essa vida nada trouxemos e dela nada levaremos”.)  

“o escritor começa com a ideia de um editorial jornalístico descritivo e acaba escrevendo um 

poema, um ensaio ou uma crônica.” (P.27) 

(pois, a escrita é assim, ela surpreende, se auto renova, se cria devido nosso estado de espirito. 

Às vezes é impossível criar o que se pede, assim como há condições adversas de motorista, há 

também, condições adversas de escritor.) 

“os estudantes podem ser capazes de recitar as características de um longo conto, mas isso 

não significa que sejam capazes de escrever um similar. A composição literária é uma 

habilidade que deve ser aprendida, não um conteúdo que deve ser dominado. O ensino da 

língua nacional, bem como o ensino da escrita, deve ser como um apoio e incentivo a um 

esporte do que como uma apresentação de informações.” (P.28) 

“se nos enquanto professores de escrita, observamos como nossos estudantes escrevem, então 

podemos ajuda-los a desenvolver estratégias mais efetivas para a escrita.” (P.28)  

 

 

 

3.2 Professores como pesquisadores: a primeira área de pesquisas 

“podemos auxiliar melhor nossos jovens escritores se observamos o que funciona e o que não 
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funciona para eles.” (P.29) 

“se nós como professores entendemos o que estes estudantes estão fazendo e por que, então 

podemos começar a ajuda-los.” (P.29) 

“não se dão conta de que somente através de reflexão, rascunho, revisão, comunicação com 

outras pessoas, e as vezes, mais reflexão ainda, a maioria dos escritores conseguem saber o 

que querem dizer.” (P.29) 

(cabe a nós os educadores, enxergar essa situação no ambiente e transformá-la.) 

 

 

3.3 Ensinando o processo da escrita: a segunda área de pesquisa 

 

“quando compreendemos o processo de escrita, podemos ajudar cada um de nossos estudantes 

a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação literária.” (P.30) 

“...termos de Dolnad Murray: ensaio, esboço, revisão e edição.” (P.30) 

“o ensaio é... um modo de visão...exatamente como os fotógrafos estão sempre observando 

fotos potenciais, também os escritores veem estórias em potencial, onde quer que olhem.” 

(P.30) 

“um esboço pode começar com uma imagem, uma sentença que permanece na mente, uma 

recordação” (P.30) 

“para muitos escritores, o ensaio também inclui a coleta de materiais brutos: observação de 

tons de pôr-do-sol ou a inflexão de uma voz, a realização de conexões entre ideias” (P.31) 

“algumas vezes durante o ensaio, os escritores mapeiam possíveis linhas de desenvolvimento 

de seus trabalhos, ou esboçam padrões em suas ideias.” (P.31) 

“cada escritor possui seu próprio estilo. Alguns rabiscam apressadamente até o fim da 

página...outros, trabalham...brincando com as ideias iniciais, tentando uma linha em uma 

direção e depois em outra, ...parando para ver o que disseram.” (P.31) 

“o esboço logo se torna revisão.” (P.31) 

“à revisão significa somente isso: re-vi-são. Ver novamente. As palavras são como lentes, que 

nos ajudam a ver os temas que emergem e o desenvolvimento daquilo que queremos dizer.” 

(P.31) 

“os escritores tornam-se leitores, depois escritores, novamente.” (P.31) 

“...para mim, a edição é uma das melhores partes da escrita. As decisões mais importantes 

estão por vir...substituo uma lista de exemplos por um detalhe mais vivido e único. Meu texto 

começa a parecer mais forte.” (P.32) 

“a maioria dos escritores criam um circulo para escrever: ensaio, esboço, revisão e edição. 
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Vários anos atrás Susan Dowers, Donald Graves e eu, descobrimos que ate mesmo as crianças 

pequenas passam por esses processos.” (P.32) 

Embora haja um processo de formação nas escolas, não é assim que as coisas funcionam. 

Cada criança tem um jeito, uma forma de escrita. formas que por sua vez devem ser 

consideradas e usufruídas.   

“Enquanto as palavras faladas desaparecem, com a impressão podemos deixar nossos 

pensamentos no papel. Podemos segurar nossas ideias nas mãos. Podemos carrega-las em 

nossos bolsos. Podemos pensar a cerca de nossos pensamentos. Através da escrita podemos 

“revisar”, remodelar e redefinir nossos pensamentos. Frank Smith explica: “a escrita separa 

nossas ideias de nós mesmos, de um modo que torna mais fácil explora-las, examina-las e 

desenvolve-las.” (Smith, 1982, 15 apud CALKINS; LUCY, 2002, p. 34).” 

 

“Scott, Becky, Maria e seus colegas aprenderam com seus textos, fazendo perguntas, por que 

seus professores realizaram conferencias sobre o progresso de seu trabalho. Por essa razão, a 

abordagem ao processo de escrita também é chamada de abordagem a conferencia para a 

escrita. as conferencias entre professor e alunos são o coração do ensino da escrita; é através 

destas conferencias que os alunos aprendem a interagir com seus próprios escritos.” (P.35) 

 

 

4. criar ambientes de sala de aula que nos permitam escutar as crianças 

“se desejamos que os estudantes se tornem profundamente investidos em sua escrita, se 

desejamos que esbocem e revisem, compartilhando seus textos com os outros, enquanto 

escrevem, estas crianças necessitam de tempo.” (P.36) 

“vivemos em uma sociedade sem tempo para ensaios e rascunhos, uma terra de alimentos 

instantâneos, lâminas de barbear descartáveis e sapatos de plásticos. Selecionamos soluções 

„rápidas‟ e fáceis, porem efêmeras.” (P.36) 

“nossa sociedade deixa pouco tempo para o esforço prolongado, para que saiba o que é fazer o 

melhor e fazer este „melhor‟ com perfeição.” (P.36) 

(de fato coisas bem-feitas requerem tempo. Não deixando passar em branco as técnicas 

adequadas, e uma boa inspiração por base.) 

“além de tudo, o mito da “cobertura” contribui para o passo frenético do dia 

escolar...preocupamo-nos em cobrir o currículo como se acreditássemos que a cobertura 

completa de um tópico signifique que só assim as crianças aprenderam o tema.” (P.37) 

(precisamos revisar nossa base de ensino, jogar tudo em cima do aluno não garante que ele 

está aprendendo, não é quantidade de conteúdo que faz a diferença, mas a forma que você 

aplica o conteúdo, se você ensinar a aluno a buscar conhecimento, automaticamente ele vai se 

interessar por buscar conhecimento. O conteúdo é importante na formação do educando, só 

não é mais importante que as técnicas de aprendizado que você (educador/nos/eu) possa 
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oferecer-lhe.) 

“em vez de enfiar mais alguma coisa no currículo já abarrotado, sugiro que olhemos 

criticamente para nosso dia escolar, a fim de determinar aquilo que não é mais necessário e 

pode ser eliminado...a maioria de nossos currículos incluem coisas que não mais necessitamos 

ou que não mais sentimos como sendo tão importante. Somente removendo as velhas coisas 

poderemos ter tempo e espaço para as novas.” (P.38) 

“é como qualquer esporte. Se você pratica jogging somente uma vez por semana, é difícil 

romper a inercia trazida pelos seis dias de inatividade. Mas se você praticar essa modalidade 

de esportes todo dia, sua pratica se tornará cada vez mais fácil; você encontrará seu próprio 

passo, entrará no seu ritmo. A mesma coisa pode ser dita quanto a escrita” (P.38) 

“o estabelecimento de um período para a escrita é importante...quando estes alunos conhecem 

os parâmetros que estão trabalhando, podem desenvolver estratégias e planos para a sua 

escrita...se, porém, os horários pra a oficina de escrita estão sempre mudando, se são sempre 

estabelecidos ao caso, as crianças permanecem passivas, à espera da agenda de seu 

professor.” (P.39) 

Os parágrafos já falam por si. Devemos valorizar mais a escrita, dedicando mais atenção e 

tempo a esta. É importante também estabelecer uma rotina de escrita para manter o foco do 

aprendizado. 

Embora seja bom a reunião geral da turma devesse ter o cuidado de não retrair o escritor. Para 

alguns pode ser mais proveitoso a exposição de seus textos a grupos pequenos. O professor 

deve ter esse cuidado quando as conferencias.  

O tipo de material também influencia a escrita. digo por mim mesma que adoro ter em mãos 

materiais diferentes para meus trabalhos. 

“o professor de escrita também necessita fornecer instrumentos para a revisão: tesouras, fitas 

adesivas e removedores de grampos. Os materiais e os procedimentos para a publicação dos 

trabalhos também são importantes, assim como dicionários, canetas vermelhas e réguas, para 

a edição.” (P.42-43)  

Mês de fevereiro de 2019 

TITULO DO PROJETO: OFICINA DE ESCRITA 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite literária. Ou 

entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

Cada grupo de bolsistas escreve um pequeno texto dizendo porque esse projeto é importante para 

as crianças (entregar digitado no e-mail até a última sexta feira antes do próximo encontro). 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 
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 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas de contar 

histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas por Martha 

Barros. 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do projeto na parede 

para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim todos os 

bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem estudantes. (sugestão levar 

seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato de escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no próximo dia 

haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos tópicos de escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos finalizados 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o leitor e quem vai 

ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta para as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem com os erros e 

regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro momento quando as crianças 

perguntarem algo sobre gramatica, pontuação ou ortografia. 

SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. 21, 22, 28 E 29 DE MARÇO 

Apresentação do projeto e confecção de cartaz sobre as regras durante as oficinas de 
escrita; leitura de uma escrita de si. (Sugestão: um diário) para mostrar que muitas 
pessoas escreveram sobre suas vidas. 
Regras: para o momento do esboço/escrita 
Para o momento das conferências. 
 
Oficina de escrita: minha sugestão. Fazer uma analogia com as crianças. Quem já foi em 
uma oficina? Quantos dias ela funciona? O que tem em uma oficina de carros? E de 
móveis? E em uma oficina de escrita? 
 

Roda de conversa (minilição) sobre tópico/tema de escrita. Sugestão. Contar um tópico 
que escreveu. Usar algo corriqueiro do dia a dia. Ex. algo que aconteceu enquanto eu 
escovava os dentes. Levar livros que tratam de tópicos do dia-a-dia. Algo que aconteceu 
com alguém e ler. 
Escrita de primeiro esboço; 
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Conferencia de escrita coletiva ou em grupos (cada bolsista coordena um grupo). 
Apresentar a cadeira do escritor para as crianças. Apresentação da pasta de esboços e 
arquivamento do primeiro esboço; 

Entrevistando o escritor. No dia anterior pedir que cada criança traga algo sobre o que vai 
falar (tema de escrita). Pode ser objeto, foto, animais, etc. qualquer coisa. Fica livre. (obs. 
Bolsistas e professora também devem levar). 
Na sala pedir para uma ou duas crianças ir na frente e fazer uma entrevista coletivamente. 
A criança narra sua história e os ouvintes fazem perguntas sobre o narrado. 
Em seguida pedir que em duplas façam as entrevistas (estipular tempo – bolsistas 
circularem e auxiliarem – estabelecer no planejamento quem vai acompanhar quem no 
dia e evitar acompanhar sempre as mesmas crianças). Combinar com as crianças tempo 
para a entrevista. 
Produção do esboço; 
Conferencia de escrita em pequenos grupos. Cada bolsista acompanha um grupo 
 

Oficina de escrita: 
Iniciar com roda sobre o segundo esboço. Relembrar a conferencia do dia anterior e dizer 
que entregara os textos para cada um reler e decidir se vai acrescentar as sugestões ou já 
terminou. 
Apresentar a pasta de trabalhos finalizados e informar que quem achar que terminou 
pode colocar seu texto nessa pasta, colocando as informações corretas e depois iniciar um 
novo texto. 
 

 

2. 4, 5, 11, 12, 18, 25, 26 ABRIL 

Roda de conversa: Analisar um tópico de escrita e pensar sobre a relação entre 
tópicos/temas de escrita e ilustração. 
Entregar cópia da poesia o menino e o rio para eles lerem. 
Conversar sobre quais tópicos aparecem na poesia. 
Conversar sobre quais desenhos poderiam ter na poesia ou pedir que ilustrem a poesia. 
(para não tomar tempo eles podem apenas escrever de lápis o que gostariam de 
desenhar e fazer o desenho em casa e trazer no próximo dia para expor). 
Apresentar o vídeo com a poesia o menino e o rio. Conversar sobre a música e as 
ilustrações. 
Apresentar sobre a vida da artista Martha Barros e informar que utilizarão a mesma 
técnica para ilustrar o texto final que vai para a coletânea. 

Oficina de escrita: minilição. 
Esboço a partir do tema: O menino e o .... / A menina e o .... (o desafio é contar algo que 
aconteceu com eles e apenas completar o título no final. Por exemplo, se quiser falar do 
meu cachorro, vou completar com “O menino e o Cachorro”, etc. 
Conferência de escrita coletiva ou em grupos. 

Oficina de escrita e preparação de roteiro para entrevista com escritor. 

Entrevista com escritor 

Concluir etapas no próximo encontro. Acrescentar sugestões dos bolsistas. Sugere-se 
que sejam todas oficinas de esboço e revisão até o final de maio 

 

 

 

3. 2, 3, 9, 10, 16,17,23,24, 30, 31 MAIO 
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Esboço a partir de um desenho. Desenha sobre sua vida e depois escreve 

Escrever como se veem no futuro  

Escrever um acontecimento que marcou a vida 

Escrever dando continuidade a uma frase.  

 

 

 

 

 

4. 6,7,13,14,20,21,27,28 – JUNHO 

Edição do texto final 

Interpretação de uma obra da Mharta Barros. 

 

 

Ilustração  

Escrita de apresentação da obra. Elaboração de sumário e escolha da capa do livro. 

Ensaio para a apresentação do produto final.  

Noite literária ou noite dos autógrafos. Os alunos mostram seus trabalhos expostos 
(ilustrações nos cartazes ou sulfite, leem textos, etc. 

 

Observação: se acharem melhor podem deixar o mês de junho reservado para edição e ilustração e 

apresentação das técnicas da Martha Barros. 

 

Referências: 

http://astrolabio.org.br/silencio-e-alvoroco/ 

nesse site a artista explica que usa tecidos e papeis nas suas composições. Coisas que geralmente vão 

para o lixo. 

Também fala que suas pinturas são baseadas na sua história. Viveu um bom tempo no pantana. Suas 

pinturas falam de natureza por conta disso. 

Ilustrar a obra com pinturas inspiradas na autora. Os alunos fazem e as fotos vão para a obra. 

Pinturas inspiradas em suas histórias. 

 

Aplicativo crianceiras. O movimento torna mais fácil de entender as obras da autora. 

 

http://crianceiras.com.br/manoel-de-barros/projetoescola 

 

www.marthabarros.com.br/ 

site oficial da autora. 
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Mês de março de 2019 

 

 

Segundo dia do projeto: Narrativas de Si (dia 22) 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

O segundo dia do projeto foi aplicado com base planejamento geral feito com a 

professora Flavia. Segue o trecho do planejamento referente ao dia 22 de março de 2019: 

Roda de conversa (mini lição) sobre tópico/tema de escrita. Sugestão. Contar um 

tópico que escreveu. Usar algo corriqueiro do dia a dia. Ex. algo que aconteceu 

enquanto eu escovava os dentes. Levar livros que tratam de tópicos do dia-a-dia. Algo 

que aconteceu com alguém e ler. 

Escrita de primeiro esboço; 

Conferencia de escrita coletiva ou em grupos (cada bolsista coordena um grupo). 

Apresentar a cadeira do escritor para as crianças. Apresentação da pasta de esboços e 

arquivamento do primeiro esboço;  

 

Ao chegarmos em sala organizamos as carteiras das crianças em quatro grupos de 

cinco pessoas, estes foram formados aleatoriamente. Em seguida passamos no quadro: a data, 

o nome do projeto e uma breve pauta do que seria feito no dia. 

A bolsista Adriane explicou para as crianças o que era um tópico/tema. E em seguida a 

bolsista Iohana leu um escrito pessoal: 

Pessoas 

Somos apenas pessoas estranhas buscando conforto umas nas outras. 

Algumas são simples, outras nem tanto. 

Umas te fazem gargalhar, e já outras fazem escorrer gotinhas de água por nossos 
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olhos. 

Olhos que veem, olhas que encantam, olhos que carregam um brilho exuberante. 

Alguns são castanhos, outros azuis, mas perfeito mesmo são os que irradiam... 

Sinceridade, 

Esperança e bondade, 

Amor e humildade. 

 

O texto foi escolhido de forma democrática. E após sua leitura a bolsista Iohana 

também falou sobre o tópico:  

“vocês perceberam que o meu título já diz sobre o que fala meu texto. O assunto que 

eu ponho no meu título tem que estar no meu texto.” 

Como a sala estava dividida em grupos cada bolsista ficou responsável por um: 

Iohana: os membros do meu grupo foram: o Davi, o Eduardo, a Geovana, a Leticia e o 

Pedro. As meninas produziram superbem, e ficou claro para elas a proposta do projeto. O 

Davi produziu pouco, mas pelo menos saiu alguma coisa. Eu pedi para que o Davi 

acrescentasse umas coisas, sugeri a ele o tipo de coisa a se acrescentar; mas ele não quis por, 

não me lembro o que sugeri. minha atenção estava voltada para o Pedro. Estava muito 

disperso, como se não estivéssemos em um projeto de escrita.  

O Eduardo não produziu nada, ele disse que não sabia o que escrever. A professora 

Josiane ainda deu ideia de escrever: “eu não sei o que escrever. Estou sem ideias.” Mas ele 

não quis por. Com o passar do tempo ele escreveu tal frase. Na conferencia eu sugeri que ele 

escreve mais sobre por que não queria produzir, mas ele ainda assim não fez. Quando os 

alunos começaram a ler a frente da sala após ter acabado a parte de escrever eu o vi 

escrevendo. Mas não pude ver o que era. Quando ele terminou já estava em recolhimento os 

textos. 

Não pude dar muito suporte ao grupo no geral. A cuidadora do Pedro não estava e 

gastei o meu tempo auxiliando-o. Pois ele não é alfabetizado então não conseguiu produzir 

para dar o exemplo. Ele reescreveu uma história que ouviu. É necessário que alguém diga a 

ele como se escreve as silabas, ou pelo menos que o estimule a pensar com perguntas sobre a 

formação das palavras. 

Falando sobre a conferencia não tive muito proveito. É difícil escutar com tantos 

alunos lendo ao mesmo tempo, pois os grupos estavam no mesmo ambiente. Eu gostaria de 

poder dividir os grupos por ambiente. E trabalhar em duplas de crianças. Para que elas 

aprendam observando os bolsistas a como ajudar a enriquecer o texto do outro.  

 

Mês de abril de 2019 
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Mais um dia (dia 26) 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na sexta feira do dia 26 de abril de 2019 a Adriane e eu (Iohana), apresentamos um 

pequeno teatro sobre conferência. A ideia era mostrar as crianças como funciona a 

conferencia, deixando claro esses pontos: primeiro se lê a estória, depois se sugere o que 

acrescentar, e por fim se realiza a revisão (onde um novo texto é produzido com os 

acréscimos sugeridos). 

Foi muito gostoso fazer o teatro, a sala estava em silencio e tínhamos a total atenção 

das crianças, tanto que surgiram perguntas. Não me lembro quais foram as perguntas feitas, 

mas o teatro foi esclarecedor para as crianças. No momento seguinte fizemos conferencias 

com os alunos, foram lidos cerca de três textos, tivemos uma boa participação da classe. 

Ao fim destas conferencias gerais foi pedido para que formassem duplas; para que as 

crianças pusessem e pratica o que aprenderam no teatro e o que presenciaram na conferência 

geral. Eu (Iohana) pedi para que escolhessem quem da dupla seria o leitor e quem seria o 

ouvinte, para ficar mais prático para as crianças. A criança ouvinte deveria ler seu texto logo 

após de ouvir e sugerir acréscimos a estória do leitor. 

O texto revisado foi o produzido no dia anterior; as crianças que faltaram foram as 

ouvintes da dupla, e na hora da revisão fizeram a produção. As duplas funcionaram superbem 

tendo apenas pequenas exceções; a Alzira e muito inteligente porem é espoleta, não funcionou 

bem sua dupla com o Emanuel, já que ela é inquieta...os dois conversaram muito e apenas a 

Alzira acabou produzindo.          

 

Mês de maio de 2019 
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Adriane Ardaia da Silva 

Cassia Marcelino da Silva 

Geziane Clementino de Sá 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Registro dia 10 de maio: Estrutura textual 

Na sexta-feira dia 10 de maio de 2019 foi executado a revisão dos esboços do dia 

anterior (quinta-feira 11 de maio). Tais esboços referiam-se a como as crianças se viam no 

futuro. Para a mini lição preparamos uma explicação sobre estrutura textual, a qual deve ser 

composta por início meio e fim. Foi passado para eles que cada parágrafo contem tipos 

diferentes de informações, e são estas informações que determinam a estrutura (início, meio e 

fim).   

Também foi passado para as crianças que cada parágrafo deve ter um espaçamento de 

regular, nós os ensinamos a medir tal tamanho com os polegares. Quando entramos em sala 

nós bolsistas passamos a proposta do planejamento no quadro, para que se tenha um registro 

no caderno das crianças do que está sendo trabalhado na escola. Essa escrita é revezada para 

que todas as bolsistas possam executa-la. 

Falando diretamente sobre a revisão...ela não foi um sucesso; algumas crianças como a 

Ana Luiza já aprenderam a estrutura, mas a maioria não a conhece e muito menos a domina; 

mesmo eles já tendo estudado tal assunto. Não foi uma atividade bem-sucedida também por 

que as crianças já tinham um texto escrito, se fosse para produzir um de acordo com a 

estrutura teria dado certo. Como foi apenas uma revisão ficou difícil pôr o texto em uma 

estrutura. 

Mas elas aprenderam bem que o parágrafo precisa de espaçamento e letra maiúscula. 

Algumas crianças colocaram espaçamento em todas linhas, foi engraçado de ver... então 

explicamos que apenas a primeira linha do parágrafo recebe o espaçamento. Em fim foi um 

conteúdo difícil de ser aplicado e absorvido pelos alunos, mas com algumas revisões sobre 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 358



                                                                      

34 
 

estrutura textual elas pegaram o jeito. 

Mês de junho de 2019 

MATERIAL DE APRESENTAÇÃO USADO DA SEMANA DE PEDAGOGIA 

(SLIDE): 
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Mês de julho de 2019 

 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

Recesso escolar 

No mês de julho nós bolsistas não realizamos atividade, nem da escola, nem do 

PIBID. A escola entra em recesso nesse mês, quanto as formações do PIBID nossa 

coordenadora permitiu que fizemos o recesso também. Não por vontade própria, mas por uma 

concordância entre todos do Programa. 

O primeiro semestre de 2019 foi um ano puxado para muitos pibidianos, tivemos 

muitas perdas e mudanças inesperadas. Nós precisamos tirar um tempo para por as coisas em 

ordem, uma vez que não tivemos férias de fim de ano devido aos fichamentos que nos tomou 

todo o tempo.   

Mês de agosto de 2019 

 

 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

Cartões coloridos (triplo) - 21 de agosto  

Hoje foi um dos meus dias favoritos de aplicação, adorei a brincadeira do triplo com 

cartões super coloridos. As crianças também amaram queriam até levar para casa. Mas nos 

(Tatiane e eu) os guardamos para possíveis outras atividades. Durante a brincadeira dos 

cartões muitas crianças não sabiam como se fazer o triplo, não sei se foi devido a falta de 
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atenção, mas enfim elas entendiam fácil quando iam ao quadro para calcular. 

Logo após nos distribuímos uma atividade impressa, bem básica e rápida só p fixar e 

ter algo do conteúdo para colar no caderno.  Todos disseram bem rápido, a maioria da sala 

acertou tudo mas teve alguma que passaram longe. Íamos corrigir de um em um, mas como 

estava tomando muito tempo e faltava uma atividade foi corrigido no quadro mesmo. 

Hoje tivemos três atividades, a dos cartões, a impressa e um baralho muito divertido. 

Esse as crianças levaram para casa. Essa última atividade foi mais uma pratica mesmo do que 

já havia sido aplicada na primeira atividade, era mais uma descontração, pois eixamos eles a 

vontade sem cobrança de acertos (deixamos a pontuação por conta deles) de tempo para 

calcular ou algo do tipo.  

Mais uma vez essa foi uma das minhas aulas preferidas, embora eu estivesse um 

pouco preocupada por serem três atividades todas deram super certo. Fiquei supersatisfeita 

com o resultado. Todos os cartões foram calculados certos, e a sala manteve o interesse na 

aula. O baralho foi superdescontraído e livre, o que proveu euforia, mas sem muita bagunça.   

 

Mês de setembro de 2019 

 

 

Iohana Thainara, Bruna, Welida e Tatiane  

 

O sexto dia de produção – 13 de setembro 

Hoje foi o sexto dia de aplicação do Projeto JEPP, estamos trabalhar com ele nas 

quintas e sextas feiras. Pois nosso cronograma mudou de novo, antes éramos duplas e 

estávamos de terça a sexta, agora somos duas duplas e apenas na quinta e sexta. 

É um projeto curto sobre empreendedorismo cujo prazo para finalização e 
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apresentação já veio definido. O objetivo é planejar, montar, pensar e executar coisas como 

um empreender. As crianças faram desde as decisões básicas como nome da oficina a 

confecção e venda dos produtos. 

Todos os dias do projeto algo está sendo produzido, um brinquedo para ser exata. 

Sendo assim hoje ao findarmos os textos e questões do livro produzimos um peão de mão e 

um bilboquê. Inicialmente não iriamos produzir o bilboquê, pois no dia anterior um grupo já o 

havia feito. A outra sala está trabalhando brinquedos diferentes nos grupos. 

Por causa disso decidimos fazer apenas o peão de mão, mas conforme o tempo sobrou 

acabamos por produzir outro bilboquê. As crianças tinham os materiais e queriam faze-lo. 

Mandamos bilhetes nas aulas anteriores acerca dos materiais que precisaremos. Colamos 

junto ao bilhete uma pauta do dia. Que informa os pais o que está sendo trabalhado e 

economiza tempo por ser colado e não copiado. 

Confesso que o bilboquê não ficou tão legal quanto eu esperava, mas adorei pião de 

mão, ficou bonito e foi divertido faze-lo, tanto para mim quanto para meu grupo. Mas no geral 

todos os grupos estão se saindo bem. Nós damos conta das atividades e das produções.    

 

Mês de outubro de 2019 

Produção do resumo expandido com base na apresentação da semana de pedagogia: 

Parte individual: Iohana Thainara da Silva Santos 

Ouvir e perguntar é uma das etapas da revisão textual (termo integrante do livro A arte de 

ensinar a escrever de Calkins). Tal etapa subordina-se a conferencia, pois para que esta seja 

bem-sucedida os ouvintes devem estar atentos aos detalhes do texto lido. Sem captação-

devolução é impossível se que façam melhorias no texto, já que tal upgrade provem das 

sugestões dos ouvintes. Uma conferência desprovida de atenção gera um ambiente tenso; 

posso citar como exemplo uma de nossas conferencias: a autora/leitora que estava à frente da 

sala acabou por se estressar ao responder novamente uma mesma pergunta. pergunta esta que 

estava explicita em seu texto; com um pouco mais de atenção a situaram seria inexistente. 

Tratando-se de experimentação posso garantir variar nas demonstrações sensoriais é efetivo. 

A conferencia é uma parte complexa da revisão textual, o projeto todo exigiu muito das 
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crianças, nessas circunstancias pode haver incompreensão, que foi o caso da conferencia. 

Diante da situação foi elaborado pelos pibidianos um miniteatro, ao qual encenou-se uma 

conferência. Essa exposição visual foi esclarecedora para as crianças, a partir daquele dia as 

conferencias fluíram, elas tomaram um outro rumo; havia um avanço em andamento. Como 

resultado, tivemos alunos mais empenhados em “ouvir para sugerir”, os textos passaram a 

render com os aperfeiçoamentos; assim como a atenção da turma. Afim de firmar a ideia de 

que escrever é bom, o projeto Narrativas de Si contou com uma entrevista a uma escritora. A 

doutora em educação Avacir G. S. Silva falou as crianças sobre suas experiencias 

profissionais/pessoais (já que escrever envolve os dois), juntamente com suas falas ela 

apresentou a turma alguns de seus livros, incluindo o que estava em andamento. As crianças 

haviam preparado um roteiro para essa entrevista, e ele foi muito bem respondido, as questões 

ali geraram admiração e respeito pelo de escrever...despertaram o desejo de escrever. Sobre o 

livro em andamento: ele foi escrito em dedicação aos alunos presentes na entrevista, foi um 

grande prestigio para eles, principalmente por que puderam ilustrar a obra.  

 

Mês de novembro de 2019 

 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Visita a horta orgânica (dia 07) 

Hoje foi uma aula bem divertida, fizemos uma visita a horta orgânica de nossa cidade. 

Dentro do espaço a se visitar as crianças tiveram a oportunidade de se apropriarem de 

conhecimentos como: o tempo de produção e as diferentes qualidades das mandiocas, e os 

tipos de adubos que se usam em uma horta orgânica.  

Em um espacinho muito aconchegante do terreno há ferramentas e sementes a 

exposição, onde nosso produtor explica suas utilidades e praticidades…assim como a forma 

de cultivo das sementes e suas qualidades. Algumas crianças até ganharam coisas como 

sementes, mudas e ovo de pato… 
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Uma aula antes da visita fizemos uma ministração sobre os tipos de solos, aula esta 

que serviu de base para nossa visita, uma vez que a horta orgânica possui um tipo especifico 

de solo, que é o humoso. Juntando essas duas aulas, uma teórica e outra pratica, as crianças 

terão o conhecimento necessário para desenvolverem um terrário. 

Para fechar a aula de hoje as crianças produziram um texto acerca da visitação, o que 

para alguns foi divertido, pois, o tipo de escrita foi livre…alguns fizeram fabulas e teve até 

histórias em quadrinhos. 

 

Mês de dezembro de 2019 

 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Último dia de aula (dia 13) 

Como nosso ultimo dia de aula apresentamos teatro referente ao natal, cujo contexto 

se baseia em valores e princípios e não somente ganhar presentes. Foi uma aula divertida uma 

vez que fizemos a apresentação com fantoches; uma das coisas mais apreciadas pelas crianças 

de nossa turma. Todas as vezes que há presença de fantoches pode ter certeza que ali terá 

atenção e admiração por parte dos pequenos. 

Por ser o último dia não cobramos tarefas deles, nos os deixamos a vontade para 

brincarem em tom de despedida dos colegas daquele ano. Não deixando de fora o clima 

natalino preparamos para os pequenos cartões de natal, onde eles deviam escrever coisas boas 

referentes a alguém da turma…fizemos um amigo cartão. Que mesmo fugindo do padrão foi 

divertido graças a participação e entusiasmos de todos da turma.  

Uma das coisas inesperadas do dia foram as choradeiras, como a aluno Lucas Garcia 

que ficou muito sentido por estar indo embora da cidade. Muitas crianças tiveram o mesmo 

sentimento do Lucas, pois algumas iriam mudar de escolas, outras apenas se emocionaram e 

tiveram aquelas que sentiram pelo fim do PIBID. Confesso que ate eu chorei, pois é difícil 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 371



                                                                      

47 
 

não se emocionar em um ambiente como esse.  

Aprendi muito com o PIBID, tudo o que vivi nesses um ano e meio vou guardar com 

carinho. Foram muitos aprendizados e experiencias. Muitos desafios e muitas metas atingidas, 

me sinto orgulhosa por todos os pibidianos que deram o melhor de sim e absorveram o 

máximo que puderam assim como eu. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMFF João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy 

Nome do bolsista: Geziane Clementino de Sá  

Data de inclusão no PIBID: mês de agosto de 2018. 

Turmas atendidas:  

Quantidade de alunos atendidos:25 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

O Programa PIBID contribuiu muito para minha formação, além de me ajudar a ter 

uma perspectiva nova em sala de aula, ainda me proporcionou diversos momentos 

divertidos, de socialização, de compartilhamentos de conhecimentos, e claro, 

bastante aprendizado.  

Tivemos muitas aulas produtivas e divertidíssimas, como a vez que fomos no sitio do 

Diretor, me lembro que depois de explicar o conteúdo, saímos para explorar o sitio; 

comemos frutas do pé, vimos alguns animais, fizemos um passei pelo sitio com 

direito a paradas no caminho, tipo excursão, em todos os lugares que parávamos o 

diretor falava alguma curiosidade do sítio, depois fizemos até um piquenique com as 

crianças. Realmente inesquecível esse dia. 

Foram alguns passeios, lanches, e muitas aulas, e o que a gente mais gostava era 

de colocar a mão na massa, como no dia em que fomos visitar uma Horta orgânica, 

aprendemos sobre adubos, plantações e animais. Outro dia fizemos com as 
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crianças, na escola mesmo, uma pequena horta e relembramos o que aprendemos 

no dia do passei à horta orgânica. Plantamos abobrinha, rúcula e tomate. Uma 

semana depois, quando cheguei na escola, algumas crianças vieram correndo me 

contar que já tinha aparecido alguns brotinhos, estavam encantadas.  

Foram tantas aulas legais, fizemos teatro, contamos histórias, fizemos cartazes, 

ficha técnica de animais, feira de empreendedores, experiências científicas, 

fantoches, brincadeiras, e até torta na cara teve.  Mas não foi só diversão, tivemos 

momentos sérios também. Como o planejamento das aulas, elaboração de projetos 

e confecções de materiais para as aulas lúdicas, entre outros.  

Tenho muito a agradecer a esse programa que nos deu uma oportunidade de ter 

toda essa experiência que só seria possível em sala de aula, por conseguinte a nos 

tornar melhores profissionais. As supervisoras e aos meus colegas Pibidianos que 

deram o seu melhor a todo momento. E as crianças em especial, que nos 

motivavam a continuar a melhorar sempre. 

 

Mês de agosto de 2018 

Dia 21 de agosto de 2018 as 7h, Ludmila e eu conhecemos os alunos do 2º ano 

da classe da professora Giveri. Tive uma ótima primeira impressão. Logo depois 

fomos a sala dos professores conhecer o projeto político pedagógico da escola. 

Enquanto estivemos lá, alguns professores discutiram as preocupações com o 

desempenho de alguns alunos, falaram a respeito de alunos com mais 

dificuldades.  Me chamou atenção quando falaram sobre a rejeição que muitos 

alunos especiais sofreram de outras escolas e na escola Valdecir Sgarbi foram 

acolhidos. 

Voltamos para a sala onde ficamos observando. Ajudamos a orientar alguns 

alunos com a tarefa que foi passada. Nas duas últimas aulas fomos à sala de 

vídeo, e começamos a assistir ao filme “ Vida de inseto”. No final do filme a 

internet parou e não podemos continuar com o filme. Os alunos começaram a ficar 

agitados e a professora logo improvisou a leitura de um livro para eles, que 

ficaram muito animados. Ela nos disse para termos sempre algo planejado para 

essas situações, ou então pensar rápido e improvisar algo. 
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Mês de setembro de 2018 

Esse dia foi muito legal, eu e Ludmila fizemos a primeira leitura de uma história, 

que chamava “O balão de Zebelim” a história conta que um menino tinha um balão 

que ele considerava um amigo, levava para toda a parte, até que um dia esse 

balão escapou e ele triste saiu à procura. Perdeu um balão, mas no decorrer da 

história ele acha 10 amigos. Foi muito empolgante, porque as crianças ficaram 

animadas, pelo jeito elas adoram uma história! No meio da história a gente sempre 

perguntava o que eles achavam que iria acontecer, eles ficavam animados a cada 

amigo novo que Zebelim achava. Essas pausas com perguntas instigou a 

curiosidade deles pela história. Também tentei ler com mais empolgação, dessa 

forma pretendia transmitir essa mesma empolgação para eles, fazendo com que 

eles se interessassem pela historinha e quisessem ouvir até o fim.  A leitura é 

essencial pois provoca a descoberta do mundo imaginário, causa emoções e 

sentimentos de maneira prazerosa, além de formar pessoas críticas. 

Depois eu fiz a leitura de outro livro “vida de boneca”.  Antes de iniciar a leitura 

perguntei, quem tem ou gosta de boneca? As meninas levantaram a mão e 

somente dois meninos levantaram. Novamente perguntei, quem já pensou em ter 

filhos quando crescer? Todos levantaram a mão. Então expliquei que boneca além 

de servir para brincar, ela também ajuda a gente a saber como segurar e cuidar de 

um bebê, é um ensaio para a vida adulta. Porque os homens também têm que 

cuidar dos filhos. 

Depois da história a professora passou uma atividade avaliativa de matemática. O 

conteúdo foi: adição e subtração com reserva; multiplicação: 2 e 3; dobro e triplo -

situação problema; centena, dezena e unidade; interpretação de gráfico e tabela; 

localização: atrás de, á frente de, ao lado de, etc.; lateralidade: á direita e a 

esquerda.  

Observei a avaliação, porque a professora Giveri entregou uma cópia para a 

gente. Não era uma avaliação difícil, mas se fosse para eu ensinar o conteúdo, no 

momento ainda não me sinto preparada, talvez conseguisse centena, dezenas e 
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unidades, ao meu ver são mais fáceis. E por enquanto não tivemos a disciplina de 

matemática em nosso curso. 

 

 

Mês de outubro de 2018  

Nesse dia, fizemos a abertura de um projeto de leitura, tínhamos que apresentar 

para as crianças uma das mais importantes escritoras brasileiras de literatura 

infanto-juvenil, Ruth Rocha e seus livros coloridos, divertidos e educativos. 

 Quando chegamos colocamos uma toalhinha de tnt e organizamos os livros 

encima das mesas. As crianças da classe da professora Giveri e da Josiane foram 

chegando e sentando, achei que nem iria caber todos, mas colocamos mais um 

banco. Elas ficaram tão animadas! 

A Ludmila e a Gislaine começaram apresentando a biográfica da autora 

Ruth Rocha. Fizeram algumas perguntas como: Quem gosta, e já leu algum livro 

da Ruth Rocha? Quase todas as crianças levantaram as mãos, outras gritaram: 

_eu já! Acredito que as professoras já tinham feito a leitura de algum livro da 

autora para eles. 

Logo depois, chamamos a história com uma musiquinha que aprendemos 

em uma aula de formação, era um vídeo da Marina Bastos, uma contadora de 

histórias. Nesse vídeo ela conta a história da “Bruxa, Bruxa, venha à minha festa”, 

e antes de iniciar, ela chama a história com uma musiquinha bem fácil, que vou 

levar para a vida hahaha. Cantamos duas vezes, para eles aprenderem, tiveram 

um pouco de dificuldade porque usa as mãos e os dedos, mas o legal é que ajuda 

na coordenação motora das mãos. Ela é bem assim: 

      Junte as mãos                       afaste os dedos 
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São duas palavras para cada par de dedos, é só bater um no outro três vezes 

cada par. 

Dedos polegares: “Uma história “ 

Dedos mínimos: “vai começar” 

Dedos indicadores: “Nossos ouvidos” 

Dedos anelares: vão escutar! 

 Dedos médios: Olê, olê, olê, olê, olá! – 2x 

Os dedos médios são diferentes o movimento, como a imagem abaixo: 

 

A cada “olé” os dedos vão para lados diferentes. 

A história que eu li foi “ Alvinho, a apresentadora de tv e o campeão”. Gostei 

muito dessa história, pois ela conta sobre um menino que era o rei da mentira, um 

dia acontece algo de verdade com ele, mas ninguém acredita. Depois da história, 

foi o momento da leitura, alguns leram em dupla, outros leram sozinho, e também 

tinha aquele que fingia ler, mas só queria olhar as imagens. Depois do momento 
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da leitura, a Cássia leu outra história “O trenzinho de Nicolau” que as crianças 

também gostaram. Em seguida, todos retornaram as salas. 

Estou muito empolgada, descobrindo dia após dia o amor por essa 

profissão, que eu nunca quis, mas agora eu quero isso para minha vida toda, isso 

o que? Isso que vejo as professoras transmitindo, educação com afeto. Vi isso no 

momento da leitura, quando um aluno que tinha acabado de acordar, não queria 

ler e nem fazer nada porque estava com sono ainda, fiquei olhando a forma com 

afeto que a professora Josiane falava com ele. Falou para ele sentar um 

pouquinho no sol, para ele despertar, mas ele não quis, então ela falou que ia ler 

uma história para ele, e o chamou para seu colo, batendo a mão na perna, e 

puxou ele para seu colo. Achei linda aquela cena, dela lendo uma história com ele 

no colo. Sabe, parece algo simples, um gesto comum, mas me lembro que não 

tive isso, no meu tempo tinha uma professora que tomava leitura, chamava um por 

um na sala dela, a gente sentava na frente da mesa e tentava ler, ela dava medo, 

nunca a vi sorrindo. Eu não gosto de ler até hoje, até quero gostar de ler, mas não 

tenho esse hábito. 

Talvez porque não era legal, pelo contrário, era um momento que todos 

temiam. Me fez lembrar de outra aula de formação, que a professora Flávia 

passou um vídeo de uma pedagoga que falava sobre afeto, até citou ler para 

crianças no colo.  
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Mês de novembro de 2018 

Registro do dia 06 de novembro de 2018- Situações-problemas de multiplicação 

Geziane Clementino de Sá 

No início da aula a Ludmila leu o livro “ Como se fosse dinheiro” que fala 

sobre um menino chamado Catapimba que sempre quando comprava, recebia de 

troco balas ou chicletes, indignado ele reclamou, mas seu Lucas o dono do 

comércio sempre falava que a bala valia como se fosse dinheiro, até que 

Catapimba levou para seu Lucas uma galinha como forma de pagamento de um 

lanche seu Lucas aprendeu que troco tem que ser dinheiro mesmo. 

Depois separamos em duplas, juntando alunos com mais dificuldades com 

alunos que demonstram mais facilidade na hora de resolver as questões, para 

ajudarem um ao outro. Pedimos para eles pegarem o livro e abrirem na página 

232 para fazermos atividades de multiplicação.  Pedimos para alguns alunos lerem 

as questões, a cada questão lida, nós explicávamos no quadro. Como a 

professora Giveri havia demonstrado no planejamento como explicar as 

resoluções dos problemas, foi mais fácil, porque antes eu não fazia ideia de como 
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faria.  

Após explicarmos todo o conteúdo, pedimos para eles irem respondendo 

enquanto passávamos nas mesas para tirar as dúvidas deles. Percebi que eles 

têm dificuldade na interpretação do problema, mas estava bem fácil, afinal eles já 

haviam visto outras vezes a multiplicação. 

Hoje eu me surpreendi com alguns alunos, como a Maria e o Felipe. 

Colocamos o Enzo com a Maria, foi uma ótima combinação, ela se comportou e 

fez as atividades até o fim. E o Felipe colocamos com a Ana Clara. Eles não se 

comunicavam muito, mas o Felipe estava dedicado, não ficou enrolando, sempre 

que ele tinha alguma dúvida, chamava a gente. Fiquei impressionada, afinal ele 

quase nunca termina uma atividade. Em compensação o Yago que colocamos 

com a Jhennifer, demonstrou muita dificuldade de interpretar o que lê, de vez em 

quando pegava ele colando da Jhennifer, assim que ela terminou ficou ajudando 

ele, bem parceria mesmo. 

 

Depois que vimos que a maioria havia terminado, fizemos juntos com eles a 

correção no quadro. 

 

 

Mês de dezembro de 2018 

Registro do dia 04 de dezembro- Contos maravilhosos 

Geziane e Ludimila 

Nesse dia iniciamos a aula falando sobre as características e curiosidades 

do gênero textual: conto. Eu, Geziane expliquei as características do conto, falei 

que possui um narrador e enredo, então perguntei se alguém sabia o que era, e 

ninguém soube responder, então expliquei que narrador é alguém que não 

participa da história como personagem, e que conta a história, e o enredo são as 

situações vividas pelos personagens durante o conto, e expliquei como era 

dividido.  
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Logo em seguida eu, Ludimila expliquei sobre os Contos maravilhosos, 

comecei perguntando se eles conheciam a história de “Chapeuzinho Vermelho”, a 

maioria dissera que sim, então perguntei quem era os personagens, e o que 

aconteceu na história, o Vinícius foi logo contando a história. Indaguei sobre esse 

conto, para mostrar as características de um conto maravilhoso. Especificando 

sobre as características, mencionei que o senário sempre vai ser em bosques, 

reinos, castelos entre outros. O aluno Jhonatan disse:  

– Você falando “castelo”, lembrei da história “A Bela e A Fera”. 

E eu disse:  

– Sim, “A Bela e a Fera” também é um conto maravilhoso, pois tem magia, Bruxa, 

princesa, príncipe, animal e objetos que falam. E também o cenário, que é em um 

reino com castelo, e tem o bosque. 

Aproveitamos a leitura do dia, para mostrar as características dos contos 

enquanto eu (Geziane) lia. Também usei o conto para mostrar passo a passo do 

enredo, durante o conto, perguntava se aquele pedaço pertencia a qual parte do 

enredo. Eles só souberam responder na parte da conclusão que é o final do conto. 

Após a leitura, entregamos os livros para as crianças lerem, depois 

passamos nas carteiras para tomar leitura com intenção de avaliar a agilidade da 

leitura, a entonação, o respeito aos sinais de pontuação e o tom da voz. 

Observamos que o Yago troca a letra “M” por “N”. Percebemos que o Jhonatan 

não respeita os sinais de pontuação (ponto e vírgula). A Jhennifer, a Yasmim, o 

Enzo e o Nicolas conseguem ler com mais agilidade. Ficamos surpresas com a 

Larissa, que em outros momentos apresentava muitas dificuldades, só que na 

leitura ela tem facilidade, somente não respeita os sinais de pontuação 

(exclamação e interrogação). 

 

 

Mês de janeiro de 2019 

 

CALKINS, Lucy McCormick. A Arte de ensinar a escrever 
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Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Verde: conceitos que preciso aprofundar 

Azul: palavras com significado desconhecido. Vocabulário  

 

 

Engendram: Aqueles que faz existir, geram, esboçam, criam. 

Resignação: submissão a vontade de alguém ou destino. 

A autora começa falando sobre a necessidade que temos de demonstrar por meio da 

escrita as nossas vivências, conhecimentos adquiridos ao longo da vida. E isso vem 

desde a antiguidade, desde nossas primeiras observações do mundo. Deixamos escritos 

em tudo, seja em pedras, papel, parede, etc. Uma vez que, por meio dela nos 

expressamos, e conseguimos fantasiar um mundo que queríamos ter, tornando o que 

achamos ser mal em bem, registramos momentos, fases e ciclos da vida. E fazemos isso, 

porque queremos compreender como a vida é. 

Ela coloca uma citação que mostra bem o que quis dizer.  

Como John Cheever explica: “Quando comecei a escrever, descobri que este era o 

melhor modo de tirar algum sentido de minha vida”. 

Em seguida, ela enfatiza sobre a falta de vontade de escrever que os estudantes 

demostram, e que os professores não compreendem que agiriam ou já agiram da mesma 

maneira, não procurando saber a causa para tal. 

Em vez de pensarmos mais honesta e profundamente sobre os motivos por que os 

estudantes aprenderam a antipatizar com a escrita, nós forçamos, empurramos, iludimos, 

motivamos, estimulamos, trapaceamos, exigimos... 16 

A ironia, nisso tudo, é que nós, nas escolas, bloqueamos as razões naturais e 

permanentes para escrever, e, depois, queixamo-nos de que nossos estudantes não 

querem escrever. 16 

[...] muitos professores valentes lutaram durante anos para motivar seus estudantes para 

a escrita. Mas motivar para a escrita é muito diferente de ajudar os jovens a envolverem-

se profunda e pessoalmente com sua escrita. [...] somos mais capazes de fazer o primeiro 
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– motivar para a escrita – do que o segundo – criar este envolvimento.17 

Cata: ato ou efeito de catar, buscar, procurar 

Agora, trabalhando com crianças e adultos, eu sei que ensinar a escrever começa com o 

reconhecimento de que cada indivíduo vem para a oficina de trabalho de escrita com 

preocupações, ideias recordações e sentimentos. Nossa tarefa como professores é ouvir 

e ajuda-los a ouvir. “Quais são as coisas que você gosta e conhece? ”, pergunto aos 

escritores e pergunto-lhes sempre, não importa se estes escritores têm seis ou sessenta 

anos de idade. 18 

Em nossas salas de aula, podemos incentivar a ânsia humana, se ajudarmos os 

estudantes a descobrir que suas vidas valem a pena ser passadas para o papel e se os 

ajudarmos a selecionar seus tópicos, seu gênero e audiência. 18 

Devemos instigar os estudantes com perguntas, através daí e dos seus conhecimentos 

obtidos a partir de experiências vividas, vão descobrindo o que escrever. 

A escolha do tópico é parte desse processo, mas o principal é que, quando convidamos 

as crianças para que escolham sua forma, voz e audiência, bem como seu tema, damos-

lhes a posse e a responsabilidade por aquilo que escrevem. Isto transforma a escrita, de 

uma tarefa designada em um projeto pessoal. 19 

Quando a escrita se torna um projeto pessoal para as crianças, os professores não 

necessitam adular, pressionar, seduzir e motivar. O ato de ensinar se transforma. [...] 

nosso ensino torna-se mais pessoal e essa é a maior diferença. 19 

Dissonância: falta de harmonia, discordância (entre duas ou mais coisas). 

Alienado: que não tem a capacidade de compreender ou conhecer a realidade que o 

cerca.    

Responda à escrita: dê leitores para os escritores 22 

Para ensinar bem, não necessitamos de mais técnicas, atividades e estratégias. 

Necessitamos, isto sim, de um senso daquilo que é essencial. [...] o que é essencial para 

ensinar-se a escrever? [...]  

Para mim, é essencial que as crianças estejam profundamente envolvidas com a escrita, 

que compartilhem seus textos com os outros e que percebam a si mesmas como autores. 

Creio que estas coisas estão interligadas. 22 
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Precisamos envolver as crianças de tal forma, que se descubram como autores, e assim 

queiram dividir seus escritos. 

 

Necessitamos escrever, mas também necessitamos ser ouvidos.23 

  

Em vez de perguntar: “ o que farei e direi amanhã? ”, o professor de escrita deve 

perguntar: “Como posso estabelecer um ambiente de sala de aula que apoie o 

crescimento da escrita? O conteúdo de qualquer lição de escrita importa muito menos do 

que o contexto desta. 25 

 

Caleidoscópico: conjunto de coisas que se sucedem, mudando. 

 

Quando a pesquisa fundamenta nossa prática.  26 

Se nós, enquanto professores de escrita, observamos como nossos estudantes escrevem, 

então podemos ajudá-los a desenvolver estratégias mais efetivas para a escrita. Fazendo 

isto, podemos extrair daí duas importantes áreas de pesquisa: Estudos de como os 

estudantes escrevem; e relatos de como os escritores profissionais escrevem. 28 

  

Engendra: fazer existir; gerar, criar, originar. 

 

Exatamente como os fotógrafos estão sempre observando fotos potenciais, também os 

escritores veem estórias em potencial, onde quer que olhem. 30 

 

Ela descreve o processo de escrita. Esclarecendo que o mesmo não segue uma 

sequência determinado ou tem um tempo preciso para acontecer. É uma conversa, uma 

conexão entre o escritor e seu texto.  

 

Um esboço, pode começar com uma imagem, uma sentença que permanece na mentem, 

uma recordação. 30 

 

O esboço logo torna-se revisão. A revisão significa somente isso: re-vi-são. Ver 

novamente. As palavras tornam-se lentes (Murray), que nos ajudam a ver os temas que 

emergem e o desenvolvimento daquilo que queremos dizer. Começo um texto, por 

exemplo, tentando captar o respeito que sinto por minha mãe. No meio da página, 

descubro que emergiu uma contradição perturbadora. Reli aquilo que já estava escrito, 

revendo. Reviso o que disse; a escrita torna-se uma lente. Reviso e, movendo as palavras 
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na página e olhando através delas para meu tema que se desdobra, exploro e descubro o 

que tenho a dizer. 31  

 

Os escritores tornam-se leitores, depois escritores, novamente. Eliminam uma seção, 

inserem uma linha, alteram um detalhe e transformam uma narrativa em um ensaio. 32 

 

Em seu próprio modo e em seu próprio ritmo, a maioria dos escritores seguem um ciclo 

em seu ato de escrever ensaio, esboço, revisão e edição. 32 

 

O processo de escrita não se ajusta aos métodos guiados pelo professor, e globalizantes, 

que não levam o indivíduo em consideração.33 

 

 Através da escrita, podemos “revisar”, remodelar, e redefinir nossos pensamentos. 34 

 

Sempre acreditei que a revisão é essencial, para o processo de escrita: que a escrita nos 

ajuda a desenvolver o pensamento precisamente porque permite que revisitemos os 

nossos primeiros pensamentos. Mas recentemente, comecei a descobrir que nossos 

esboços não são o ponto inicial da escrita, mas os resultados disso. Em vez disso, o 

ponto inicial da escrita é a interação entre o escritor e o texto em desenvolvimento. 34 

 

Criar ambientes de sala de aula que nos permitam escutar as crianças 36 

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo e estrutura de sala de aula 

radicalmente diferentes daqueles utilizados em nossas escolas. Se desejamos que os 

estudantes se tornem profundamente investidos em sua escrita, se desejamos que 

esbocem e revisem, compartilhando seus textos com os outros, enquanto escrevem, 

estas crianças necessitam de tempo. Se querermos que eles tenham uma oportunidade 

de dar o melhor de si mesmos e que deem o melhor de si mesmos da melhor maneira 

possível, os alunos necessitam de grandes espaços de tempo. Um esforço prolongado e a 

persistência são essenciais, para a boa escrita; ainda assim, estas características são 

contrárias a maneira de nossas escolas modernas. 36   

 

Os professores frequentemente indagam: “ como posso enfiar a escrita no meio de tudo 

que temos? ” Minha sugestão é simples: não faça isso. Em vez de enfiar mais alguma 

coisa no currículo já abarrotado, sugiro que olhemos criticamente para nosso dia escolar, 

a fim de determinar aquilo que não mais é necessário e pode ser eliminado. 37-38 
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Frenético: tomado de frenesi, em completo delírio; louco, delirante. 

 

 

O estabelecimento de um período para a escrita é importante por uma outra razão: 

permite que as crianças assumam controle sobre seus próprios processos de escrita. 

Quando estes alunos conhecem os parâmetros em que estão trabalhando, podem 

desenvolver estratégias e planos para sua escrita. 39 

  

As crianças devem saber o que esperar. Isto permite que progridam; liberta o professor do 

fardo de ter que coreografar as atividades e permite a existência de um tempo para que 

escute os alunos. 39 

 

O processo de escrita tem que ser frequente, é essencial reservar um tempo, assim a 

criança domina o processo de sua escrita. A autora sugere 1 hora por dia, ou pelo menos 

3 vezes por semana, para que a criança não perca o foco no tema, e diminua seu 

desempenho. 

 

Os professores também descobrem que, uma vez que os materiais de escrita influenciam 

significativamente, o que e como as crianças escrevem, uma simples alteração na forma e 

no tamanho do papel disponível pode representar um novo desafio para os alunos. 41 

 

Os professores de series mais adiantadas que conheço, prestam menos atenção aos 

materiais. Geralmente fornecem papel para os rascunhos e folhas de oficio para esboços 

finais, ficando só nisso. Imagino, porém, se não há algum engano nisso. Porque é que 

presumo que os alunos da quarta série são muito crescidos para apreciarem a escrita em 

um livro menor? 42 

 

Meu único alerta a esses professores é que, se uma criança faz seus rascunhos e 

primeiros esboços em um papel branco e delicado, poderá não ver estas primeiras 

tentativas como o começo do processo. Os materiais devem encorajar a exploração. 42 

 

Como professores de escrita, necessitamos estruturar as salas de aula cuidadosamente, 

de modo que possamos ajuda-los a ouvir uns aos outros e responder a seus textos.43 

 

O contato com bons materiais de escrita, faz com que as crianças vejam a escrita como 

algo prazeroso, e intervém na forma como ela irá escrever. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 386



                                                                      

15 
 

 

 

Mês de fevereiro de 2019 

 

CALKINS, Lucy McCormick. A Arte de ensinar a escrever 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Verde: conceitos que preciso aprofundar 

Azul: palavras com significado desconhecido. Vocabulário 

 

O ponto de contato vem quando permitimos que os alunos nos ensinem aquilo que 

aprendem. Isto transforma nosso ensino em um curso de estudo, e o aprendizado de 

nossos estudantes em um currículo para aquele curso. Quando nós, professores, 

puxamos nossa cadeira para o lado dos jovens escritores e tentamos compreender seus 

modos de pensamento, quando procuramos pela lógica, em seus erros, e pelos padrões 

de seu crescimento, então estamos no caminho certo. 48 

Entendi que aprender enquanto ensina, começa quando o professor este disposto á 

encontrar a linha de pensamento do aluno, seu raciocínio. Quais foram os caminhos 

percorridos até aquele entendimento? E tenha interesse em ouvir suas respostas.  

Recentemente pedi que meus estudantes, no Teachers College, formassem, em suas 

mentes, uma imagem deles mesmos desempenhando seus papéis como professores 

completamente bem-sucedidos. “Escrevam aquilo que lhes vem à mente”, pedi. A maioria 

dos estudantes descreveu a si mesmo como fazendo gestos vigorosos do púlpito, 

enquanto uma sala cheia de estudantes inclinava-se para a frente, em suas cadeiras, para 

captar cada palavra de seu mestre. O bom ensino é exatamente o oposto disso: nós 

somos aqueles que devem se inclinar para a frente, em nossas cadeiras. 48 

Os alunos assemelham a imagem dos professores a autoridade e poder? Porque? Como 

mudar isso? 

um leitor encontra em um texto é influenciado pelo conhecimento anterior daquele leitor, 

assim, também, quando os professores possuem um conhecimento anterior do 

desenvolvimento da escrita, é mais fácil prestarem atenção aquilo que as crianças 
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mostram. 49 

Pré-escola e primeira serie: primeiras experiências com a escrita. 51 

 

Os adultos transformaram a escrita em um exercício de preenchimentos de linhas 

pontilhadas, em uma questão de regras, lições e comportamento cauteloso. As crianças 

visualizam a escrita de forma totalmente diferente. Para elas, a escrita é uma exploração 

feita com a caneta ou lápis.51 

Se aproveitamos o indícios sobre como as crianças aprendem a linguagem oral, então 

podemos permitir que elas aprendam a linguagem escrita utilizando-a, tão bem quanto 

possam, para finalidades  reais e fazendo com que os adultos vejam, através dos erros, o 

que tentam dizer.52 

Quando as crianças possuem um conhecimento rudimentar sobre a escrita, elas podem 

perceber a si mesmas como escritoras; dentro desta gestáltica rapidamente aprendem 

mais convenções da linguagem escrita. 53 

 Gestáltica? 

É importante que transformem em leitores e escritores. E podemos começar isto já no 

primeiro dia de aula. 53 

Nossa tarefa, enquanto isso, é responder aos produtos oferecidos pelas crianças de modo 

que estes jovens aprendam que os sinais no papel tem o poder de transmitir significado. 

Assim como os bebês aprendem sobre o poder de seus gestos, através de nossas 

respostas a eles, os aprendizes da linguagem descobrem o poder da sua escrita e 

desenhos através de nossa resposta. 55  

 A autora mostra que as crianças vão aprendendo a se comunicar através das nossas 

ações resultantes de seus gestos e sons produzidos. Para que a criança aprenda o poder 

da escrita, temos que tratar o que ela escreve ou tenta escrever através de desenhos ou 

linhas tortas com atenção e consideração, isso faz com que ela queira dividir com o outro 

o que pensou ou queria expressar. 

O reconhecimento de que a escrita envolve tipos de sinais e símbolos particulares, faz 

com que as crianças movam-se de linhas hesitantes para fileiras de círculos e triângulos 

e, disto, para as letras do alfabeto, contidas em seus próprios nomes; depois avançam 

para as letras que encontram nas escritas contidas em seu nome ambiente e em suas 
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primeiras experiências de leitura. 56 

É muito útil focalizarmos nossa atenção naquilo que as crianças estão fazendo, em vez de 

naquilo que gostaríamos que fizessem. 57 

Às vezes, as pessoas perguntam-me o que penso ser a mensagem mais importante a 

transmitir para os professores de crianças pequenas. Minha resposta é simples: quero 

que os professores saboreiem aquilo que os alunos fazem. Não existe nada que eu queira 

mais do que ver aqueles professores levando alguns dos escritos de seus alunos para 

mostrá-los a outros professores e que levem esses escritos para casa, para compartilhá-

los com sua família. Quero que os professores sintam que estão vivendo um período 

maravilhoso, observando admirando e trabalhando com os jovens escritores. 58 

Conjecturas: ação ou efeito de deduzir ou fazer inferências, baseando-se em palpites, 

intuições, provas  inconclusas ou suposições.   

Se não tememos os erros das crianças, se lhes damos oportunidades para que escrevam 

e se suas salas de aula proporcionam ambientes ricos em alfabetização, as crianças 

aprenderão rapidamente. Pelo final da pré-escola, muitas crianças estarão escrevendo 

longas histórias[..] 60-61 

O papel do professor é fornecer o tempo, materiais e estrutura para toda esta 

escrita/diálogo/leitura/escuta e responder, ampliando o que as crianças são capazes de 

fazer. Os professores ajudam pelo fornecimento de muitas razões funcionais para a 

escrita. 62 

Primeira série: um período de confiança 64 

Podemos auxiliar mais positivamente as crianças pequenas a se tornarem escritoras 

quando entendemos algumas das sequências do desenvolvimento, que comumente 

ocorrem nas séries iniciais. 64 

 Comumente: entre a maior parte das pessoas, de modo geral; geralmente. 

A partir do momento em que a criança se vê como escritora, é provocado nela a 

curiosidade, e ela começa a observar todo que tem letras e palavras, e assim aprendem 

em curto tempo a escrita correta da palavras 

O desenho desempenha um importante papel. O ato de desenhar e o próprio desenho 

proporcionam um conjunto de apoio, dentro do qual a peça de escrita pode ser construída. 

65 
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A maior parte daquilo que a criança quer dizer é transmitida pelo desenho. Não somente o 

ato de desenhar, mas o próprio desenho proporciona uma estrutura de apoio para os 

jovens escritores. Com o tempo as crianças aprendem a criar textos autônomos e 

explícitos, mas durante suas primeiras incursões à escrita, frequentemente gravam muito 

do significado mais no desenho do que no texto.  66-67 

Em seus desenhos, as crianças tomam um pedacinho do mundo e o congelam por um 

momento; então, com o desenho em sua frente, começam a trabalhar nas palavras que o 

acompanham. 67 

É importante lembrar que nenhuma solução funciona para todas as crianças e que, além 

disso, nenhuma solução dura para sempre. Podemos introduzir os desenhos como forma 

de ensaio, mas, depois, devemos observar os sinais indicativos de que os desenhos estão 

se estendendo além do desejável ou limitando a escrita das crianças. Se existe esta 

limitação, então, talvez, necessitamos dedicar um tempo e espaço extra para o 

desenho, porque este é obviamente importante para o crescimento das crianças, se 

não para o bem de sua escrita. 71-73 

 [...] para muitos jovens escritores, a escrita esta profundamente embutida dentro da 

linguagem oral. A fala- assim como no desenho- proporciona uma estrutura dentro da qual 

o texto pode ser construído. Uma imensa quantidade de fala envolve a produção até 

mesmo de umas poucas palavras [...]. 75  

A medida que as escritas das crianças torna-se fluente, o intervalo de tempo entre sua 

fala e sua escrita diminui, e são mais capazes de escrever sem o acompanhamento 

verbal. O comentário que uma vez acompanhava a escrita torna-se desnecessário. 76 

Á medida em que a confiança e habilidade de uma criança em sua escrita aumentam, 

esta é capaz de produzir vários textos de escrita em uma única sessão. 76 

As crianças escrevem e, se lhes for dada a oportunidade de compartilharem seus textos 

com um ouvinte atencioso, frequentemente descobrem que tem mais a falar e que tem 

alguém querendo escutar. Em pouco tempo, as crianças fazem suas estórias “crescer” por 

si mesmas: uma pagina transforma-se em três, um texto curto, de algumas linhas, é 

transformado em um gigantesco pergaminho. As crianças gostam de grampear e colar e, 

assim, rapidamente aprendem a aumentar seus livros. 79 

Na escrita, o ato de acrescentar sem olhar para o que já fizeram leva-os a fazer estórias 

que são, na verdade, uma colagem de pedaços afixados uns aos outros com grampos ou 

fita adesiva. Um modo de se encorajar o crescimento das crianças pequenas na escrita, 
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portanto, é encorajando-as a ler o que já escreveram para as crianças mais próximas, e, 

mais do que isso, para si mesmas. 79 

A revisão significa quase que literalmente, ver novamente, e precisa ser interpretada no 

sentido mais amplo. 81 

O ponto é a utilização da escrita como um modo de experimentação, de relexão e de 

aprendizado. 81 

Quando as crianças interrompem continuamente a si mesmas, enquanto escrevem 

estória, para se preocupar com uma soletração correta, frequentemente perdem contato 

como que queriam dizer antes. Estas interrupções produzem um staccato na escrita e 

evitam que os escritores encontrem seu próprio passo e ritmo. 82 

Staccato: tipo de articulação onde as notas e as frases musicais devem ser executadas 

com curta duração entre elas. 

É mais importante que as crianças sejam aprendizes de soletração do que produzam 

textos corretamente soletrados, o que, afinal, seria nossa soletração, não deles. 83 

Abarrotado: algo que tem mais coisas do que tem capacidade para suportar. 

Segunda série: novas preocupações e nova competência. 85 

Egocentrismo: comportamentos, formas de proceder, que demonstram características 

daquele que fala mais de si mesmo do que de qualquer outra coisa. 

Os estudantes da primeira série frequentemente escrevem como quando brincam com 

blocos: pelo prazer, mas do que pela audiência. A medida em que estas crianças 

amadurecem, se tornam também mais capazes de se distanciar e ver seus trabalhos 

pelos olhos de outras pessoas. 87 

A boa escrita requer confiança. 87 

Na pré-escola e primeira série, muitas crianças transmitem o que querem dizer mais 

facilmente através dos desenhos do que com a escrita. O desenho, portanto, pode 

proporcionar um sistema de apoio para a escrita. Uma vez que o desenho possuem mais 

informações  para estas crianças do que a escrita, o desenho proporciona um horizonte e 

leva a criança a aprofundar-se em sua escrita. De certo modo, nossos objetivos é ajudar 

as escrita das crianças a alcançar a expressividade dos desenhos infantis. 88 

Desenhar é essencial para uma criança, são nos desenhos que a criança coloca suas 
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emoções, sentimentos, coisas que observou e a fizeram pensar. Ela também pode 

mostrar por meio do desenho o que vem acontecendo na vida dela, sejam coisas boas ou 

más.  

Incutir: ocasionar (suscitar e introduzir) sentimentos, pensamentos, ideias e/ou valores em 

alguém. 

Para a maioria dos alunos da segunda série, falar, em vez de escrever, pode 

proporcionar-lhes um horizonte e um sistema de apoio. Exatamente como na primeira 

série, onde o objetivo era fazer com que a escrita alcançasse o desenho, aqui o objetivo é 

fazer com que a escrita alcance a fala. O objeto é fazer com que a fluência e voz da 

linguagem oral cheguem a escrita da criança.  88 

Conclamo: gritar, contestar através de brados, de maneira a criar tumulto. 

Se os professore auxiliam seus alunos a organizaram seus livros em uma sequencia de 

capítulos, estes poderão selecionar suas informações em categorias. 94 

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem estórias cama-a-

cama fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são variações ao acaso; 

representam pontos de crescimento. Tenho descrito a segunda série como sendo uma 

terra de opostos, mas é mais acurado falar-se dela como um período de crescimento. A 

revisão é uma força qu propulsiona o crescimento, na segunda serie. 95 

A atividade de revisão proporciona prazer: a leitura, as conversas entre colegas, recorte, 

colagem e adição transforma-se em tarefas agradáveis. 96 

[...] nosso objetivo não é de fazer com que as crianças cortem e colem seus esboços. Em 

vez disso, devemos fazer com que estendam o que são capazes de fazer, como 

escritoras. O que devemos perguntar a nós mesmos não é “eles estão revisando?”, mas 

sim “estamos estendendo quilo que podem fazer, como escritores?” se os estudantes da 

segunda série escrevem com frequência, se escrevem para uma audiência, se são 

encorajados para a concentração no conteúdo, bem como na forma, e se estes alunos 

tem a oportunidade para reler e refletir sobre seus textos e seus temas, então tenho 

confiança de que, para eles, a segunda série pode ser um período de tremendo 

crescimento. 

 

CALVIS, Lucy; HARMAN, Amanda; WHITE, Zoe. Crianças produtoras de texto: a arte 
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de interagir em sala de aula. Tradução de Gisele Klein. Porto alegre: Artmed, 2008. 

 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Verde: conceitos que preciso aprofundar 

Azul: palavras com significado desconhecido. Vocabulário 

 

Compreendendo a interação: os pontos essenciais da interação com crianças 

produtoras de texto. 

Se um professor consegue escutar um aluno falar sobre sua produção textual, ele, então, 

consegue passar os olhos pelo que o aluno fez até o momento e intervir de maneira a 

qualificar não apenas a produção, mas o trabalho do aluno em outras que virão, as 

interações proporcionadas por esse professor se tornam importantes. Os alunos desses 

professores aprenderão a escrever de maneira eficiente. 11 

Demo-nos conta de que aprender a interagir bem é realmente algo muito importante. 12 

Cíclico: que se realiza ou retorna periodicamente. 13 

Trivial: Conhecido pela maioria das pessoas; comum.13 

Insight: Compreensão repentina de um problema, ocasionada por uma percepção mental 

clara e, geralmente intuitiva, dos elementos que levam a sua resolução.13 

[...] mesmo professores de produção textual muito experientes podem ver o rascunho de 

uma criança, ouvir suas descrições acerca do escrito e se sentir inseguros sobre como 

proceder. 13 

Entendi que saber interagir bem, não é questão de sorte, dom ou vocação. É sim um 

desafio que é enfrentado todos os dias, não importa se você tem 1 ou 10 anos de 

profissão, esse é um desenvolvimento que ocorre gradativamente. 

Tateando: vem do verbo tatear que significa: Conhecer pelo tato; apalpar. 14 

A interação pode nos dar a força que torna nossas miniaulas, o desenvolvimento do 

currículo, a avaliação e tudo o mais poderoso. Ela nos dá um recurso infinito de sabedoria 

de ensino, uma fonte infinita de responsabilidade final, um sistema de verificações e 
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comparações. E ela nos dá o risco e a conexão humana – a compreensão de nossas 

crianças, que dão alma ao nosso ensino.14  

O tom e a natureza de uma interação sobre a produção textual – 14 

Abaixo, a escritora descreve os passos para uma boa interação.  

Durante uma interação, o professor não fica acima da criança, com o escrito nas mãos, 

dando lhes instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o professor no nível dos olhos 

da criança. 14 

Isso faz com que a criança se sinta mais segura, e se expresse melhor, como se 

estivesse conversando com um amigo, e não como se estivesse sendo avaliada e 

pressionada. 

A criança emprega a escrita e faz a maioria (ou pelo menos bastante) da conversa. O 

professor pode iniciar a conversa fazendo uma pergunta ampla. A criança responde, e o 

professor escuta atentamente, fascinado. Com frequência o professor responde apenas 

um pouco ao conteúdo do trabalho da criança: “Oh, eu não sabia que você tinha um novo 

bebê em sua família, que emocionante! Ou “ Sinto muito em saber que seu pai está 

viajando. Aposto que você sente falta dele”. O professor provavelmente faz uma pergunta 

ou duas para estender o que a criança tinha dito ou demonstrado. Logo a interação 

parece tomar outro rumo; agora o professor explicitamente ensinará uma coisa e ajudará 

a criança a começar a interagir essa nova habilidade ou estratégias em seu trabalho de 

produção textual contínua. 15 

A arquitetura das interações- 15 

Nas salas de aula tradicionais, por exemplo, o professor seguidamente fará uma pergunta, 

evocará uma resposta de um aluno e, então, avaliará a resposta. 15 

Os professores que seguem esse padrão de contato de pergunta-resposta-avaliação 

podem não se dar conta de que estão fazendo isso. 15 

[...] desde que o padrão de contato em tal ensino permaneça o mesmo, a instrução em si 

transmitirá muitas das mesmas mensagens – que o conhecimento está nas mãos do 

professor para ser selecionado, dividido em partes e julgado por ele em vez de ser 

ponderado, compartilhado e investigado com ele. 15 

Quando um professor interage com um aluno, seus contatos tendem a seguir um padrão 

consistente, um que os professores de produção textual escolheram deliberadamente. [...] 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 394



                                                                      

23 
 

nomeamos os passos de pesquisar, decidir ensinar e ligar. 15 

Pesquisar 

Observe e entreviste para entender o que a criança está tentando fazer como autora 

de textos. Investigue para obter mais informações sobre as intenções da criança. 16 

Entranha: vem do Verbo entranhar: cavar profundamente; entrar no meio de. 16 

[..] uma interação sobre produção textual geralmente começa com o professor 

perguntando: “como vai seu trabalho com o texto? Ou “ em que você tem trabalhado como 

autor de textos? ”. 16 

O componente de pesquisa das interações com produtores de texto iniciantes 

frequentemente envolve observar o que a criança está fazendo, olhar o trabalho para 

compreender o que a criança fez e especificar o que é que a criança parece estar 

tentando fazer como autora de textos. “ Eu posso ver que você colocou muita 

empolgação. Você colocou muitos pontos de exclamação, não é mesmo? ” Podemos 

dizer. Nossa pesquisa envolve muitas vezes verificar duplamente os pressentimentos que 

desenvolvemos ao observar o trabalho da criança.16 

A observação é muito importante para captar e identificar as ações e pensamentos da 

criança em relação a escrita. 

Podemos até mesmo colocar palavras para que a criança fez que ela própria 

provavelmente não usa. [...] quando articulamos o que pensamos que a criança fez e o 

que antecipamos que ela possa querer fazer em seguida, estamos demostrando as 

maneiras pelas quais esperamos que elas eventualmente seriam capazes de conversar 

sobre sua escrita. 16-17 

Especifique o que a criança já fez como autora de textos e lembre a de fazer isso em 

sua escrita futura. 17 

O desafio para nós professores é observar uma maneira muito específica na qual a 

criança foi bem-sucedida e, então, expressar um elogio de tal modo que a criança saiba 

que é algo que ela deveria levar para seu trabalho de escrita em geral. 18 

Decidir 

Pondere se você deseja aceitar ou alterar os planos e processos atuais da criança. 

Decida o que você deseja ensinar e como você o ensinará. 18 
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Quanto mais aprendemos sobre o ensino da escrita, mais opções podemos considerar, e 

imaginar opções permite que adaptemos nosso ensino as necessidades de cada aluno 

durante a interação. 18 

Um bom incentivo para a criança é destacar e valorizar quando a mesma realizar, ou 

elaborar corretamente uma ação na escrita. Ela vai sempre se lembrar disso, quando 

estiver novamente escrevendo. 

Devemos determinar quais dos vários métodos de ensino efetivos serão mais adequados 

para um determinado tópico de ensino e para um determinado aluno. 19 

Na interação os professores poderão constatar que seus alfabetizandos, sobretudo o dá 

pré-escola, ainda não conseguem ler com a correspondência individualizada, ou seja, 

palavra por palavra, sílaba por sílaba, letra por letra.19 

Ensinar – 20 

Ajude a criança a começar a fazer aquilo que você quer que ela faça. Intervenha 

para qualificar o que a criança está fazendo. 20 

Existem vários métodos efetivos que as pessoas podem usar para ensinar crianças 

produtoras de textos. Em cada orientação e em cada miniaula, um professor usará seja a 

pratica orientada, a demonstração, contando explicitamente e mostrando um exemplo, 

seja (ocasionalmente) a investigação.20 

Método de ensino: demonstração 

Ensinar a escrever por demonstração, não é muito diferente de minha aula sobre como 

fazer panquecas. Se decidimos demostrar, mostraremos as crianças o que queremos que 

ela faça mais tarde sozinha. As vezes demostramos mostrando a criança o que fazemos 

em nossa própria escrita, e as vezes assumimos temporariamente uma pequena parte de 

sua composição escrita de modo que possamos usá-las para nossa demonstração. 21 

Método de ensino: pratica orientada. 

[..] nós usamos a pratica orientada em interações sobre produção textual para estruturar a 

criança a medida que, com o nosso apoio, ela tenta o que esperamos que ela logo será 

capaz de fazer sozinha. 22 

Métodos de ensino: contar explicitamente e mostrar um exemplo, investigação. 

 Muitas vezes quando se usa esse método, sentimos como se estivéssemos fazendo um 
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pequeno discurso para a criança. 22-23 

O quarto método de ensino, a investigação, não é aquela usada com frequência na oficina 

de produção textual inicial, pois ela se baseia em um nível de sofisticação que geralmente 

se encontra apenas em produtores de textos mais experientes. 23 

Ligar 

Especifique o que a criança fez como autora de textos e a lembre de fazer isso com 

frequência no futuro. 23 

Uma ligação explicita ajuda a criança a transferir o que ensinamos hoje para haver esse 

processo de escrita independente. 23 

Aludindo: vem do verbo aludir. O mesmo que: mencionando. Fazer alusão ou referência 

a. 

Amiúde:  que ocorre de maneira repetida, repetidas vezes ou frequentemente. 

Apesar de que a maioria das interações seguirem quase a mesma arquitetura, existem 

três tipos principais delas, cada uma com um enfoque levemente diferente: interação 

sobre conteúdo, interação sobre expectativas e interação sobre processos e objetivos. 24 

Quando o aluno gerou muitos detalhes, nosso papel é encoraja-los a registrar no papel o 

que disse. 24 

Descobrimos que é importante fazer uma conexão entre os objetivos mais abstratos que 

ensinamos como parte do processo de escrita (escrever com detalhes) e as estratégias 

que a criança pode usar para incorporar esse objetivo em sua escrita (usando sinais de 

inserir condições mais especificas) 25 

 

 

Mês de março de 2019 

Projeto: Narrativas de si. Registro do dia 22/03/2019  

Adriane, Cassia, Iohana, Geziane 

Iniciamos com a Adriane que explicou o que é um tópico/tema, e sugeriu 

como escolher um.  Em seguida, foi a vez da Iohana que fez a leitura de uma 

escrita que ela mesma produziu, o tema era “pessoas”.  E retomou o conceito de 
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tópicos, dando exemplos próprios. Logo depois, a Geziane relembrou as regras do 

projeto juntamente com os alunos. 

Dividimos a turma em grupos de 5 alunos e cada bolsista ficou com um 

grupo a fim de orientá-los na conferência. Então, antes de iniciarmos a escrita do 

primeiro esboço, informarmos que eles teriam 15 minutos para escrever o esboço, 

poderiam escrever sobre o que quisessem e tudo que vier a mente sem se 

preocupar com os erros de escrita, pontuação e concordância.  

Assim que iniciou, percebemos que alguns ficavam olhando com os olhos 

fixos para a folha sem conseguir escrever nada, logo cada uma de nós bolsistas, 

fomos até eles para ajudá-los a iniciar.  

Eu, Geziane, percebi que alguns tinham um certo receio de escrever, 

mesmo falando para escrever o que viesse a mente.  Eu sempre perguntava: o 

que você está pensando agora? Eles ficavam apenas me olhando. Então eu dizia 

que era para escrever qualquer coisa que viesse a mente, que não precisava se 

preocupar com o que iria escrever, não íamos corrigir mesmo, apenas ajudá-los. 

Uma aluna que agora não me recordo o nome, me perguntou como se escrevia 

“passear”, na hora disse a ela não se preocupar com a forma correta da escrita. 

Depois na conferência vi que ela tinha escrito com “ç”. Fiquei pensando depois 

que eu podia ter falado para ela a forma correta de escrever, visto que ela já havia 

parado o seu raciocínio para pensar na palavra 

Eu, Adriane fiquei responsável por coordena um grupo composto por cinco 

alunos, todos do grupo participaram, alguns alunos escreveram sobre a ida a feira, 

outros sobre o que ganharam de presente de aniversário, outros sobre sua família 

e a chegada de um novo bebe.  

Durante a produção do esboço os alunos me perguntaram se podiam 

apagar um trecho e escrever novamente, porque eles haviam dito que queriam 

acrescentar uma parte da história pois havia esquecido de algo, E assim sugeri a 

eles que fizessem notas de rodapé, eu expliquei para eles sobre oque e notas de 

rodapé e ensinei eles a enumerar as notas. Os alunos do grupo socializaram seus 

esboços com os demais da classe, em todo momento eu incentivei os alunos a 

escreverem e a pôr mais detalhes em seus esboços. 

OBS: Eu ainda não decorei os nomes dos alunos. 
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Iohana: Os membros do meu grupo foram: o Davi, o Eduardo, a Geovana, a 

Leticia e o Pedro. As meninas produziram bem, e ficou claro para elas a proposta 

do projeto. O Davi produziu pouca coisa, mas pelo menos saiu alguma coisa. Eu 

pedi para que o Davi acrescentasse umas coisas, sugeri a ele o tipo de coisa a se 

acrescentar; mas ele não quis por. Estava muito disperso, como se não 

estivéssemos em um projeto de escrita. O Eduardo não produziu nada, ele disse 

que não sabia o que escrever. 

 A professora Josiane ainda deu ideia de escrever: “eu não sei o que escrever. 

Estou sem ideias. ” Mas ele não quis por. Com o passar do tempo ele escreveu tal 

frase. Na conferencia eu sugeri que ele escreve mais sobre por que não queria 

produzir, mas ele ainda assim não fez. Quando os alunos começaram a ler a 

frente da sala após ter acabado a parte de escrever eu o vi escrevendo. Mas não 

pude ver o que era. Quando ele terminou já estava em recolhimento os textos. 

Não pude dar muito suporte ao grupo no geral. A cuidadora no Pedro não estava e 

gastei o meu tempo o auxiliando. Pois ele não é alfabetizado então não conseguiu 

produzir. Ele reescreveu uma história que ouviu. É necessário que alguém diga a 

ele como se escreve as silabas, ou pelo menos o estimule com perguntas para 

que ele construa a palavras. 

Falando sobre a conferencia não tive muito proveito. É difícil escutar com tantos 

alunos lendo ao mesmo tempo, pois os grupos estavam no mesmo ambiente. Eu 

gostaria de poder dividir os grupos por ambiente. E trabalhar em duplas de 

crianças. Para que elas aprendam observando os bolsistas a como ajudar a 

enriquecer o texto do outro. 

 

Cassia: O grupo que eu acompanhei tinham os alunos Vinícius, Alzira, Maria e 

outros dois que não recordo o nome. As meninas desenvolveram bem suas 

escritas, pois elas já haviam pensado sobre o tópico que iriam usar no seu esboço. 

 A aluna Alzira escreveu sobre a viagem que ela fez junto com seu pai, pois este é 

caminhoneiro e relatou o sonho de tornar caminhoneiro igual ao pai. A Maria 

escreveu sobre os animais, as flores. O Vinícius havia escrito o que aconteceu até 

o momento que nós iríamos aplicarmos a atividade, ou seja ela fez uma atividade 

antes da escrita junto com a professora deles e contou como era a atividade. Os 

outros dois tiveram mais dificuldade porque eles não sabiam o que escreverem, 
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mas então um começou a escrever sobre o desejo de ganhar um celular e o outro 

contou sobre o seu cachorro.  

O aluno que escreveu sobre o cachorro repetiu várias vezes os mesmos 

argumentos, e então na conferência, momento em que eu pude ter acesso aos 

textos, orientei a ele acrescentar outras informações, e ainda nesse momento os 

demais   lembravam de fatos que não haviam colocado no texto, porém a medida 

que eu ia lendo junto com eles, os mesmos acrescentavam o que não havia 

escrito. 

Diante disso eu achei muito interessante a escrita deles, pois apesar de ter havido 

um determinado tempo, eles ficaram bem a vontade por suas histórias para papel. 

 

Mês de abril de 2019 

Projeto: Narrativas de si. Registro do dia 05/04/2019  

Adriane, Cassia, Geziane e Iohana,  

 

Nesta sexta-feira dia 05 de abril apresentamos um vídeo da  poesia O 

Menino e o Rio do poeta Manuel de Barros, pois no dia anterior as crianças 

haviam feito a leitura da mesma. A poesia, por ser bem ilustrada com as obras da 

Martha Barros e possuir uma bela melodia, causou encanto entre as crianças. Pois 

o vídeo foi passado três vezes em razão dos pedidos, com direito a cantarem junto 

e tudo. Fizemos um vídeo desse momento. 

Eu, bolsista Geziane, fiz um diálogo com eles sobre o vídeo, puxando um 

gancho do que havia sido trabalhado no dia anterior, expliquei que o autor busca 

despertar no leitor a inspiração de ver o mundo através do “baú da infância”, que 

segundo o autor todos nós temos na lembrança. Nesse baú são guardadas as 

sensações e experiências do dia a dia, sendo ainda feito pela primeira vez. 

Perguntei quais lembranças que eles tinham no baú da infância, e deu para 

perceber a empolgação deles ao quererem contar uma lembrança. Alguns 

contaram sobre lembranças de um sítio onde foram. O Enzo contou que lembra 

quando brincava na lama com o irmãozinho e gostava muito, então a eu perguntei 

se eles ainda brincavam assim, e ele disse que não, pois sua mãe não deixava 

mais, porque eles quase não têm roupas velhas para brincar na lama, já que suja 
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muito. É lamentável perceber que algumas crianças não podem brincar livremente, 

visto que é essencial para o desenvolvimento psicológico e para a saúde, pois 

desenvolve a imunidade do corpo da criança. 

 Antes de falarmos diretamente sobre a Martha Barros e suas técnicas. A 

Iohana falou um pouco sobre o pai da autora. 

Informou as crianças o nome completo do poeta (Manoel Wenceslau Leite 

de Barros), a data do nascimento deste (19 de dezembro de 1916), o nome dos 

seus pais, a data de sua morte (13 de novembro de 2014) e a causa desta 

(síndrome da disfunção múltipla de órgãos). 

A aluna Alzira fez o seguinte questionamento: “quantos anos ele tem? ” “Ele 

já é falecido, mas eu não sei dizer com quantos anos ele tinha quando morreu”. 

Então a professora Josiane interveio: “tem a data de nascimento dele? ”, eu 

respondi que sim. “Quando ele faleceu? ” “Em dois mil e quatro”, eu respondi. 

Então com o auxílio da bolsista Cassia como escrivã, fizemos a operação no 

quadro; chegando a conclusão de que Manoel de Barros faleceu com 98 anos de 

idade. 

 Em seguida a bolsista Cassia falou sobre a autora Martha Barros, 

começando por sua trajetória de vida. Foi na pintura que ela encontrou sua 

verdadeira fonte de inspiração, e que herdou do pai o lirismo e o gosto pelas 

coisas pequenas. Para muitas pessoas, suas obras não fazem o menor sentido, 

mas existe sim, um real sentido. 

Depois foi a vez da bolsista Adriane que falou das técnicas que a autora usa 

em suas ilustrações, como a textura, papéis e tecido. Também mostrou algumas 

de suas obras através de slide. Como suas artes são traços leves e livres, que 

parecem abstratas, a Adriane perguntava o que as crianças conseguiam ver na 

ilustração, e assim a imaginação fluía solta, cada um via uma coisa, uns viam 

pássaros, abelhas, flores; outros viam caracol, borboleta, peixe e até pipa. 

Foi uma aula muito legal, e deu para perceber que eles realmente 

gostaram. No final a professora Josiane disse que não iríamos na semana 

seguinte e eles correram para nos abraçar, foi muito gratificante. 
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(Momento do vídeo) 

 

 

 (Momento do abraço) 

   

 

 

Mês de maio de 2019 

Registro dia 10 de maio: Estrutura textual 
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Na sexta-feira dia 10 de maio de 2019 foi executado a revisão dos esboços 

do dia anterior (quinta-feira 11 de maio). Tais esboços referiam-se a como as 

crianças se viam no futuro. Para a mini lição preparamos uma explicação sobre 

estrutura textual, a qual deve ser composta por inicio meio e fim. Foi passado para 

eles que cada paragrafo contem tipos diferentes de informações, e são estas 

informações que determinam a estrutura (início, meio e fim).   

Também foi passado para as crianças que cada paragrafo deve ter um 

espaçamento de regular, nos os ensinamos a medir tal tamanho com os 

polegares. Quando entramos em sala nós bolsistas passamos a proposta do 

planejamento no quadro, para que se tenha um registro no caderno das crianças 

do que está sendo trabalhado na escola. Essa escrita é revezada para que todas 

as bolsistas possam executa-la. 

Falando diretamente sobre a revisão...ela não foi um sucesso; algumas 

crianças como a Ana Luiza já aprenderam a estrutura, mas a maioria não a 

conhece e muito menos a domina; mesmo eles já tendo estudado tal assunto. Não 

foi uma atividade bem-sucedida também por que as crianças já tinham um texto 

escrito, se fosse para produzir um de acordo com a estrutura teria dado certo. 

Como foi apenas uma revisão ficou difícil por o texto em uma estrutura. 

Mas elas aprenderam bem que o paragrafo precisa de espaçamento e letra 

maiúscula. Algumas crianças colocaram espaçamento em todas linhas, foi 

engraçado de ver... então explicamos que apenas a primeira linha do paragrafo 

recebe o espaçamento. Em fim foi um conteúdo difícil de ser aplicado e absorvido 

pelos alunos, mas com algumas revisões sobre estrutura textual elas pegaram o 

jeito. 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B: 

Nome: DIEGO E LUCAS, ESTER E SILMARA, IOHANA E CÁSSIA, ADRIANE E 

GEZIANE. 

Nome de Projeto: “Narrativas de Si”. 
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Tipo de Atividade:  Mini-lição e Revisão do esboço (de acordo com o Projeto 

entende- se o enriquecimento do texto) do dia 09 de maio de 2019; 

Data da aplicação:  10 de maio de 2019. 

 

Proposta de Atividade: 

 Fazer a revisão do texto do dia anterior (09 de maio de 2019: Como 

se veem no futuro); 

 Mini-lição sobre a estruturação do texto (início, meio, fim, parágrafo, 

letras maiúsculas); 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender a estrutura de um texto; 

 Promover a interação dos alunos; 

 Despertar no aluno a vontade de escrever e revisar seus textos; 

 

CONTEÚDOS: 

 Estrutura de texto; 

 Gênero textual narrativo. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo; 

2. Ambiente: sala de aula; 

3. Registro: As crianças a proposta da aula em seu caderno; 

4. Explicação inicial: Bom dia!!! Hoje nós vamos revisar os textos que vocês 

escreveram ontem (09-05-2019), vamos ver como é a construção de um texto, 

como se inicia, como é o meio, como é o fim, e outros aspectos referente ao 

texto. Em seguida vamos realizar a reescrita do texto acrescentando mais 

detalhes para enriquecer seu texto. Logo após realizaremos a conferência e 

vocês irão falar o que mudaram no texto. 

 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 
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alunos: 

 O que é a estrutura de um texto? 

 Como se divide um texto? 

 Por que o texto deve ter um início, um meio e um fim? 

 O que é um narrador personagem? 

 Por que devemos realizar uma conferência? 

 

RECURSOS:  

 Folha de papel A4 para a reescrita do texto; 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Analisar se as crianças aplicaram de forma correta a estrutura 

textual apresentada na mini-lição; 

 

ANEXOS: 
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Mês de julho de 2019 

Noite literária- registro do dia 09/07/2019 –  

. 

Nesse dia teve a noite literária, onde finalizamos o projeto narrativas de si, 

em que pude assimilar mais esse conceito e desenvolver um bocado na leitura. No 

início foi difícil para mim, porque eu nunca fui muito chegada dela, havia lido 

poucos livros na vida. Não sei o que pode ter ocorrido para que eu desenvolvesse 

essa antipatia pela escrita e leitura. Pois me lembro bem que era um sonho de 

criança aprender a ler e escrever. Eu sou a caçula de 6, então meus irmãos me 

ajudaram a aprender a escrever as primeiras letras, desenhavam uns pontinhos na 

forma da letra e eu traçava por cima. Acho que foi na escola, talvez em algum dos 

métodos que a professora aplicou, ou as assombrosas tomadas de leitura e escrita 

que aconteciam semanalmente, me recordo que era sempre uma mesma mulher, 

provavelmente uma outra professora. Ela chamava um a um para ir na sala dela 

tomar leitura. Me lembro de ter medo, ela era ranzinza e a sala era escura, 

causava em todos uma certa apreensão quando era o dia da tomada de leitura, 

que parecia saída de contos de bruxas. E em casa, lembro que minha mãe 

também tomava leitura e acompanhava meus estudos olhava sempre em meu 

caderno. Mas depois de um tempo, lá pela 4 serie, ela já não fazia mais isso, 

acredito que ela não viu mais necessidade. Sempre que podia, eu evitava ler e 

consequentemente a escrever. Gostava mesmo era de desenhar, me trazia uma 

sensação de sossego e paz. Mas já quis muito gostar de ler, até tentava. Peguei 

uma vez um livro e demorei meses para terminar de ler, não tinha empolgação 

alguma, na verdade ainda não tenho muito. Mas já melhorei desde então. Foi nas 

formações do PIBID que conheci o método da escrita livre, que consiste em 

escrever o que vier a mente, durante um certo tempo (10, 20 ou 30 minutos) sem 

parar e sem se preocupar com os erros. A intenção é deixar as palavras fluírem, 

evitando a auto censura e a distração, assim libera a criatividade e o texto flui com 

facilidade. Depois que acaba o tempo, é feito a revisão no texto e as correções. 
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Nas formações, escrevíamos com esse método, todos começavam com uma frase 

e deixava a imaginação levar ao desfecho da história, depois que escrevíamos, 

socializávamos com todos. Ah, eu usei esse método da escrita livre para escrever 

esse registro. 

Voltando à noite literária, as crianças estavam se sentindo escritores, 

fizemos um livro com as escritas de todos os alunos e foi impresso um para cada.   

Os pais vieram, e assistiram as crianças cantar “O menino e o rio” da autora a qual 

inspiramos esse projeto, Martha Barros. Foi uma noite divertida e um final feliz 

para o projeto.  
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Mês de agosto de 2019 

Entendendo os sons. Registro do dia 30/08/19 

Adriane e Geziane 

 

Emanoel, em outros dias  aluno surpreendi com o eu me Nesse dia          

prender a atenção dele na atividade, e nesse dia ele fez  difícilera sempre muito 

tudo e primeiro que todos do grupo. Separamos a sala em grupos, e dessa vez 

por 5  responsávelem 4 bolsistas na sala, então cada bolsista ficou  estávamos

s dois Pedro Henrique, Victor e alunos. No meu grupo ficaram: a Ana Luiza, o

Emanoel. No inicio ele  não queria fazer nada e ficava levantado da cadeira toda 

hora. Coloquei ele perto de mim, e expliquei o que era pra fazer, sempre 

mas, fui chamando a tenção dele para a atividade, depois que ele respondeu algu

todas, elogiei seus acertos, sempre enfatizando  acertandoolhar e mesmo ele não 

que ele sabia bem mais do que achava. Percebi que ele estava empolgado com a 

a frente dos outros colegas, ficava me nquando ele viu que estava   , atividade

quando  Vitor.  Foiestava na frente do  , e se elese tinha acertado perguntando

percebi que ele estava fazendo tudo, porque estava competindo com os colegas, 

, resultadosnão sei se é uma forma correta de aprender, mais estava surgindo 

nunca o vi tão animada para responder as atividades. Acredito que outra coisa que 

de um brinquedo ecológico que  construçãoo estimulou a fazer as atividades, foi a 

faríamos no fim da atividade. 

 

Mês de setembro de 2019 

Projeto: Jovens Empreendedores. Registro do dia 20/09/2019  

Adriane Ardaia da Silva e Geziane Clementino de Sá. 

Na aula de hoje demos continuidade ao encontro 8 da apostila, eu Adriane, 

Geziane e Ângela fizemos uma breve explicação inicial de como iria se 

desenvolver a atividade proposta, formamos grupos de 7 alunos para desenvolver 

a atividade. 

No encontro de hoje conversamos com os alunos sobre grandes 
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empreendedores de sucesso, como por exemplo Walt Disney, Maurício de Sousa 

e Beto Carrero, também perguntamos se eles conheciam algum vizinho ou 

aparente que abriram um próprio negócio, a maioria deles responderam que sim, 

disseram que os tios, os pais e até mesmo vizinhos do mesmo bairro em que eles 

moram. 

Hoje também organizamos as equipes de trabalho definindo quem vai fazer 

o quê no dia da oficina, a organização foi montada a partir de 5 equipes, a equipe 

1 ficou responsável por receber os clientes e animar a oficina, a equipe 2 ficou 

responsável por demonstrar e vender os brinquedos, a equipe 3 ficou responsável 

de apoiar os registros das vendas e a entrega dos produtos, a equipe 4 ficou 

responsável por embalar os brinquedos e a equipe 5 ficou responsável por ser o 

caixa. 

 

 

Mês de outubro de 2019 

Tipos de solos -Registro do dia 25/10/2019  

Adriane e Geziane 

 

Nesse dia iniciamos a aula com alguns vídeos sobre os tipos de solos, e a 

importância de cada um deles para todos nós. Depois retornamos para a sala e 

cada uma das bolsistas explicaram sobre um tipo de solo e suas características. 

Fizemos várias perguntas a fim de retomar o que havia sido passado em vídeo. 

Foi perguntado para as crianças sobre qual parte dos vídeos eles acharam mais 

interessante, e a maioria havia gostado de saber que a terra roxa é boa para 

plantar café, e outros gostaram mais das camadas dos solos. Por fim passamos 

uma atividade impressa para reforçar e assegurar que aprenderam sobre os solos. 

Fizemos a correção da atividade juntamente com eles, entretanto havia na 

atividade uma questão sobre decomposição dos animais e plantas que servem 

posteriormente para adubo. Um aluno perguntou sobre o que era decomposição, 

então nós bolsistas tentamos explicar da melhor forma, mas mesmo assim dava 

para perceber que ainda não tinham entendido bem, então a professora Josiane 

interviu de uma forma descontraída e com clareza explicou como se dá esse 
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processo de decomposição.  

 

Mês de novembro de 2019 

Classificando os animais -Registro do dia 14/11/2019 

Geziane Clementino de Sá  

Nesse dia nosso objetivo para a aula era ampliar o conhecimento das crianças 

sobre a classificação e conhecimento dos animais invertebrados. 

Mostramos algumas características dos invertebrados, e fizemos um diálogo em 

grupo para ajudar as crianças a diferenciar o grupo dos invertebrados. 

Para ajudar na compreensão, passamos um filme “vida de insetos”. Para melhorar 

levamos pipocas e fizemos copos de papel sulfite, estilo funil para colocarmos as 

pipocas. Enquanto o filme passava, quando aparecia algum inseto a gente ia 

perguntava se era invertebrados ou vertebrados e o porquê. Atrelado a isso, 

pedíamos exemplos de animais invertebrados que as crianças conheciam.  
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Mês de dezembro de 2019 

 

Sentido do Natal Registro do dia 06/12/2019 

Geziane Clemetino de Sá 

A proposta que pensamos para essa aula foi despertar o desenvolvimento 

do amor e o respeito ao próximo, através de um teatro interpretado por nós 

bolsistas, um tetro de fantoches que fala também sobre o sentido do natal, assim 

contribuindo para a ampliação da compreensão desse sentido.  

Foi bem divertido, apesar da mesa que estávamos nos escondendo para 

aparecer apenas os fantoches ser pequena, então alguns alunos conseguiam nos 

ver. As crianças amam ouvir histórias com fantoches, ainda mais que no final 

cantamos cantigas de natal.  

Logo após, brincamos de amigos cartão, onde as crianças puderam 

escrever uma mensagem para o coleguinha, e mostrar o quanto ele é especial. 

Depois de prontas os cartões, fizemos uma socialização para a entrega dos 

mesmos, teve crianças envergonhadas que entregavam e saiam correndo, teve as 

que falaram o quanto o outro era legal, teve abraços desengonçados e sorrisos 

largos.  

Tivemos também um momento de conversa, onde falamos sobre a 

representação do natal, o sentido da palavra solidariedade, além das interações 

dos alunos sobre se a família celebra ou não essa data, e onde iriam passar o 

natal. Foi uma manhã gostosa que a gente agradece a Deus pela a oportunidade 

de viver esses momentos, com os seres mais puros e sinceros, as crianças. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini. 

Nome da Escola: Escola de Ensino Fundamental João Batista Dias da Silva. 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Silva e Josiane Cambuy. 

Nome do bolsista: Ester de Souza. 

Data de inclusão no PIBID: agosto de 2018. 

Turmas atendidas: 2º e 3º ano. 

Quantidade de alunos atendidos: 22 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de fevereiro de 2019 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite 

literária. Ou entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na 

forma de ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma 

tradicional e passaram a usar outros métodos, como por exemplo o uso da 

tecnologia na sala de aula (datashow, vídeo-aulas) e isso fez com que as  crianças  
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de hoje perdessem  o interesse pela escrita e então essas vem tendo  dificuldades 

em expor suas ideias no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de 

suma importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, ou 

seja, a análise do conhecimento é através da escrita. 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o 

conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas 

de contar histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas 

por Martha Barros. 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do 

projeto na parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim 

todos os bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem 

estudantes. (sugestão levar seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato 

de escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no 

próximo dia haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos 

tópicos de escrita em casa; 
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 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os 

esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o 

leitor e quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta 

para as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem 

com os erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro 

momento quando as crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação 

ou ortografia. 

SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. 21, 22, 28 E 29 DE MARÇO 

Apresentação do projeto e confecção de cartaz sobre as regras durante as 

oficinas de escrita; leitura de uma escrita de si. (Sugestão: O diário de um 

banana) para mostrar que muitas pessoas escreveram sobre suas vidas. 

Regras: para o momento do esboço/escrita 

Para o momento das conferências. 

 

Oficina de escrita: minha sugestão. Fazer uma analogia com as crianças. 

Quem já foi em uma oficina? Quantos dias ela funciona? O que tem em 

uma oficina de carros? E de móveis? E em uma oficina de escrita? 

 

Roda de conversa (minilição) sobre tópico/tema de escrita. Sugestão. 

Contar um tópico que escreveu. Usar algo corriqueiro do dia a dia. Ex. algo 

que aconteceu enquanto eu escovava os dentes. Levar livros que tratam de 

tópicos do dia-a-dia. Algo que aconteceu com alguém e ler. 

Escrita de primeiro esboço; 

Conferencia de escrita coletiva ou em grupos (cada bolsista coordena um 
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grupo). Apresentar a cadeira do escritor para as crianças. Apresentação da 

pasta de esboços e arquivamento do primeiro esboço; 

Entrevistando o escritor. No dia anterior pedir que cada criança traga algo 

sobre o que vai falar (tema de escrita). Pode ser objeto, foto, animais, etc. 

qualquer coisa. Fica livre. (obs. Bolsistas e professora também devem 

levar). 

Na sala pedir para uma ou duas crianças ir na frente e fazer uma entrevista 

coletivamente. A criança narra sua história e os ouvintes fazem perguntas 

sobre o narrado. 

Em seguida pedir que em duplas façam as entrevistas (estipular tempo – 

bolsistas circularem e auxiliarem – estabelecer no planejamento quem vai 

acompanhar quem no dia e evitar acompanhar sempre as mesmas 

crianças). Combinar com as crianças tempo para a entrevista. 

Produção do esboço; 

Conferencia de escrita em pequenos grupos. Cada bolsista acompanha um 

grupo 

 

Oficina de escrita: 

Iniciar com roda sobre o segundo esboço. Relembrar a conferencia do dia 

anterior e dizer que entregara os textos para cada um reler e decidir se vai 

acrescentar as sugestões ou já terminou. 

Apresentar a pasta de trabalhos finalizados e informar que quem achar que 

terminou pode colocar seu texto nessa pasta, colocando as informações 

corretas e depois iniciar um novo texto. 

 

 

2. 4, 5, 18, 25, 26 ABRIL 

4 - Roda de conversa: Analisar um tópico de escrita e pensar sobre a 

relação entre tópicos/temas de escrita e ilustração. 
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Entregar cópia da poesia o menino e o rio para eles lerem. 

Conversar sobre quais tópicos aparecem na poesia. 

Conversar sobre quais desenhos poderiam ter na poesia ou pedir que 

ilustrem a poesia. (para não tomar tempo eles podem apenas escrever de 

lápis o que gostariam de desenhar e fazer o desenho em casa e trazer no 

próximo dia para expor). 

5 - Apresentar o vídeo com a poesia o menino e o rio. Conversar sobre a 

música e as ilustrações. 

Apresentar sobre a vida da artista Martha Barros e informar que utilizarão 

a mesma técnica para ilustrar o texto final que vai para a coletânea. 

18 - Oficina de escrita: minilição. 

Esboço a partir do tema: O menino e o ..../ A menina e o .... ( o desafio é 

contar algo que aconteceu com eles e apenas completar o titulo no final. 

Por exemplo, se quiser falar do meu cachorro, vou completar com “O 

menino e o Cachorro”, etc. 

Conferência de escrita coletiva ou em grupos. 

25 – Analise de um trecho de um escritor. Oficina de escrita e preparação 

de roteiro para entrevista com escritor. (sugestão: levar algum livro do 

escritor para ler para as crianças) 

26 - Entrevista com escritor (Convidar antecipadamente) 

 

3. 2, 3, 9, 10, 16,17,23,24, 30, 31 MAIO 

2 – mini-lição. Esboço a partir de um desenho. Desenhar sobre sua vida e 

depois escrever. Conferências em trios. 

3 – mini-lição e revisão do ultimo esboço.  

9 - mini-lição. Escrever como se veem no futuro. (Lembrar de avaliar a 

reação das crianças diante da proposta mais fechada). Conferencia de 
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escrita. 

10 -. Mini-lição e revisão do ultimo esboço. 

16 – mini-lição. Escrever um acontecimento que marcou a vida. Conferencia 

de escrita. 

17 – mini-lição e revisão de esboço. 

23 – mini-lição. Escrever dando continuidade a uma frase: “quando estou 

com muita fome eu...” 

24 – mini-lição. Revisão do esboço anterior. 

30 – mini-lição e revisão de esboço. 

31 – mini-lição e Revisão de esboço. E seleção do texto para o livro  

 

4. 6,7,13,14,20,21,27,28 – JUNHO 

6-Edição do texto final. Pontuação. Apresentação da vida e obra de Mharta 

Barros. 

7- edição do texto final. Ortografia. Interpretação de uma obra da Mharta 

Barros e apresentação das técnicas e materiais usados pela autora. 

13-produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 

14- produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 

20- Escrita de apresentação da obra. Elaboração de sumário e escolha da 

capa do livro. 

21- montagem do livro. 

27 - Ensaio para a apresentação do produto final.  

28-Noite literária ou noite dos autógrafos. Os alunos mostram seus trabalhos 
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expostos (ilustrações nos cartazes ou sulfit, leem textos, etc. 

 

Referências: 

http://astrolabio.org.br/silencio-e-alvoroco/ 

Aplicativo crianceiras. http://crianceiras.com.br/manoel-de-barros/projetoescola 

www.marthabarros.com.br/. site oficial da autora. 

 

Mês de março de 2019 

 

 

 

Referente à aplicação da atividade do quarto dia do “Projeto: Narrativas de si”, 

dia 29 de março de 2019. 

 

 Enquanto as crianças estavam no intervalo, aproveitamos para arrumar as 

carteiras em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Lucas, que relembrou os 

educandos do dia anterior onde foi produzido um esboço de um objeto trazido por 

eles, de casa e então apresentamos a proposta de fazer uma revisão do texto já 

feito anteriormente e os questionamos sobre o que o que deveriam fazer nessa 

revisão, e eles disseram que iriam acrescentar detalhes, mas não corrigir a ortografia 

e a pontuação. Então entregamos os textos e as folhas para onde passariam seus 

textos, relembramos então para que eles lessem atentamente os textos quantas 

vezes fosse preciso para que conseguissem lembrar-se de algo a acrescentar e 

então começassem a escrever. 

 Nesse momento o Diego saiu da sala com o aluno Miguel, pois ele possui 

algumas dificuldades e não consegue produzir sozinho seu próprio texto (segue 

anexado um laudo médico da dificuldade em questão. Figura F4), então o Diego o 

acompanhou para uma mesa no pátio e foi ouvindo as ideias do Miguel e 

adicionando ao texto exatamente como ele falava. 

 A professora já havia os avisados que a aula de hoje teria esse objetivo de 
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revisão então alguns deles já tinham em mente o que iriam acrescentar e logo 

começaram a escrever, outros porem não entenderam o objetivo e questionaram se 

iriam criar um novo texto e então Lucas, Ester e Silmara foram auxiliando os que 

estavam tendo dificuldades mesa por mesa, às vezes quando eram chamados, mas 

na maioria das vezes ao observar que a criança estava tendo algum tipo de 

bloqueio.  

 Ao termino da escrita realizamos o momento da conferência onde as crianças 

compartilham seus textos com os colegas, nessa conferência a crianças tiveram que 

ler a segunda versão de seus textos e dizer o que haviam mudado. Na maior parte o 

objetivo de enriquecer o texto foi alcançado, pois foram acrescentados nomes de 

pessoas e bichos de estimação que não estavam no primeiro texto, datas em que 

aconteceram os fatos, lugares onde estavam quando aconteceu e entre outras 

alterações, algumas crianças, porém aparentemente não queriam alterar seus textos 

e acabaram por escrever exatamente a mesma história. 

 O tempo foi suficiente para a realização da conferência dos textos produzidos 

hoje todos tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias, porém ocorreu 

novamente de algumas crianças terem dificuldade em apresentar seu texto para o 

restante da sala e acabavam por não conseguir ler em voz alta. Tanto nós quanto a 

professora já estamos trabalhando essa questão da timidez, então notamos uma 

melhora relevante da aula do dia 22/03 para a hoje (29/03). O aluno Daniel, por 

exemplo, no dia 22 não conseguia ler seu texto de tanta vergonha e a professora 

acabou por ler o texto dele para o restante da turma, hoje, porém ele foi a frente e 

leu o texto dele para todos, o tom de voz ainda foi um pouco baixo, mas já foi um 

grande avanço. O aluno Nicolas havia lido baixo no dia 22, porém hoje ele leu em 

um tom muito bom, em que todos eram capazes de ouvir e compreender o que ele 

estava dizendo. 

 

 

 

 

 

 

Crianças encerrando suas revisões, e 

alguns que terminaram primeiro 

pintando e ilustrando seus textos.  

(F1) 
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Mês de abril de 2019 

  

 

Referente a aplicação da atividade do “Projeto: Narrativas de si”, dia 05 de 

abril de 2019. 

 

Nesta última sexta-feira, dia 05 de abril de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarbi Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 

F1 

F2 

Momento da conferência, a criança 

em questão é a Yasmin 

apresentando seu texto à turma. 

(F2) 

Momento durante a produção de 

suas versões dos textos revisados. 

(F3) 

F3 

Laudo médico do educando 

Miguel informando que o 

mesmo possui algumas 

dificuldades. 

(F4) 

F4 
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PIBID. Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto “Narrativas de si". 

Enquanto as crianças estavam no intervalo, aproveitamos para arrumar as carteiras 

em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Lucas, que relembrou os educandos 

do dia anterior onde foi produzido um esboço de um objeto trazido por eles, de casa 

e então apresentamos a proposta de fazer uma revisão do texto já feito 

anteriormente e os questionamos sobre o que o que deveriam fazer nessa revisão, e 

eles disseram que iriam acrescentar detalhes, mas não corrigir a ortografia e a 

pontuação. Então entregamos os textos e as folhas para onde passariam seus 

textos, relembramos então para que eles lessem atentamente os textos quantas 

vezes fosse preciso para que conseguissem lembrar-se de algo a acrescentar e 

então começassem a escrever. 

Em seguida foi apresentado um pequeno slide sobre a vida da artista Martha 

Barros e informar que utilizarão a mesma técnica para ilustrar o texto final que vai 

para a coletânea. Após essa breve apresentação também utilizamos uma música de 

Martha Barros chamada de “O menino e o Rio” (foi entregue a cada criança uma 

cópia da letra) para que pudessem cantar em uma tentativa de aproximar o poeta do 

leitor. Conversamos sobre os traços de seus desenhos, as formas que os desenhos 

eram compostos e o que eles veem nas ilustrações (essa parte foi bem interessante, 

pois cada um observava as ilustrações de formas diferentes).  

Após a “cantoria”, realizamos uma releitura da obra “No quintal”, nessa 

releitura as crianças iriam reproduzir a arte da autora. As crianças ficaram animadas 

pois gostam muito de desenhar. 
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Mês de maio de 2019 

 

 

Referente a aplicação da atividade do “Projeto: Narrativas de si”, dia 03 de 

maio de 2019. 

 

Nesta ultima sexta-feira, dia 03 de maio de 2019, comparecemos a escola 

Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência 

- PIBID. 

Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto “Narrativas de si", 

que se procedeu a partir de uma entrevista com um escritor, no dia anterior 

(02/05) as pibidianas elaboraram um questionário com as perguntas dos 

educandos e suas curiosidades sobre a escritora, dentre as perguntas foram 

selecionadas de 5 a 6 para que os mesmos que as elaboraram pudessem falzê-

las a escritora. Momentos depois ao intervalo organizamos as carteiras para que 

os educandos se acomodassem no chão, tendo em vista que os educandos da 

professora Josiane dividiriam a sala com a nossa turma. 

A escritora convidada se chama Avacir Gomes dos Santos, de Rolim de 

Moura - RO, a mesma se mostrou muito animada com o entusiasmo das 

professoras, dos educandos e dos pibidianos, tirou fotos e selfies com todos. 

 Avacir se sentou na cadeira que haviamos prepados para “quem leria a 

história sobre si” e ainda colocou a coroa de rainha, iniciou a entrevista se 

apresentando e fez um trato com as crianças para que caso alguma delas 

sentisse vontade de falar teria que erguer a mão para que não havesse muita 

confusão na sala, trataso isso logo abriu para as perguntas. 
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Após as devidas apresentações, o educando que fosse fazer a pergunta tinha 

que se levantar, falar seu nome e depois a pergunta. As principais foram da 

Emanuele que perguntou: “_ Como foi seu primeiro livro”? Avacir repete a pergunta 

para que todos ouçam e reponde: “_ Então! O meu primeiro livro eu escrevi de 

histórias que eu ouvi de professores que moravam lá em Porto Velho, na época eu 

trabalhava lá e morava lá em Porto Velho, ai eu ouvi as histórias dos professores e 

passei pra um livro”. Yasmim pergunta: “_ Quando você começou a escrever? Avacir 

diz: “_ Eu comecei a escrever desde muito pequena, na escola a professora pedia 

pra gente ler os livros e depois contar as histórias de como a gente tinha entendido, 

então eu lia a história, escrevia no caderno e fui guardando aquelas histórias pra 

depois colocar no livro, tá bom”? Yasmim balança a cabeça, ensinuando que tinha 

compreendido. 

Agora vamos deixar dois meninos falarem, diz Avacir. Vocês dois aqui 

(apontando o dedo para os educandos). “_ Meu nome é Vinicius, quantos anos você 

tinha quando começou a escrever seus livros”? Avacir responde: “_ Eu comecei a 

escrever livros com 20 anos”. João pergunta: “_ Qual o nome do seu primeiro livro”?. 

Avacir repete a pergunta e diz: “_ Meu primeiro livro é esse ai ó….pega ele pra mim 

em baixo do óculos”. Esse aqui?, diz João. Sim esse ai, complementa Avacir. Avacir 

pede para que João leia o título do livro para a turma: Memórias e Reflexões. Isso, 

Memórias e Reflexões, diz Avacir ajudando João, é sobre o ensino da História e da 

Geografia, esse foi o primeiro livro. Aqui na capa ó, a gente tem a foto da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré quem já foi conhecer a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? 

Alguns educandos erguem a mão. Muito bem, diz Avacir, onde fica a Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré? Não sabe, não sabe vai ter que aprender (canta Avacir com 

Avacir ao lado da lousa tirando uma selfie com os 

educandos. 
Avacir sentada na cadeira do narrador, com a coroa. 
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um tom bem humorado). Yasmim diz que é em Porto Velho, por que já viajou pra lá 

uma vez. Lá em Porto Velho, muito bem, diz Avacir. 

Geovana pergunta: “_ Quantos anos você tem”? “_ Eu tenho 52 anos, dia 24 

de maio eu faço 53, diz Avacir. Ana Luiza pergunta: “_ Quantos filhos você tem”? Eu 

tenho 2, Eli e a Edna, diz Avacir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças adoraram a visita da escritora, no final todos a abraçaram e 

tiraram mais fotos, em seguida fizeram uma fila para que a mesma assinasse o 

caderno dos educandos. A entrevista tinha por objetivo: compreender um pouco a 

respeito da vida de um escritor, observar a forma de escrita do autor (infantil, juvenil, 

infanto-juvenil e etc.), descobrir quais as formas de inspiração que o autor faz uso e 

estimular a motivação dos alunos pela escrita. Pode-se observar o envolvimento dos 

educandos com cada diálogo que fizera com a escritora e o quão era importante pra 

eles verem que pra ser escritor basta apenas gostar de escrever. 

 

Questionário elaborado no dia anterior para 

a entrevista. 

A escritora Avacir teve o cuidado de escrever uma 
história especialmente para as crianças e disse: “_ 
Essa história é muito especial por que eu fiz pra 
vocês, pra cada um de vocês. Eu fiquei 
imaginando como que vocês eram, que crianças 
eu iria encontrar e como eu poderia escrever, 
então o nome da história é “Brincadeiras e 
sonhos de Criança”.  

Avacir leu a história enquanto todos ficavam 

deitados no chão bem a vontade ouvindo com 

cuidado a leitura da escritora. 
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Mês de julho de 2019 

PRODUÇÃO FINAL: CONFECCÇÃO DO LIVRO “NARRATIVAS DE SI” 

COMPOSTO PELOS TEXTOS DAS CRIANÇAS 

Para a produção final desse livro forma selecionados pelas próprias crianças um 

texto que eles mais gostaram, com esse texto houve a correção ortográfica e 

gramática, verificar se a criança queria acrescentar mais alguma em seu texto e a 

produção de uma ilustração referente aquele texto. Os pibidianos separaram os 

textos pelas turmas (por que eram duas turmas), em seguidas fizemos o sumário, 

introdução, capa, contracapa, nos reunimos na copiadora Master próximo a escola 

para discutir sobre como seria o designer do livro, após a discussão foi iniciado a 

confecção. 

 

 

 

 

 

 

 

Produto final 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini. 

Nome da Escola: Escola de Ensino Fundamental João Batista Dias da Silva. 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Silva e Josiane Cambuy. 

Nome do bolsista: Diego Rodrigues dos Santos. 

Data de inclusão no PIBID: agosto de 2018. 

Turmas atendidas: 2º e 3º ano. 

Quantidade de alunos atendidos: 22 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 
 

Diego R. dos Santos 
 
Referente à visita na Escola Valdecir Sgarbi Filho, que ocorreu no dia 20 de 
Agosto de 2018 às 8hrs. 

 
Ao chegar no local da escola pude notar a imensa quantidade de cartazes 

localizados nas paredes com recortes e trabalhos dos alunos. A escola possui 2 
(dois) corredores com o total de 10 (dez) salas de aula e conta com 
aproximadamente com 547 (quinhentos e quarenta e sete) alunos. A Prof. Giveri foi 
bem receptiva, os alunos foram brincar com o professor de Educação Física 
enquanto conversávamos sobre os detalhes do programa, ao adentrar na sala a 
professora com o objetivo de conhecer-nos perguntou os nomes, as duplas e 
confirmou os dias de cada dupla. 

A turma do 2° ano conta com 25 alunos (5 desses com necessidades de um 
acompanhamento mais planejado e observado devido à dificuldade de 
aprendizagem), nos alertou sobre o planejamento flexível que visa a troca de 
algumas atividades, seja por motivo dos alunos faltarem dentre outros fatores (caso 
seja necessário), haverá dias nos quais os alunos vão estar mais animados outros 
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no qual vão estar mais “preguiçosos” e o educador deve saber lidar com cada tipo 
de situações de forma correta buscando um equilíbrio para que as coisas saiam 
como planejado, a entrada será às 7hrs e a saída 11hrs. Foram discutidos os 
horários para fazer o planejamento, logo após a mesma nos levou até a sala dos 
professores para as apresentações, na saída da sala nos encontramos com o 
Diretor Sergio e a professora já aproveitou para nos apresentar a ele ao qual nos 
deu as boas-vindas. 

Ao voltar para sala Prof. Giveri nos passou algumas informações de como se 
portar quando estivermos aplicando as aulas como por exemplo: ter um bom 
planejamento, a qualidade das aulas, falar pausadamente, ter regras para a 
organização da sala, pulso firme, dentre outros. Com relação ao PPP (Projeto 
Político Pedagógico) de acordo com que as duplas forem planejar já vão fazendo a 
análise do PPP, após as observações a reunião se encerrou. 
 Observei o pátio da escola e como estava chovendo percebi que a quadra fica 
inutilizada pois não é coberta, os alunos brincam na sala ou nos corredores. O local 
de lanche é muito pequeno possuindo apenas 2 mesinhas com quatro cadeiras, as 
crianças pegam o lanche e vão para as salas. 
 

Mês de outubro de 2018 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 
 

Diego R. dos Santos 
 
Referente à observação em sala que ocorreu no dia 03 de Outubro de 2018. 

 A aula iniciou-se com a Iohana lendo o livro “Romeu e Julieta” de Ruth Rocha 

referente ao Projeto de Leitura: Ler e criar é só começar, onde faremos um 

apanhado das obras de Ruth Rocha e apresentar para os alunos, visando a reflexão 

dos assuntos que estão em destaque nos dias de hoje. O livro conta a história de um 

jardim onde tudo era dividido em canteiros de flores de cores diferentes, sendo que 

em cada canteiro moravam famílias de borboletas da mesma cor das flores. Elas 

não podiam se misturar. Um dia o Romeu (borboleta azul) que era uma borboletinha 

criança e estava muito triste por não poder conhecer lugares diferentes, encontrou o 

amigo ventinho que o levou para passear no canteiro amarelo e ele conheceu Julieta 

(borboleta amarela). Os dois ficaram amigos e o ventinho os levou para muitos 

lugares divertidos e coloridos, só que eles acabaram se perdendo, e seus pais, 

depois de muito relutarem resolvem sair de seus próprios canteiros e se unir para 

encontrar os filhos. Graças ao Romeu e Julieta as barreiras se quebraram e todas as 

borboletas passaram a viver juntas, e na primavera seguinte as flores 
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nasceram todas misturadas e o jardim se transformou num maravilhoso arco-íris. 

Conforme a Iohana ia lendo a história questionava as crianças sobre o por que deles 

não se misturarem e o que achavam que acontecia depois de cada parte da história. 

 Eu fiquei responsável por aplicar as atividades da proposta do Projeto que 

consistia em dialogar e perguntar para as crianças 15 questões sobre os 

acontecimentos dentro da história e procurar trazer as questões para os dias de 

hoje, perguntando: “imagina se a sala fosse separado por cores também? tem uns 

moreninhos e uns mais branquinhos, imagina se os moreninhos ficassem de um 

lado e os branquinhos para o outro e nenhum dos dois poderiam se falar?” E eles 

responderam que seria muito chato. Utilizei também um outro exemplo: “imagina se 

a gente só pudesse usar uma cor de lápis?” Eles novamente disseram que seria 

muito chato e ruim. Em seguida escrevi na lousa o cabeçalho pois algumas crianças 

não tinham feito em casa, escrevi também o nome do projeto, logo após olhei o 

caderno deles para ver se eles estavam fazendo. 

 Por fim teve uma ilustração da história no caderno e novamente passei nas 

mesas para ver o desenho que eles estavam fazendo e pedi para que eles me 

explicassem o que havia desenhado. 

 Eu gostei de ministrar a aula foi uma experiência maravilhosa e eu pude sentir 

o carinho deles comigo e a Iohana eles sempre respondiam as perguntas, alguns 

são bem-falantes ou menos, mesmo assim eu tentei fazer com que todos falassem. 

Quando eu passei o cabeçalho no quadro pedi a ajuda deles falei que eu não sabia 

fazer e queria que eles me ajudassem e todos começaram a falar enquanto escrevia 

no quadro comecei a errar propositalmente para ver eles estavam atentos e logo 

logo eles já falavam “professor tá errado ali” e eu perguntava “ali onde” e eles 

falavam “tá faltando acento agudo em país”  eu respondia “como faz acento agudo?” 

eles “é um risquinho”. Errei também a palavra RONDÔNIA não colocando o acento 

circunflexo na letra „o” e alguns viram e falaram eu fiz o acento agudo e falei “esse 

acento aqui” e eles falaram “não é o chapeuzinho” eu arrumei e falei “isso vocês 

estão espertos hein”. Na hora do desenho começaram a me chamar e mostrar o que 

haviam feito e tinha um aluno que não estava conseguindo desenhar a borboleta 

então eu tentei desenhar uma na lousa e depois fui na mesa dele para ver se ele 

havia conseguido. Eu pude comprovar de perto que: “o homem nasce bom e a 

sociedade o corrompe” frase deita por Jean-Jacques Rousseau, por que eu vi na 
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sala que eles são iguais e sabem que são iguais, o que os torna um adulto racista e 

preconceituoso? Será que é a sociedade? Eu também não sei, mas o que sei é que 

a criança que é educada corretamente por profissionais que amam o que fazem não 

se torna um racista/preconceituoso amanhã. 

 Eu espero proporcionar a eles muitas reflexões e fazer eles pensarem no que 

eles querem para o futuro deles e que eles possam ter autonomia para lidar com os 

problemas que aparecerem e saber fazer as escolhas certas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês de novembro de 2018 

 

Aplicação de atividade do dia 07 de novembro de 2018 

Diego Rodrigues dos Santos 

 A aula teve início com a leitura do livro “Paulo vira porco-espinho” da autora 

Janaina Tokitaka, comentei sobre a autora que nasceu em São Paulo e estudou 

artes plásticas na Universidade de São Paulo, ela mesma ilustra seus livros e 

quando ela era pequena ela também virava porco-espinho. A história descreve 

Pedro um garoto que adora brinquedos, dinossauros, joga bola, mas quando é para 

dormir vira porco-espinho, quando é para brincar no parquinho mas cai um toró 

(questionei sobre o que era toró e elas falaram que era uma chuva), Pedro virava 

porco-espinho, entre um porco-espinho e outro tentei questionar sobre qual o 

significado de “porco-espinho”, de relance uns falaram que ele imagina e virava um 
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porco-espinho outros falaram que era um sonho, mas com o decorrer da história 

eles acabaram concluindo que era quando ele ficava bravo com alguma coisa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Após a leitura e os questionamentos reproduzimos um vídeo utilizando o 

Data-show e o notebook com o tema: Passeando pelo sistema digestivo < 

https://www.youtube.com/watch?v=hAyuAYsbrsU >. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Os educandos assistindo ao vídeo 

 

Com isso demos início ao livro didático na página 130, pedi para a Jhennifer 

ler o primeiro tópico do livro que eram duas perguntas: O que acontece com os 

alimentos enquanto mastigamos? O que acontece com a pasta de alimentos depois 

que a engolimos? Com isso iniciamos uma discussão na sala sobre o tema, após as 

discussões realizamos a atividade pedida no livro que era de riscar com o lápis 

como que os educandos achavam que era a trajetória do alimento no organismo. 
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                   Ilustração da Maria         Imagem do livro 

Para complementar o tema e gerar mais discussão sobre o assunto desenhei 
um manequim do corpo humano na lousa (o mesmo do livro) e pedi para três 
educandos desenhar e explicar o que haviam feito e o processo do alimento no 
nosso organismo, os educandos foram: a Jhennifer, o João e o Enzo. 

Logo após passamos para próxima atividade da página 131, com as questões 
b, c, d. Enquanto eu lia as atividades para os educandos, Iohna auxiliava-os. 

 

 

 

 

 

 

A aula foi muito prazerosa, os educandos a todo momento interagindo e 

respondendo às perguntas, tanto que em determinados momentos a situação ficava 

fora de controle necessitando a intervenção da professora. 

 

Mês de dezembro de 2018 

 

 

Visita ao Parque Ecológico Gaia Amiga dia 05 de dezembro de 2018 

Diego Rodrigues dos Santos 

       Luana Grácia de Oliveira 

 Nesse dia realizamos uma visita ao Parque Ecológico Gaia Amiga localizada 

no Bairro Planalto em Rolim de Moura – RO, foi planejado para sairmos 07:30hrs 

mas houve um imprevisto e o ônibus acabou chegando 08:00hrs na escola, para 

entreter os educandos enquanto aguardávamos a chegada do ônibus lemos o livro 

“As histórias cabulosas que nossos avós contavam: o medinho e o medão” da autora 

Ivone de Moraes Keber. 
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 Eram três turmas que foram para o Gaia, durante a viajem alguns educandos 

cantavam e riam, pelo menos no local onde fiquei que foi próximo ao motorista onde 

estavam: Yasmim, Nicolas, Amanda, Jhenifer e Vinicius. Na chegada os educandos 

ficaram abismados com o local e já queriam sair correndo, mas primeiro tiveram que 

ouvir algumas regras pela Prof. e Cord. Eleonice. Em seguida cada turma ficou com 

uma supervisora responsável por apresentar o parque, nossa turma teve como 

supervisora a própria Eleonice que nos levou ao banheiro que tinha um sistema bem 

diferente dos banheiros convencionais, não tinha água na descarga pois era feita a 

compostagem dos dejetos com pó de serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo após a explicação fomos em direção a gruta, tinha um caminho de 

madeira e logo após terra, tinha muitas pedras e estavam lisas pois tinha chovido, 

apesar de que o lugar já é molhado pois corre uma pequena cachoeira no lugar. Eu 

Prof. Eleonice passando 

as instruções para os 

educandos. 
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me responsabilizei por ajudar os educandos a subir e descer das pedras e por cuidar 

para que não se machucassem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em seguida visitamos a biblioteca, que era a carcaça de um ônibus onde 

tinham vários livros para o deleite dos educandos que ficaram animados com a ideia 

da biblioteca ser um ônibus. Logo após leram alguns livros foram lanchar e depois 

brincaram. Após voltarmos não foi possível realizar a atividade complementar devido 

ao atraso do ônibus e aos educandos brincaram muitos e acabaram se sujando de 

barro. A visita no Gaia foi incrível tanto para os professores que acompanharam 

quanto para os educandos. Acredito que com essa visita os educandos puderam 

ampliar sua visão de coletividade e conscientização sobre o meio ambiente, tendo 

em vista que o local é um local de preservação, observar sobre a compostagem um 

meio de reutilizar as coisas para não degradar o ambiente. 

 

Mês de janeiro de 2019 

 

FICHAMENTO PARTE I 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever: o 

desenvolvimento do discurso direto. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 
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 CAPITULO 1: CRIANDO A ENERGIA PARA ESCREVER 

Os seres humanos sentem uma profunda necessidade de representar 

sua experiência neste mundo através da escrita. Necessitamos tornar nossas 

vidas verdades bonitas. Com pictografias rudimentares, os homens das cavernas 

escreveram sua história nas paredes de pedra de suas “casas”. Com canetas 

luminosas, esferográficas, batom e lápis, as criancinhas deixam suas marcas nas 

paredes dos banheiros, no verso de velhos envelopes, no dever de casa de sua irmã 

mais velha. (15). 

A autora descreve o processo histórico do homem desde a antiguidade até os 

dias de hoje trazendo exemplos e associando a escrita a “verdades bonitas”, é 

preciso verificar qual sentido dessa verdade. 

Escrevemos porque queremos entender nossas vidas. (15). 

Frase muito forte que me fez refletir, e pensar em pessoas que não sabem 

escrever, logo penso que se não sabem escrever não poderão entender suas vidas? 

Ou em pessoas que não gostam de escrever. Ou então em pessoas que escrevem 

para não esquecer. (Esse pensamento pode ser muito superficial). 

Em nossas escolas, porém, os estudantes dize-nos que não querem escrever. 

Aliás, eles não precisam se incomodar em dizer isso, nós podemos sentir sua 

apatia quando engendram estórias completamente inadequadas, podemos ouvi-los 

questionar: “Quantas linhas tenho que escrever? (16). 

Um retrato frequente dos educandos das escolas, inclusive acredito que seja 

um dos motivos de notas negativas pois quanto mais se lê mais se escreve e vice-

versa. 

Quando os estudantes resistem à escrita, os professores resistem ao seu 

ensino. (16). 

Acredito que se refere aos métodos utilizados na sala e sua aplicação. Pois 

não se busca o “X” da questão, o porque se criou essa antipatia pela escrita e talvez 

precisamos começar com os pais. 

Mas a diferença que realmente importava não eram os antecedentes 

familiares das crianças, nem o layout físico das classes, mas o fato de que, durante 

os dois anos nos quais Donald Graves, Susan Sowers e eu éramos pesquisadores 

residentes na Atkinson Elementary School, os professores de lá havia, aprendido 

a incentivar o desejo natural das crianças para escrever – e isto torna tudo o 

mais, no ensino da escrita, possível. (17). 

Um relato surpreendente que nos mostra os dois lados de mundos totalmente 

diferentes. Me pergunto como “aprender a incentivar o desejo natural das crianças 

para escrever”. 

[...] muitos professores valentes lutaram durante anos para motivar seus 

estudantes para a escrita. Mas “motivar para a escrita” é muito diferente de 

ajudar os jovens a envolverem-se profunda e pessoalmente com sua escrita. 
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(17). 

A sutil diferença entre “mandar” e “participar”. Não basta apenas mandar 

fazer, como professores devemos estar sempre presente em atividades que visam o 

profundo envolvimento tanto dos educandos quanto de nós mesmos para a leitura e 

escrita. 

[...] quando convidamos as crianças para que escolham sua forma, voz e 

audiência, bem como seu tema, damos-lhes a posse e a responsabilidade por 

aquilo que escrevem. Isto transforma a escrita, de uma tarefa designada em 

um projeto pessoal. (19). 

Isso dá autonomia aos educandos possibilitando os mesmos se aprofundar 

mais na proposta da atividade. 

 Focalizamos nossa atenção tão vigorosamente no currículo que, quando uma 

criança encontra uma mariposa dentro de sua carteira, sentimos a agitação que este 

fato produz em toda a classe como interferência. Continuamos em nosso currículo e 

a classe volta ao normal. (21). 

O currículo sendo da classe dominante traz consigo sua marca que não abre 

espaço para questionamentos dessa forma o professor se torna refém. Se não fosse 

o currículo o professor poderia usa a própria mariposa como objeto de estudo? 

CAPITULO 2: RESPONDA À ESCRITA: DÊ LEITORES PARA OS 

ESCRITORES 

Se queremos que nossa prática de ensino seja uma arte, devemos lembrar 

que não é o número de boas ideias que transforma nosso trabalho em arte, mas a 

seleção, o equilíbrio e a configuração dessas ideias. (22). 

Toda aula tem objetivos, o que eu quero que meu educando aprenda? Qual a 

mensagem que quero passar? Planejamento, como eu devo desenvolver isso? 

Aplicação, como devo aplicar isso? 

Para mim, é essencial que as crianças estejam profundamente 

envolvidas com a escrita, que compartilhem seus textos com os outros e que 

percebam a si mesma como autores. Creio que estas coisas estão 

interconectadas. Uma sensação de autoria nasce de uma luta para imprimir no 

papel algo grande e vital, e da observação de que as próprias palavras, impressas, 

atingem os corações e as mentes dos leitores. (22). 

A resposta que a autora dá ao questionamento de seu livro: “O que é 

essencial para ensinar-se a escrever? ” Lembro-me das aulas de didática do terceiro 

período de Pedagogia quando a professora citou que devemos causar uma 

sensação de que os educandos estão no comando e com isso damos autonomia a 

eles, isso possibilita um enorme envolvimento dos educandos e o professor fica em 

segundo plano tirando suas dúvidas e sem que eles percebam vai guiando para o 

objetivo determinado. 

CAPITULO 3: QUANDO A PESQUISA FUNDAMENTA NOSSA PRÁTICA 
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Quando comecei a estudar, raramente a escrita era ensinada; em vez disso, 

era exigida e, depois, corrigida. Se havia qualquer ensino, o foco estava sobre a 

categorização dos produtos escritos. (26). 

Isso não mudou muito, ainda hoje existem instituições em que se aplicam 

esse mesmo método, embora alguns professores tentem quebrar esse paradigma, 

muitos acabam caindo no tradicional. 

Existe uma fina divisória entre a pesquisa e o ensino. Podemos auxiliar 

melhor nossos jovens escritores se observarmos o que funciona e o que não 

funciona para eles. (29). 

A pesquisa possibilita compreende-los em suas dificuldades, e falo inclusive 

no planejamento. Utilizamos a sondagem para mapear onde os educandos tem mais 

dificuldade e trabalhamos em cima disso, tendo em vista o melhor desenvolvimento 

do mesmo. 

Quando compreendemos o processo da escrita, podemos ajudar cada um de 

nossos estudantes a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação 

literária. (30). 

Por isso a tarefa de pesquisa é muito importante para os professores, ou seja, 

buscar mais conhecimentos, novos métodos, novas táticas. Precisamos 

compreender para aplicar. 

CAPITULO 4: CRIAR AMBIENTES DE SALA DE AULA QUE NOS 

PERMITAM ESCUTAR AS CRIANÇAS 

Se desejamos que os estudantes se tornem profundamente investidos em sua 

escrita, se desejamos que esbocem e revisem, compartilhando seus textos como 

outros, enquanto escrevem, estas crianças necessitam de tempo. Se queremos que 

eles tenham uma oportunidade de dar o melhor de si mesmos e que deem o melhor 

de si mesmos da melhor maneira possível, os alunos necessitam de grandes 

espaços de tempo. (36). 

A ideia é boa, mas e a estrutura? Será que a instituição suporta tudo isso? É 

necessário um espaço como uma sala de leitura igual nós observamos na maioria 

das instituições, com professores capacitados e com recursos necessários. 

As vezes penso que se nós, professores, queremos mudar, 

necessitamos retirar todo o lixo que acumulamos. A maioria de nossos currículos 

ainda incluem coisas que não mais necessitamos ou que não mais sentimos como 

sendo tão importantes. Somente removendo as velhas coisas poderemos ter tempo 

e espaço para novas. (38). 

A autora chama a atenção para a revisão do currículo escolar e sugere um 

olhar mais crítico afim de determinar o que não é mais necessário e que pode ser 

eliminado. 

Na maioria destas salas de aula, o tempo para a escrita termina com uma 

sessão de compartilhamento de ideias, durante a qual toda a classe junta-se para 
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responder ao trabalho de dois ou três estudantes. 

Acredito que isso estimula o diálogo, o surgimento de novas ideias para 

complementar a ideia dos demais colegas, questionamentos a respeito do tema e 

posteriormente a resolução dos mesmos. Possibilita também o trabalho em grupo. 

 

 

FICHAMENTO PARTE II 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever: o 

desenvolvimento do discurso direto. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

CAPITULO 5: INTRODUÇÃO 

Quando vimos o que as crianças escrevem, frequentemente o que 

revelam nos surpreende – existem tantas vozes diferentes, erros, escolhas, 

experiências, esperanças! O que esta criança precisa a seguir? E aquela outra? (47) 

- Acredito que como a escrita é uma forma de liberdade isso abre portas para 

crianças que tenham sofrido algum abuso relate isso através de histórias. 

A questão é bifurcada: como as crianças mudam, como escritores e como 

podemos estender esse crescimento? Quando estas questões orientam nosso 

ensino, então as duas engrenagens – o ensino do professor e o aprendizado 

dos estudantes – encontram-se. O ponto de contato vem quando permitimos que 

os estudantes nos ensinem aquilo que aprendem. Isto transforma nosso ensino em 

um curso de estudo, e o aprendizado de nossos estudantes em currículo para 

aquele curso. (48) 

- Nesse trecho a autora dá dicas de como proceder para que sua intervenção 

venha a dar resultados a coloca que temos que deixar os educandos nos mostrar 

como ele fez, dando a impressão de que eles quem estão ensinando. 

A maioria dos estudantes descreveu a si mesmo como fazendo gestos 

vigorosos do púlpito, enquanto uma sala cheia de estudantes inclinava-se para 

frente, em suas cadeiras, para captar cada palavra de seu mestre. O bom ensino é 

extremamente o oposto disso: nós somos aqueles que devem se inclinar para 

frente, em mossas cadeiras. (48) 

- Nesse trecho observei o quanto as crianças estavam acostumadas com o 

método tradicionalista de um professor ditador e querendo ou não eles replicaram 

isso. Concordo com a autora no trecho em negrito, acredito que quanto mais 

atenção demos a eles mais eles iram se desenvolver. 
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CAPITULO 6: PRÉ-ESCOLA E PRIMEIRA SÉRIE: PRIMEIRAS 

EXPERIÊNCIAS COM A ESCRITA 

Se aproveitamos os indícios sobre como as crianças aprendem a 

linguagem oral, então podemos permitir que elas aprendam a linguagem 

escrita utilizando-a, tão bem quanto possam, para finalidades reais e fazendo com 

que os adultos vejam, através dos erros, o que tentam dizer. (52) 

- Nesse trecho observo que a alfabetização e a linguagem oral se dão de 

forma mutua, assim como ler e escrever. Isso me lembra de uma aula da professora 

Bianca no segundo período sobre o fato de existir pessoas que sabem ler, mas não 

sabem escrever e vice-versa.  

Nas escolas espalhadas por Nova Iorque, porém, estamos descobrindo que, 

quando damos tempo, materiais e encorajamento à escrita, para as crianças, 

elas utilizam tudo o que sabem de maneira surpreendente. (53) 

- Acredito que a chave de tudo seja o incentivo, você estando ali do lado para 

auxiliar o educando e ele perceber que não está só e que ele pode contar com você, 

e que depois de um tempo vai ter mais segurança para desenvolver alguma 

atividade sozinha. 

CAPITULO 7: PRIMEIRA SÉRIE: UM PERÍODO DE CONFIANÇA 

O desenho desempenha um importante papel. O ato de desenhar e o 

próprio desenho proporcionam um conjunto de apoio, dentro do qual a peça 

de escrita pode ser construída. (65) 

- Acredito que o desenho também é uma forma de linguagem, e serve para 

recordar momentos assim como fotografias, também acredito que para se escrever 

precisa se desenhar primeiro, imaginar, por que a maior parte daquilo que eles 

querem dizer está toda no desenho e a partir dali ele vira o narrador. 

Muitas crianças, por exemplo, utilizam os nomes das letras para representar 

seus sons. Em inglês, a letra R chama-se “are”, que é também o verbo “ser” na 

segunda pessoa do singular. A letra U se chama “you” que significa “você”. Assim, 

podem escrever “ Você é” simplesmente com “U R”. Em português, exemplos 

similares poderiam ser os da letra D sendo utilizada sozinha em de “de”; este 

também é o caso das letras C e L. uma criança pequena poderia escrever “ele é de 

você” simplesmente como “L é D voC”. (73) 

- Muito interessante esses detalhes, pois muitas vezes olhamos esses 

“códigos” nos cadernos das crianças e não entendemos o seu significado com esse 

esclarecimento ficou melhor para mim compreender os escritos das crianças.  

A medida que a escrita das crianças torna-se fluente, o intervalo de 

tempo estre a sua fala e a escrita diminui, e são mais capazes de escrever sem 

o acompanhamento verbal. O comentário que uma vez acompanhava a escrita, 

torna-se desnecessário. (76). 

- Dado muito importante, que mostra um grande desenvolvimento na escrita e 
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leitura do educando. Isso mostra que a fala internaliza e que ele pensa antes de falar 

ou escrever. 

As crianças escrevem e, se lhes for dada a oportunidade de 

compartilharem seus textos com um ouvinte atencioso, frequentemente 

descobrem que tem mais a falar e que tem alguém querendo escutar. (79) 

- O diálogo e o compartilhar as informações, as ideias, os questionamentos 

são partes importantes na alfabetização. 

Quando as crianças interrompem continuadamente a si mesmas, 

enquanto escrevem uma estória, para se preocuparem com uma soletração 

correta, frequentemente perdem contato com o que queriam dizer, antes. (82) 

- Concordo, acredito que temos que deixar ela a vontade para expressar 

aquilo que quiserem, a correção vem conjunto com a roda de conversas 

compartilhando com os demais colegas. 

CAPITULO 8: SEGUNDA SÉRIE: NOVAS PREOCUPAÇOES E NOVA 

COMPETÊNCIA 

Na pré-escola e primeira série, muitas crianças transmitem o que 

querem dizer facilmente através do desenho do que com a escrita. O desenho, 

portanto, pode proporcionar um sistema de apoio para a escrita. [...] Já na 

segunda série, a escrita geralmente ultrapassou o desenho. 

- Eu não havia reparado que quando a criança ganha autonomia ela gosta 

mais de escrever, falar do que desenhar, embora as ilustrações dos textos dão 

forma para o mesmo, as crianças se sentem mais confiantes em elas mesmas 

escreverem do que desenharem. 

A segunda série é uma terra de opostos. O ensaio significará algo 

totalmente diferente para cada criança. Para algumas, o desenho continuará sendo 

uma forma bastante prática de ensaio. Para outras, falar será mais satisfatório. (90) 

- Para mim a autora descreve a segunda série como uma fase conturbada do 

educando, pois ocorre muitas mudanças tanto no corpo quanto na mente, inclusive a 

mesma compara com a adolescência e complementa descrevendo que o nosso 

objetivo é ajudar a fazer essa transição. 

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem 

estórias cama-a-cama fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são 

variações ao acaso; representam pontos de crescimento. (95) 

- Dado interessante. Temos que ter muita atenção nesse ponto e verificar se o 

que estamos fazendo está surtindo algum efeito e observando o desenvolvimento 

dos educandos. 

FICHAMENTO PARTE III 

CALKINS, Lucy. HARTMAN, Amanda. WHITE Zoë. Crianças produtoras de 
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texto: a Arte de interagir em sala de aula. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 

 

Vermelho: anotações pessoais 

Negrito: trechos que considero essenciais na citação 

Trechos que considero importantes 

COMPREENDENDO A INTERAÇÃO: OS PONTOS ESSSENCIAIS DE 

INTERAÇÃO COM CRIANÇAS PRODUTORAS DE TEXTO 

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em 

grande velocidade – enquanto turmas de outros professores têm apenas evoluções 

modestas. Estou absolutamente convencida de que a diferença tem tudo a ver 

com as habilidades dos professores de interagir. (11) 

- Concordo com ela, enquanto alguns professores de dedicam em realmente 

em estar sentando, conversando e tirando dúvidas (intervindo), outros mal ligam 

para saber o que se passa pela vida do educando, acredito eu que isso seja uma 

falha grave na educação. 

Interação: processo de aprendizagem que se dá pela convivência com os 

demais e com o entorno. “Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa 

a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

(Paulo Freire). 

Sabemos que os métodos podem elevar o nível de ensino porque este ano 

nós e nossos colegas no Projeto de Leitura e Produção Textual tivemos a sorte de 

ajudar milhares de professores a aprender a interagir. (13) 

- Eu percebi nesse trecho que o compartilhamento de informações ajudou 

tanto professores quantos as pesquisadoras a ter uma nova visão e a desenvolver 

novos métodos de ensino. 

TOM E A NATUREZA DE UMA INTERAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

Durante a interação, o professor não fica acima da criança, com o 

escrito dela nas mãos, dando-lhes instruções. Em vez disso, sentam lado a 

lado, o professor no nível dos olhos da criança. (14) 

- Acredito que nesse método o professor deixa de ser professor e se torna um 

amigo da criança, sem aquela pressão de “faça isso” ou “faça aquilo”. 

A ARQUITETURA DAS INTERAÇÕES 

 Observe e entreviste para entender o que a criança está tentando fazer como 

autora de textos. Investigue para obter mais informações sobre as interações da 

criança. (16) 

- Nessa parte acredito que temos que dar total atenção a criança, sem 
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interferir ou dar ideias, o melhor é deixar fluir. 

Quando tomamos uma decisão sobre o que ensinar, também pensamos 

sobre como iremos ensinar. (19) 

- A utilização dos métodos adequados para cada tipo de ensino e cada tipo de 

educando pode ser o melhor jeito do educando se desenvolver. 

Ajude a criança a começar a fazer o que você espera que ela faça. Intervenha 

para qualificar o que a criança está fazendo. (20) 

- Acredito que uma explicação inicial auxilie nesse processo, e depois a 

interação com o educando de maneira individual com perguntas e comentários 

dobre o texto guie ele para onde queremos. 

Um método de ensino comum nas interações iniciais sobre produção textual é 

a demonstração. Se eu desejo ensinar uma criança muito pequena a fazer 

panquecas, por exemplo, eu não vou ser muito eficiente se ficar em frente a uma 

sala de aula explicando: “Espere até que a base do primeiro lado esteja dourada e 

as bolhas em cima da panqueca tenham começado a estourar. (21) 

- Acredito que seja um método muito bom você ensinar a ensinar, não apenas 

falar e sim demonstrar, em seguida fazer perguntas para ver se realmente eles 

entenderam ou não, então explicar novamente caso ainda não tenham 

compreendido. 

Outro método de ensino comum é contar explicitamente e mostrar um 

exemplo. (22) 

- Acredito que isso ajudaria o educando a assimilar melhor o que estamos 

querendo dizer ligando o exemplo à explicação. 

Ela me fez escolher objetivos, priorizar, planejar, imaginar alternativas, 

estabelecer um caminho deliberado, avaliar, refletir sobre meu próprio papel, realizar 

ações.... Ela me fez aprender a partir das minhas próprias experiências. Eu quero 

que todas as nossas e, realmente, todos nós tenhamos oportunidades de fazer o 

mesmo. 

 

Mês de fevereiro de 2019 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite 

literária. Ou entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na 
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forma de ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma 

tradicional e passaram a usar outros métodos, como por exemplo o uso da 

tecnologia na sala de aula (datashow, vídeo-aulas) e isso fez com que as  crianças  

de hoje perdessem  o interesse pela escrita e então essas vem tendo  dificuldades 

em expor suas ideias no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de 

suma importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, ou 

seja, a análise do conhecimento é através da escrita. 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o 

conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas 

de contar histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas 

por Martha Barros. 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do 

projeto na parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim 

todos os bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem 

estudantes. (sugestão levar seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato 

de escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no 

próximo dia haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos 

tópicos de escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os 

esboços. 
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 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o 

leitor e quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta 

para as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem 

com os erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro 

momento quando as crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação 

ou ortografia. 

SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. 21, 22, 28 E 29 DE MARÇO 

Apresentação do projeto e confecção de cartaz sobre as regras durante as 

oficinas de escrita; leitura de uma escrita de si. (Sugestão: O diário de um 

banana) para mostrar que muitas pessoas escreveram sobre suas vidas. 

Regras: para o momento do esboço/escrita 

Para o momento das conferências. 

 

Oficina de escrita: minha sugestão. Fazer uma analogia com as crianças. 

Quem já foi em uma oficina? Quantos dias ela funciona? O que tem em 

uma oficina de carros? E de móveis? E em uma oficina de escrita? 

 

Roda de conversa (minilição) sobre tópico/tema de escrita. Sugestão. 

Contar um tópico que escreveu. Usar algo corriqueiro do dia a dia. Ex. algo 

que aconteceu enquanto eu escovava os dentes. Levar livros que tratam de 

tópicos do dia-a-dia. Algo que aconteceu com alguém e ler. 

Escrita de primeiro esboço; 

Conferencia de escrita coletiva ou em grupos (cada bolsista coordena um 

grupo). Apresentar a cadeira do escritor para as crianças. Apresentação da 

pasta de esboços e arquivamento do primeiro esboço; 

Entrevistando o escritor. No dia anterior pedir que cada criança traga algo 

sobre o que vai falar (tema de escrita). Pode ser objeto, foto, animais, etc. 

qualquer coisa. Fica livre. (obs. Bolsistas e professora também devem 

levar). 

Na sala pedir para uma ou duas crianças ir na frente e fazer uma entrevista 

coletivamente. A criança narra sua história e os ouvintes fazem perguntas 

sobre o narrado. 

Em seguida pedir que em duplas façam as entrevistas (estipular tempo – 

bolsistas circularem e auxiliarem – estabelecer no planejamento quem vai 

acompanhar quem no dia e evitar acompanhar sempre as mesmas 

crianças). Combinar com as crianças tempo para a entrevista. 

Produção do esboço; 

Conferencia de escrita em pequenos grupos. Cada bolsista acompanha um 

grupo 
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Oficina de escrita: 

Iniciar com roda sobre o segundo esboço. Relembrar a conferencia do dia 

anterior e dizer que entregara os textos para cada um reler e decidir se vai 

acrescentar as sugestões ou já terminou. 

Apresentar a pasta de trabalhos finalizados e informar que quem achar que 

terminou pode colocar seu texto nessa pasta, colocando as informações 

corretas e depois iniciar um novo texto. 

 

 

2. 4, 5, 18, 25, 26 ABRIL 

4 - Roda de conversa: Analisar um tópico de escrita e pensar sobre a 

relação entre tópicos/temas de escrita e ilustração. 

Entregar cópia da poesia o menino e o rio para eles lerem. 

Conversar sobre quais tópicos aparecem na poesia. 

Conversar sobre quais desenhos poderiam ter na poesia ou pedir que 

ilustrem a poesia. (para não tomar tempo eles podem apenas escrever de 

lápis o que gostariam de desenhar e fazer o desenho em casa e trazer no 

próximo dia para expor). 

5 - Apresentar o vídeo com a poesia o menino e o rio. Conversar sobre a 

música e as ilustrações. 

Apresentar sobre a vida da artista Martha Barros e informar que utilizarão 

a mesma técnica para ilustrar o texto final que vai para a coletânea. 

18 - Oficina de escrita: minilição. 

Esboço a partir do tema: O menino e o ..../ A menina e o .... ( o desafio é 

contar algo que aconteceu com eles e apenas completar o titulo no final. 

Por exemplo, se quiser falar do meu cachorro, vou completar com “O 

menino e o Cachorro”, etc. 

Conferência de escrita coletiva ou em grupos. 

25 – Analise de um trecho de um escritor. Oficina de escrita e preparação 

de roteiro para entrevista com escritor. (sugestão: levar algum livro do 

escritor para ler para as crianças) 

26 - Entrevista com escritor (Convidar antecipadamente) 

 

3. 2, 3, 9, 10, 16,17,23,24, 30, 31 MAIO 
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2 – mini-lição. Esboço a partir de um desenho. Desenhar sobre sua vida e 

depois escrever. Conferências em trios. 

3 – mini-lição e revisão do ultimo esboço.  

9 - mini-lição. Escrever como se veem no futuro. (Lembrar de avaliar a 

reação das crianças diante da proposta mais fechada). Conferencia de 

escrita. 

10 -. Mini-lição e revisão do ultimo esboço. 

16 – mini-lição. Escrever um acontecimento que marcou a vida. Conferencia 

de escrita. 

17 – mini-lição e revisão de esboço. 

23 – mini-lição. Escrever dando continuidade a uma frase: “quando estou 

com muita fome eu...” 

24 – mini-lição. Revisão do esboço anterior. 

30 – mini-lição e revisão de esboço. 

31 – mini-lição e Revisão de esboço. E seleção do texto para o livro  

 

4. 6,7,13,14,20,21,27,28 – JUNHO 

6-Edição do texto final. Pontuação. Apresentação da vida e obra de Mharta 

Barros. 

7- edição do texto final. Ortografia. Interpretação de uma obra da Mharta 

Barros e apresentação das técnicas e materiais usados pela autora. 

13-produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 

14- produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 

20- Escrita de apresentação da obra. Elaboração de sumário e escolha da 

capa do livro. 

21- montagem do livro. 

27 - Ensaio para a apresentação do produto final.  

28-Noite literária ou noite dos autógrafos. Os alunos mostram seus trabalhos 

expostos (ilustrações nos cartazes ou sulfit, leem textos, etc. 

 

Referências: 
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http://astrolabio.org.br/silencio-e-alvoroco/ 

Aplicativo crianceiras. http://crianceiras.com.br/manoel-de-barros/projetoescola 

www.marthabarros.com.br/. site oficial da autora. 

 

Mês de março de 2019 

 
 

 
Referente à aplicação da atividade do quarto dia do “Projeto: Narrativas de si”, 

dia 29 de março de 2019. 
 

 Enquanto as crianças estavam no intervalo, aproveitamos para arrumar as 
carteiras em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Lucas, que relembrou os 
educandos do dia anterior onde foi produzido um esboço de um objeto trazido por 
eles, de casa e então apresentamos a proposta de fazer uma revisão do texto já 
feito anteriormente e os questionamos sobre o que o que deveriam fazer nessa 
revisão, e eles disseram que iriam acrescentar detalhes, mas não corrigir a ortografia 
e a pontuação. Então entregamos os textos e as folhas para onde passariam seus 
textos, relembramos então para que eles lessem atentamente os textos quantas 
vezes fosse preciso para que conseguissem lembrar-se de algo a acrescentar e 
então começassem a escrever. 
 Nesse momento o Diego saiu da sala com o aluno Miguel, pois ele possui 
algumas dificuldades e não consegue produzir sozinho seu próprio texto (segue 
anexado um laudo médico da dificuldade em questão. Figura F4), então o Diego o 
acompanhou para uma mesa no pátio e foi ouvindo as ideias do Miguel e 
adicionando ao texto exatamente como ele falava. 
 A professora já havia os avisados que a aula de hoje teria esse objetivo de 
revisão então alguns deles já tinham em mente o que iriam acrescentar e logo 
começaram a escrever, outros porem não entenderam o objetivo e questionaram se 
iriam criar um novo texto e então Lucas, Ester e Silmara foram auxiliando os que 
estavam tendo dificuldades mesa por mesa, às vezes quando eram chamados, mas 
na maioria das vezes ao observar que a criança estava tendo algum tipo de 
bloqueio.  
 Ao termino da escrita realizamos o momento da conferência onde as crianças 
compartilham seus textos com os colegas, nessa conferência a crianças tiveram que 
ler a segunda versão de seus textos e dizer o que haviam mudado. Na maior parte o 
objetivo de enriquecer o texto foi alcançado, pois foram acrescentados nomes de 
pessoas e bichos de estimação que não estavam no primeiro texto, datas em que 
aconteceram os fatos, lugares onde estavam quando aconteceu e entre outras 
alterações, algumas crianças, porém aparentemente não queriam alterar seus textos 
e acabaram por escrever exatamente a mesma história. 

 O tempo foi suficiente para a realização da conferência dos textos produzidos 
hoje todos tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias, porém ocorreu 
novamente de algumas crianças terem dificuldade em apresentar seu texto para o 
restante da sala e acabavam por não conseguir ler em voz alta. Tanto nós quanto a 
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professora já estamos trabalhando essa questão da timidez, então notamos uma 
melhora relevante da aula do dia 22/03 para a hoje (29/03). O aluno Daniel, por 
exemplo, no dia 22 não conseguia ler seu texto de tanta vergonha e a professora 
acabou por ler o texto dele para o restante da turma, hoje, porém ele foi a frente e 
leu o texto dele para todos, o tom de voz ainda foi um pouco baixo, mas já foi um 
grande avanço. O aluno Nicolas havia lido baixo no dia 22, porém hoje ele leu em 
um tom muito bom, em que todos eram capazes de ouvir e compreender o que ele 
estava dizendo. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Mês de abril de 2019 

 

Crianças encerrando suas 

revisões, e alguns que 

terminaram primeiro pintando e 

ilustrando seus textos.  

(F1) 

F1 

F2 

Momento da conferência, a 

criança em questão é a Yasmin 

apresentando seu texto à turma. 

(F2) 

Momento durante a produção de 

suas versões dos textos revisados. 

(F3) 

F3 

Laudo médico do educando 

Miguel informando que o 

mesmo possui algumas 

dificuldades. 

(F4) 

F4 
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Referente a aplicação da atividade do “Projeto: Narrativas de si”, dia 05 de 
abril de 2019. 

 

Nesta última sexta-feira, dia 05 de abril de 2019, comparecemos a escola 
Valdecir Sgarbi Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - 
PIBID. Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto “Narrativas de si". 
Enquanto as crianças estavam no intervalo, aproveitamos para arrumar as carteiras 
em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Lucas, que relembrou os educandos 
do dia anterior onde foi produzido um esboço de um objeto trazido por eles, de casa 
e então apresentamos a proposta de fazer uma revisão do texto já feito 
anteriormente e os questionamos sobre o que o que deveriam fazer nessa revisão, e 
eles disseram que iriam acrescentar detalhes, mas não corrigir a ortografia e a 
pontuação. Então entregamos os textos e as folhas para onde passariam seus 
textos, relembramos então para que eles lessem atentamente os textos quantas 
vezes fosse preciso para que conseguissem lembrar-se de algo a acrescentar e 
então começassem a escrever. 

Em seguida foi apresentado um pequeno slide sobre a vida da artista Martha 

Barros e informar que utilizarão a mesma técnica para ilustrar o texto final que vai 

para a coletânea. Após essa breve apresentação também utilizamos uma música de 

Martha Barros chamada de “O menino e o Rio” (foi entregue a cada criança uma 

cópia da letra) para que pudessem cantar em uma tentativa de aproximar o poeta do 

leitor. Conversamos sobre os traços de seus desenhos, as formas que os desenhos 

eram compostos e o que eles veem nas ilustrações (essa parte foi bem interessante, 

pois cada um observava as ilustrações de formas diferentes).  

Após a “cantoria”, realizamos uma releitura da obra “No quintal”, nessa 

releitura as crianças iriam reproduzir a arte da autora. As crianças ficaram animadas 

pois gostam muito de desenhar. 
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Mês de maio de 2019 

 
 

Referente a aplicação da atividade do “Projeto: Narrativas de si”, dia 03 de 
maio de 2019. 

 

Nesta ultima sexta-feira, dia 03 de maio de 2019, comparecemos a escola 
Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência 
- PIBID. 

Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto “Narrativas de si", 
que se procedeu a partir de uma entrevista com um escritor, no dia anterior 
(02/05) as pibidianas elaboraram um questionário com as perguntas dos 
educandos e suas curiosidades sobre a escritora, dentre as perguntas foram 
selecionadas de 5 a 6 para que os mesmos que as elaboraram pudessem falzê-
las a escritora. Momentos depois ao intervalo organizamos as carteiras para que 
os educandos se acomodassem no chão, tendo em vista que os educandos da 
professora Josiane dividiriam a sala com a nossa turma. 

A escritora convidada se chama Avacir Gomes dos Santos, de Rolim de 
Moura - RO, a mesma se mostrou muito animada com o entusiasmo das 
professoras, dos educandos e dos pibidianos, tirou fotos e selfies com todos. 

 Avacir se sentou na cadeira que haviamos prepados para “quem leria a 
história sobre si” e ainda colocou a coroa de rainha, iniciou a entrevista se 
apresentando e fez um trato com as crianças para que caso alguma delas 
sentisse vontade de falar teria que erguer a mão para que não havesse muita 
confusão na sala, trataso isso logo abriu para as perguntas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

Após as devidas apresentações, o educando que fosse fazer a pergunta tinha 
que se levantar, falar seu nome e depois a pergunta. As principais foram da 
Emanuele que perguntou: “_ Como foi seu primeiro livro”? Avacir repete a pergunta 
para que todos ouçam e reponde: “_ Então! O meu primeiro livro eu escrevi de 
histórias que eu ouvi de professores que moravam lá em Porto Velho, na época eu 
trabalhava lá e morava lá em Porto Velho, ai eu ouvi as histórias dos professores e 
passei pra um livro”. Yasmim pergunta: “_ Quando você começou a escrever? Avacir 

Avacir ao lado da lousa tirando uma selfie com os 

educandos. 
Avacir sentada na cadeira do narrador, com a coroa. 
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diz: “_ Eu comecei a escrever desde muito pequena, na escola a professora pedia 
pra gente ler os livros e depois contar as histórias de como a gente tinha entendido, 
então eu lia a história, escrevia no caderno e fui guardando aquelas histórias pra 
depois colocar no livro, tá bom”? Yasmim balança a cabeça, ensinuando que tinha 
compreendido. 

Agora vamos deixar dois meninos falarem, diz Avacir. Vocês dois aqui 
(apontando o dedo para os educandos). “_ Meu nome é Vinicius, quantos anos você 
tinha quando começou a escrever seus livros”? Avacir responde: “_ Eu comecei a 
escrever livros com 20 anos”. João pergunta: “_ Qual o nome do seu primeiro livro”?. 
Avacir repete a pergunta e diz: “_ Meu primeiro livro é esse ai ó….pega ele pra mim 
em baixo do óculos”. Esse aqui?, diz João. Sim esse ai, complementa Avacir. Avacir 
pede para que João leia o título do livro para a turma: Memórias e Reflexões. Isso, 
Memórias e Reflexões, diz Avacir ajudando João, é sobre o ensino da História e da 
Geografia, esse foi o primeiro livro. Aqui na capa ó, a gente tem a foto da Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré quem já foi conhecer a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? 
Alguns educandos erguem a mão. Muito bem, diz Avacir, onde fica a Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré? Não sabe, não sabe vai ter que aprender (canta Avacir com 
um tom bem humorado). Yasmim diz que é em Porto Velho, por que já viajou pra lá 
uma vez. Lá em Porto Velho, muito bem, diz Avacir. 

Geovana pergunta: “_ Quantos anos você tem”? “_ Eu tenho 52 anos, dia 24 
de maio eu faço 53, diz Avacir. Ana Luiza pergunta: “_ Quantos filhos você tem”? Eu 
tenho 2, Eli e a Edna, diz Avacir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
As crianças adoraram a visita da escritora, no final todos a abraçaram e 

tiraram mais fotos, em seguida fizeram uma fila para que a mesma assinasse o 
caderno dos educandos. A entrevista tinha por objetivo: compreender um pouco a 
respeito da vida de um escritor, observar a forma de escrita do autor (infantil, juvenil, 
infanto-juvenil e etc.), descobrir quais as formas de inspiração que o autor faz uso e 
estimular a motivação dos alunos pela escrita. Pode-se observar o envolvimento dos 
educandos com cada diálogo que fizera com a escritora e o quão era importante pra 
eles verem que pra ser escritor basta apenas gostar de escrever. 

Questionário elaborado no dia anterior para 

a entrevista. 

A escritora Avacir teve o cuidado de escrever uma 
história especialmente para as crianças e disse: “_ 
Essa história é muito especial por que eu fiz pra 
vocês, pra cada um de vocês. Eu fiquei 
imaginando como que vocês eram, que crianças 
eu iria encontrar e como eu poderia escrever, 
então o nome da história é “Brincadeiras e 
sonhos de Criança”.  

Avacir leu a história enquanto todos ficavam 

deitados no chão bem a vontade ouvindo com 

cuidado a leitura da escritora. 
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Mês de junho de 2019 

SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DE PEDAGOGIA 

PLANEJAMENTO

Diego R. dos Santos

Karen Alves 

Lucas R.B. Rocha 

Silmara Andrelino de Souza

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

PIBID - 2019

 

 

 

Mês de julho de 2019 

PRODUÇÃO FINAL: CONFECCÇÃO DO LIVRO “NARRATIVAS DE SI” 

COMPOSTO PELOS TEXTOS DAS CRIANÇAS 

Para a produção final desse livro forma selecionados pelas próprias crianças um 

texto que eles mais gostaram, com esse texto houve a correção ortográfica e 

gramática, verificar se a criança queria acrescentar mais alguma em seu texto e a 

produção de uma ilustração referente aquele texto. Os pibidianos separaram os 

textos pelas turmas (por que eram duas turmas), em seguidas fizemos o sumário, 

introdução, capa, contracapa, nos reunimos na copiadora Master próximo a escola 

para discutir sobre como seria o designer do livro, após a discussão foi iniciado a 

confecção. 

 

 

 

 

 

Produto final 
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Mês de agosto de 2019 
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Diego Rodrigues dos Santos 
Silmara Andrelino 

 
Referente a aplicação da atividade do dia 07 de agosto de 2019 

 
 Neste dia, chegamos para a aplicação da atividade 09:00hrs da manhã conforme combinado 
com a Prof. Josiane. Os alunos estavam felizes por nos encontrarem novamente após o período de 
recesso escolar. Eu e a pibidiana Silmara iniciamos a aula ensaiando uma música com as crianças 
sobre a nossa atividade que era a tabuada do 6, em seguida explicamos que na multiplicação era só 
somar quantas vezes o número se repetia incentivando eles a contarem nos dedos ou armarem a 
continha em seu caderno. 

Em seguida realizamos uma atividade lúdica a qual denominamos de “Amarelinha da 
Tabuada”, nessa atividade seria desenhada no chão uma amarelinha com as equações das tabuadas 
do 2 ao 6, quem acertasse poderia passar para a próxima casa da amarelinha, caso errasse tinha que 
voltar para o fim da fila. Nessa proposta de aula visamos o aprender a multiplicar de maneira lúdica, 
conhecer uma nova tabuada que era a do 6 e relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 
Visando os seguintes objetivos: desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação e 
proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

Na aplicação da atividade lúdica desenhamos no chão uma amarelinha e pelo lado de fora 
das casinhas colocamos um pedaço de papel com as equações da tabuada do 2 ao 6.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade ocorreu no começo de forma demorada e complicada pois os alunos 

estavam chutando as respostas ao invés de contar nos dedos. Então Silmara e eu décimos adotar um 

outro tipo de método. Para ajuda-los nas multiplicações das equações nós começamos a contar junto 

com eles utilizando nossos dedos e os dedos deles, dessa forma ele começaram a ver como era fácil 

utilizar os dedos para resolver as equações. O aluno Pedro Henrique, foi o primeiro a chegar no fim 

da amarelinha, sendo que o mesmo tem necessidades especiais. 

 
F2 

Promover atividades de forma lúdica 

promove a maior interação dos alunos e 

maior envolvimento no fazer 

pedagógico, dessa maneira o trabalho 

de educador se faz de forma 

descontraída sem forçar os educandos. 

F1 

F1: Amarelinha desenhada no chão e ao lado das casinhas um 

papel com as equações que a criança teria que responder de 

forma correta. 

Essa atividade foi muito divertida 

tanto para os educandos quanto para 

nós pibidianos, pois além de ensinar 

também aprendemos.  
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Mês de setembro de 2019 

 

 

 Diego Rodrigues dos Santos 
 

Referente a aplicação da atividade do dia 19 de setembro de 2019 

Neste mês iniciamos um novo projeto chamado “Jovens Empreendedores: 
Primeiros Passos”, um novo projeto do SEBRAE. Trabalhamos a importância da 
qualidade de vida para a saúde do ser humano, o lazer com uma das possibilidades 
para se conseguir viver com qualidade e também a comunicação e o trabalho em 
equipe que estão relacionados ao perfil empreendedor. Utilizamos o livro didático e 
com ele iremos aprender a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma 
empresa.  

Os principais objetivos dessa aula foi: ampliar o conhecimento sobre o 
negócio e sobre produtos; desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos, 
instigar sobre a curiosidade e motivação dos alunos para continuidade do curso; 
ampliar conhecimentos sobre produtos; desenvolver ações de construção de 
brinquedos e jogos, confecção de brinquedos e jogos. Utilizamos sucata para a 
realização de brinquedos e jogos como uma forma de reutilização dos produtos 
recicláveis e conscientizar as crianças para a conservação do meio ambiente.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a confecção dos brinquedos os pibidianos elaboraram um bilhete aos pais 

pedindo para que as crianças trouxessem materiais recicláveis de casa como por 

exemplo: tampinhas de garrafas pet, copos descartáveis, palitos de picolé, garrafas 

Brinquedo: Corrida de Cavalo Crianças na confecção do brinquedo 

Crianças segurando os cavalinhos, na 

base utilizou-se tampinha de garrafa pet. 

Outros brinquedos confeccionados. 
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pet, caixas de fósforos, pregadores velhos, caixas de sapatos, caixas de leite, caixas 

de ovos, dentre outros. A cada planejamento os pibidianos juntamente com as 

professoras selecionavam um brinquedo para confeccionar e o bilhete pedindo os 

materiais aos pais. 

 

Mês de outubro de 2019 

 

 

Referente ao encerramento do Projeto “Jovens Empreendedores: Primeiros 

Passos” 18 de outubro 2019 

Neste mês realizou-se o encerramento do Projeto “Jovens Empreendedores: 
Primeiros Passos”. Para que isso acontecesse nos organizamos para enfeitar a 
escola e expor os brinquedos das crianças. A organização se deu da seguinte forma: 
a sala foi dividida de 2 grupos, o primeiro grupo era responsável por vender os 
produtos na loja (tinha caixa, embalador, vendedor) enquanto isso o outro grupo 
ficava responsável pela recepção dos pais e visitantes da escola, as crianças 
aproveitavam para levar os pais até a loja deles. Depois o grupo trocava, quem 
estava na loja iria recepcionar os pais e quem estava recepcionando iria para a loja. 
No dia do encerramento os pibidianos juntamente com as professoras Giveri e Josi 
organizamos a loja com os preços, etiquetas e as crianças cuidando para que não 
houvesse imprevistos 
 

 
 

 

 

 

 

 

As crianças, assim como toda a equipe demonstraram bastante 

comprometimento com esse trabalho, pois viram que os brinquedos que estavam 

expostos nas lojas foram confeccionados pelas próprias mãos, então deram muito 

mais valor para eles, isso também serviu para que eles explicassem para os 

visitantes a forma com que o brinquedo foi feito, o material que foi utilizado e quanto 

tempo demorou para produzi-lo. Estavam orgulhosos pelo trabalho concluído, pois a 

nossa loja vendeu todos os brinquedos produzidos pelas crianças rendendo um 

valor aproximadamente de 128 reais. Com o valor arrecadado foi decidido 

juntamente com as crianças que realizaríamos uma festa de despedida no fim do 

Loja montada, com as equipes 

postas para atender os visitantes 

Ao fundo, os pais conhecendo a loja 
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ano. 

Mês de novembro de 2019 

visita na Horta Orgânica 07 de novembro 2019 

Neste dia realizamos um pequeno passeio com as crianças para conhecer 
uma horta orgânica do Senhor Franscisco Rodrigues, com o objetivo de conhecer o 
processo orgânico pelo qual as hortaliças passam e o que isso contribui para o meio 
ambiente. A chegada ao local foi muito receptiva, o Sr. Franscisco juntamente com 
sua esposa nos aguardava em frente a porteira, ele disse que já estava familiarizado 
com a visita de estudantes ao local pois seu sitio sempre recebe esses tipos de 
visitantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ao final do passeio nos reunimos em um barracão no qual Sr. Francisco 

explicou sobre o processo de adubação orgânico, conhecemos também sua horta 

que conta com uma grande variedade de hortaliças. 

 

 

  

 Após a visita, os pibidianos organizaram um planejamento com questões que 

foram explicadas pelo Sr. Francisco para verificar se as crianças realmente 

compreenderam a respeito do assunto tratado. Dentre as questões estavam: o que é 

horta orgânica; cuidados com o meio-ambiente e saúde.  

 

Sr. Francisco, recepcionando as crianças  Sr. Francisco, explicando o nome das 

arvores de sua propriedade  

Sr. Francisco, explicando como é 

feito do adubo orgânico 

Mistura orgânica composta de cana-de-

açúcar. 
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Mês de dezembro de 2019 

 

 

 
aplicação da atividade do dia 11 de dezembro de 2019 

  Neste dia trouxemos para as crianças algumas experiências para se realizar na 

sala, levamos todos os materiais necessários e dividimos a sala em dois grupos 

grandes para que pudessem misturar os ingredientes e fazer a “magica” acontecer. 

A pibidiana Cássia ficou responsável pelo primeiro grupo que realizou uma arte 

diferenciada, utilizando barbante, tinta, um livro ou caderno pesado e folha de papel 

A4. A experiência era a seguinte: molhar o barbante na tinta depois colocar na folha 

A4 em forma de ondas, logo após cobrir com outra folha de papel A4 e colocar o 

livro ou um caderno pesado em cima depois puxar a ponta do barbante e “tcharã” a 

mágica acontece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pibidiana Kauane trouxe outra experiência para a turma chamada de areia 

movediça, era uma mistura de amido de milho, corante e água. O procedimento é o 

seguinte: em um recipiente misture amido de milho, a água e o corante da cor que 

você preferir até forma uma massa. Essa experiência é bem interessante por que se 

você tenta enfiar o dedo na massa com força ele não penetra mas se você apenas 

apoiar o dedo na massa ele vai afundando devagar. 

 

 

 

 

Pibidiana Cássia explicando os procedimentos da 

experiência para as crianças Resultado final 

Crianças brincando com a massa de amido, ao 

lado a pibidiana Kauane explica o por acontece 

esse efeito de areia movediça. 
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 O pibidiano Diego levou uma experiência com óleo, pastilha ou comprimido 

efervescente, corante e água, e explicar o por que eles não se misturam. 

Funcionava assim: em um pote de vidro coloque primeiro a água, depois acrescente 

o óleo e espere eles se dividirem, logo após coloque um corante da cor que deseja e 

depois jogue dois comprimidos efervescentes, a experiência tem um efeito visual 

incrível. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Em todo o momento da aplicação das experiências procuramos sanar as 

dúvidas das crianças e buscar um modo com que interagissem com a atividade 

como por exemplo pedindo para misturar, pegar algum ingrediente, contar as gotas 

de corantes, colocar ingredientes, dentre outros. Visando o bom andamento do 

trabalho e o cuidado com as crianças trouxemos para a sala experiências que não 

seriam perigosas e tratamos com fosse uma pequena diversão, inclusive pedimos 

para que fizessem essas experiências em casa com seus pais ou responsáveis. 

Verificou-se a interação das crianças com o experimento através de perguntas ou 

ajuda para realizar a experiência, a autonomia de cada um para realizar as 

atividades, bem como o trabalho em equipe. 

 

 

 

 

Pibidiano Diego explicando os procedimentos 

da experiência para as crianças 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome do bolsista: Cassia Marcelino a Silva 

Data de inclusão no PIBID: agosto / 2018 

Turmas atendidas: 2° B e 3° B 

Quantidade de alunos atendidos: 2018 (23 alunos) 2019 (22 alunos) 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

   

Registro do dia 21/08/2018 - Conhecendo a sala de aula 

 

Cassia Marcelino da Silva 

 Eu, Cassia Marcelino da Silva, bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência), estive presente na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Valdecir Sgarbi Filho das 7:00 às 11:00 horas no dia 21/08/18. 

 Com o intuito de melhorar a minha formação acadêmica e vivenciar a realidade da 

minha futura profissão. Estive acompanhando e observando a ministração de aula da 

turma do 2°ano B, da professora Josiane. No primeiro momento me apresentei para as 

crianças, expondo o meu objetivo naquele local, na qual seria de aprender e ensinar para 

junto com eles.  

 A aula do dia foi das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Sendo assim 
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na língua portuguesa a professora Josiane iniciou a aula cantando uma música e após 

isso fez a leitura do livro "A Vaca Fotógrafa". 

 Considerando que na sala há um aluno autista (Pedro) e uma aluna com dislexia 

(Hemilly), a forma como foi realizada a leitura fez com que não só esses alunos pudessem 

compreender a história, mas todos que ali se fazia presente. A exposição das figuras que 

havia no livro e a imitação das vozes dos animais pela professora Josiane, despertava 

neles curiosidade e o gosto pela leitura. Ainda nessa matéria alguns alunos fizeram uma 

leitura sobre os personagens do folclore (Curupira, Saci, Boitatá e Lobisomem). 

 Diante disso pude perceber que eles fizeram uma boa leitura, tendo dificuldade na 

pronúncia de algumas palavras. Além disso para complementar o ensino em relação ao 

folclore, eles assistiram um vídeo sobre o mesmo. Após o vídeo, foi sugerido pela 

professora que eles produzissem um texto sobre algum desses personagens. Essa 

atividade foi realizada em dupla, porém, cada um com sua folha. Nessa atividade eu pude 

auxilia-los e observar a dificuldade deles na escrita de algumas palavras, além do texto, 

eles pintaram o desenho dos personagens do folclore e foram para o recreio. 

 Após o recreio os mesmos colaram a atividade no caderno, finalizando a aula de 

língua portuguesa e dando início a matéria de matemática. Nessa aula eles usaram o 

livro, onde o conteúdo exposto era a soma de dezenas e unidades. Na matemática a 

dificuldade de alguns deles era na hora de fazer cálculos mentais. Além disso para 

compreender melhor o conteúdo a professora Josiane fez o uso de barrinhas de madeira, 

objetos que auxiliou na aprendizagem dos mesmos e ainda para complementar o ensino 

deles, ela passou uma atividade para os alunos estarem resolvendo em casa. E dessa 

forma foi finalizado a aula. 

 Diante desses fatos apresentados, participar da aula da professora Josiane foi 

muito importante. Mesmo sendo somente quatro horas, eu pude ter uma base de como 

me posicionar diante dos alunos quando esses pedem ajuda. Outro fator importante foi o 

meu contato com alunos especiais que fazem parte da educação inclusiva, percebendo 

assim que a sala de aula pode ser bem diversificada ou seja um local onde todos podem 

aprender. 

Mês de setembro de 2018 

 
 

Registro do dia 11/09/2018 – Observação no momento da avaliação de 

Língua Portuguesa 

 

Cassia Marcelino da Silva 

 

 Tendo como objetivo experiênciar o momento da aplicação da avaliação de língua 

portuguesa, eu estive presente no dia 11/09/18 ás 7:00 horas junto com minha 

companheira Gislaine na turma do 2 ano B da professora Josiane.  
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  A aula iniciou-se com a leitura do livro “GATO COM FRIO”, dos autores Mary 

França e Eliardo França.  

                                                 

  A leitura foi realizada pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo 

perguntas sobre os personagens do livro.  

 Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para auxilia-

las a professora Josiane leu a avaliação para os mesmos compreenderem as atividades. 

Além disso, Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da avaliação, 

pois a mesma apresenta problemas cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de realizar 

algo sem que alguém a auxilie. 

  Diante disso a avaliação da Hemilly Vitória é diferenciada dos demais alunos. A 

mesma apresentava os seguintes conteúdos: 

 Colocar as letras em ordem alfabéticas; 

 Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda; 

 Pintar as figuras correspondente ao nome das figuras; 

 Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada; 

 Enumerar a sequência das figuras apresentadas. 

 Além dessas, a avalição apresentava outras atividades, mas observando essas, 

Gislaine eu, percebemos que a Hemilly Vitória tem dificuldade em distinguir a cor verde do 

vermelho e o vermelho do laranja, e ainda tem dúvidas em relação ao nome da letra N. 

Com o intuito de fazer com que ela aprendesse essas cores, nós relacionamos essas 

cores com os objetos e desenhos que havia na sala. Após essa prova a mesma e os 

demais alunos foram para o recreio, finalizando assim, esse dia. 
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Mês de outubro de 2018 

    
 

Registro do dia 02/10/18 -  Apresentação e exposição das obras de Ruth 
Rocha 

 
Cassia Marcelino da silva 

 
 A aula de hoje dia 02/10/18 foi diferenciada das demais da qual Gislaine e eu vinha 
acompanhando. Em razão de um “Projeto de Leitura” que as turmas dos 2 anos” A” e “B” 
iriam realizar, nós bolsistas do PIBID, ficamos responsáveis por levar os livros da escritora 
que seria representada neste projeto, sendo ela, Ruth Rocha. 

  Quando chegamos na escola, nós organizamos o espaço onde seria exposto os 
livros. Para essa organização usamos duas mesas grandes, essas cobrimos com tnt 
(tecido não tecido) e cinco bancos para que os alunos se sentassem e se sentissem 
confortáveis. 

 

 

 

     Após essa organização, Geziane e eu fomos chamar as crianças para iniciarmos a 

leitura. Antes de iniciarmos a leitura a Gislaine e a Ludimila falaram sobre a biografia de 

Ruth rocha e além disso, ambas fizeram perguntas como: “ vocês conhecem Ruth Rocha? 

“, ”Quais livros da Ruth Rocha vocês conhecem? ”, etc. Vários alunos responderam que já 

haviam escutado sobre Ruth Rocha. Além disso o aluno Vinícius Octávio dos Reis Silva 

falou que já havia lido o livro “ O Reizinho Mandão” da Ruth Rocha. 
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 Após essas perguntas, para que as crianças pudessem ficar interessadas na 

leitura que a Geziane iria realizar, a mesma cantou uma musiquinha para os alunos. 

   

                                        “UMA HISTÔRIA VAI COMEÇAR 

                                     PREPAREM OS OUVIDOS, PRA ESCUTAR  

                                             OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÂ  

                                            “OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÂ.” 

 Aliás essa música havíamos aprendido no primeiro “ encontro   de formação” que 
são realizados quinzenalmente com a coordenadora do PIBID, a Flávia. 

      https://youtu.be/Eh1h6azqmIw 
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     O livro lido pela Geziane foi, ”ALVINHO, A APRESENTADORA DE TV E O 
CAMPEÃO”.   

       

 

 

 

 Após a música as crianças começaram a lerem os livros em dupla, pois os livros 
eram poucos, mas isso fez com que um aluno que não tinham muita dificuldade pudesse 
ajudar o outro, ou seja, uma leitura compartilhada. 
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 Enquanto as crianças liam as professoras Giveri e Josiane, e nós ficamos 
observando eles lendo. Depois de observarmos nós auxiliamos alguns alunos que não 
sabiam ainda ler, como a aluna Hemilly, pois a mesma apresenta déficit de atenção e 
além disso, vimos o carinho da aluna Sabrina Fogaça para com o Pedro (aluno autista). A 
mesma leu diversos livros para ele.  

 

    

 

 Depois de alguns minutos de leitura, para finalizarmos a aula, eu li outro livro para 
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eles na qual o nome do livro era “ O TRENZINHO DO NICOLAU”. No momento em que eu 
lia, eu interagi com os alunos, fazendo perguntas para os mesmos. 

 

 

 

 Em seguida para finalizar essa aula as professoras Giveri e a Josiane perguntaram 
para os alunos se eles haviam gostado dessa aula, e eles responderam que sim. Além 
disso, elas os parabenizaram e retornaram com as suas turmas para as suas devidas 
salas. Já na sala de aula a Josiane falou mais sobre o projeto de leitura, visando que esta 
aula tinha como objetivos: 

 Divulgar o trabalho literário da escritora Ruth rocha; 
 Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a literatura crítica e reflexiva; 
 Promover mais momentos de leitura dentro e fora da sala de aula; 
 Análise do gênero textual Biografia. 

 Enfim a aula de hoje foi muito interessante e fez com que pudéssemos ver o 
quanto é agradável e benéfico para o aprendizado dos alunos a leitura em ambiente 
diferente da qual os mesmos estão sempre presentes. E ainda é sempre um prazer estar 
experimentando novas formas de transmitir e adquirir o conhecimento. 

 

 

 

Mês de novembro de 2018 

 

Registro do dia 06/11/18 – A digestão dos alimentos e o sistema digestório. 

 

Cassia Marcelino da silva 

A aula de hoje foi iniciada com uma leitura realizada pela professora Josiane, o 

livro se chamava "O João e o pé de feijão", esse livro é bem legal porque ele estava 
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escrito em forma de cordel. 

 

Capa do livro " João e o pé de feijão 

 Após a leitura, a Iohana, minha nova companheira do PIBID, começou a 

explicar o conteúdo para as crianças, esse era a "A digestão dos alimentos". 

Posteriormente a explicação, para complementar o assunto nós passamos um pequeno 

vídeo demostrando o caminho da digestão. 

 

 

Iohana e eu, (Cassia), explicando o conteúdo. 

    Depois que os alunos assistiram o vídeo, a professora Josiane relembrou junto 

com eles o caminho percorrido pelo alimento. Diante disso, Iohana e eu passamos para 

eles uma atividade, essa estava no livro didático, por isso elas foram feitas de forma oral e 

também escrita. 

    Lembrando que nessa atividade, os alunos tiveram que imaginar e desenhar o 

que acontece com o alimento depois de ingerido, ainda para melhorar o desempenho 

deles, eles fizeram as atividades em dupla. 
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Nauani e Leticia realizando as atividades em dupla. 

    Além desse conteúdo, nós falamos sobre o sistema digestório e ainda fizemos 

várias perguntas antes de iniciarmos o conteúdo, por exemplo: 

 Quem tomou café da manhã? 

 O que vocês comeram? 

 O que está acontecendo com esse alimento que está aí no corpo de vocês? 

 Quem conhece alguma coisa sobre digestão? 

 O que usamos para mastigar? 

 Por que trocamos os dentes? 

 Qual será os órgãos do sistema digestório? 

Vários alunos responderam, exemplo: 

Yasmin: —eu comi pão. 

Nauani: — eu comi uma maça. 

Além de darem essas respostas, elas e os demais responderam as outras 

perguntas, como: 

 Yasmin: —o alimento está digerindo. 

Sabrina: —o alimento desce até a nossa barriga, e depois vamos para o banheiro e 

fazemos coco. 

Após os alunos responderem oralmente, cada um deles responderam no seu livro. 

Ainda passei as respostas no quadro, usando letra palito, para que o aluno Pedro 

copiasse, pois o mesmo não aprendeu ainda a fazer letras cursivas. 
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Diante do exposto, Iohana e eu finalizamos a aula de Ciências. 

 

Mês de dezembro de 2018 

 

Registro do dia 14 de dezembro de 2018 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

A Aula de hoje foi diferente da qual as crianças haviam estudado durante todo ano. 

Devido ser o último dia de aula, todos nós bolsistas planejamos uma a aula para 

aplicarmos nesse último dia. Além disso para que todas as aulas planejadas fossem 

ministradas, cada dupla teve uma hora para aplicar a atividade na qual planejou. 

Sendo assim, Iohana e eu fomos a primeira dupla a aplicar a atividade, pois a 

professora Josiane seguiu a ordem da semana. No primeiro momento nós apresentamos 

para as crianças um pequeno teatro sobre o Natal (simbologia do natal). Durante o teatro 

eu fiz algumas perguntas como: “Quem gosta do dia do natal? ”,“O que será que podemos 

oferecer para Jesus?”. Diante dessas perguntas os alunos responderam que gostam 

muito desta data e ainda a aluna Ana Luiza disse que podemos oferecer para Jesus: 

“alegria, amor e obediência. ”  

Além disso ainda durante o teatro eu dei uma sugestão para as crianças fizessem 

nesse natal, que era para elas doarem brinquedos, roupas e alimentos para as famílias 

que não tinham condições, perante isso a professora Josiane disse que eles haviam trago 

alimentos para serem doados para uma família.  

No segundo momento a atividade que planejamos para que eles realizassem era a 

confecção de um cartão de natal, onde esse seria entregue para o colega na qual eles 

pegaram na brincadeira do “amigo chocolate”. Lembrando que essa atividade teve como 

objetivo analisar a escrita dos mesmos. 

Diante do exposto essa última aula foi maravilhosa tanto para nós bolsistas quanto 

para as crianças, pois esses poucos meses que ficamos do lado delas, foi o bastante para 
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nós percebermos a confiança, o amor e o carinho que elas tiveram por nós. Além disso 

esses meses nos proporcionou muito aprendizado e desenvolvimento tanto acadêmico 

quanto profissional. 

Mês de janeiro de 2019 

 

 

Fichamento do mês de janeiro 

A arte de ensinar a escrever 

O Desenvolvimento do Discurso Escrito 

 

5- Introdução 

 

“Quando vemos o que as crianças escrevem, frequentemente o que revelam nos surpreende. ” 

(p.47). 

“Crianças são um mistério. Mesmo não escrevendo direito, essas quando escrevem algo, 

ou seja, uma carta, quando perguntamos a elas o que está escrito ali, essas crianças 

falam mais do que realmente está exposto. ” 

Bifurcada: Divide em dois, separa em dois ramos. (P. 48). 

“Quando estas questões orientam nosso ensino, então as duas engrenagens – o 

ensino do professor e o aprendizado dos estudantes – encontram-se. O ponto de 

contato vem quando permitimos que os estudantes nos ensinem aqui que 

aprendem. Isto transforma nosso ensino em um curso de estudo, e o aprendizado 

de nossos estudantes em um currículo para aquele curso. Quando nós, como 

professores, puxamos nossa cadeira para o lado dos jovens escritores e tentamos 

compreender seus modos de pensamento, quando procuramos pela lógica, em 

seus erros, pelos padrões de seu crescimento, então estamos no caminho certo. ” 

(p. 48). 

O bom ensino é exatamente o oposto disso: nós somos aqueles que devem inclinar 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 471



                                                                      

13 
 

para frente, em nossas cadeiras. ” (p. 48). 

“Hoje alguns professores alguns professores não querem saber se o a criança 

aprendeu. Não dá a devida importância para aquelas crianças que por mais que não 

tenha vontade, são bem inteligente. A proximidade do professor para com os seus 

alunos no desenvolvimento da escrita é muito importante, porque essa criança se 

sentirá mais confiante quando for escrever algo. ” 

O que descobri, trabalhando com estes pesquisadores-práticos é que, exatamente 

como significado de um bom leitor encontra em um texto é influenciado pelo 

conhecimento anterior daquele leitor, assim, também, quando os professores 

possuem um conhecimento anterior do desenvolvimento da escrita, é mais fácil 

presarem atenção aquilo que a crianças mostram. ” (p. 49). 

 

6- Pré-escola e primeira série: primeiras experiências com a escrita 

 

“As crianças necessitam de tempo para ser crianças, para crescer através de 

atividades infantis naturais. Não foram, porém, as crianças – e sim os adultos – que 

separaram a escrita da arte, cantigas e brincadeiras; os adultos transformaram a 

escrita em um exercício de preenchimento de linhas pontilhadas, em uma questão 

de regras, lições e comportamento cauteloso. As crianças visualizam a escrita de 

forma totalmente diferente. Para elas, a escrita é uma exploração feita com caneta e 

lápis. Muito antes de ingressar nas escolas, os jovens deixam suas marcas nas 

janelas embaçadas de carros e areias (Graves, 1983). Nós, como adultos, podemos 

não acreditar na escrita para as crianças da pré-escola- mas as crianças acreditam. 

” (p. 51). 

“A escrita de uma criança muito pequena é uma consequência de seus atos infantis. 

Como Vygotsky diz, “Os gestos são escritos feitas no ar, e os sinais escritos 

frequentemente são simplesmente gestos que foram fixados no papel” (Vygotsky, 1962). ” 

(p. 51). 

“Escrever brincando ou brincando de escrever.  A escrita deveria ser algo prazeroso, e não que 

causasse tédio nas crianças. Quando deparamos com um texto no quadro e o (a) professor (a) 

pede para copiarmos aquele conteúdo, há reclamações de vários alunos. Será por que isso ocorreu 
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? ” 

Fonético: Parte da gramática que estuda os sons emitidos pelo ser humano para efetivar a 

comunicação. (p. 52). 

“Se desejamos auxiliar as crianças pequenas para que penetrem no código da 

linguagem escrita, necessitamos observar os indícios dados pelos bebês, sobre 

uma forma como aprendem a falar. ” (p. 52). 

“Se aproveitamos os indícios sobre como as crianças aprendem a linguagem oral, 

então podemos permitir que elas aprendam a linguagem escrita utilizando-a, tão 

bem quanto possam, para finalidades reais e fazendo com que os adultos vejam, 

através dos erros, o que tentam dizer. ” (p. 52). 

“A maioria dos artigos que meus colegas e eu escrevemos enfatizam que, quando 

as crianças possuem um conhecimento rudimentar sobre a escrita, elas podem 

perceber a si mesmas como escritoras; dentro desta gestáltica, rapidamente 

aprendem mais convenções da linguagem escrita. ” (p. 53) 

Rudimentar: Aquilo que não se desenvolveu ou se aperfeiçoou. É algo que se encontra 

no estágio inicial. (p. 53). 

Gestáltica: É uma doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso, 

antes, compreender o todo. (p. 53) 

Convenções: Prática, técnica ou recurso adotado ou estabelecido em determinadas 

atividades. (p. 53). 

“O ambiente em que uma criança cresce, influência muito na sua vida escolar. 

Crianças que não tem pessoas que possam ensina-las quando bebês, esses não 

têm um bom desenvolvimento na escrita, na sala de aula. ” 

“Bem antes de as crianças conhecerem um punhado de letras, elas podem a 

começar a escrever “da melhor maneira que puderem”. Não digo isto à toa. Sei que 

algumas crianças não conseguem nem segurar um lápis e que muitas ainda 

necessitam desesperadamente de um trabalho de enriquecimento oral. ”(p. 53). 

“Não importa o quanto as crianças sabem, o que importa é que essas passam para 

o papel. ” 

“Nossa tarefa, enquanto isso, é responder aos produtos oferecidos pelas crianças 

de modo que estes jovens Aprenda que os sinais nos papeis tem o poder de 

transmitir significado. ” (p. 55). 
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“Naturalmente, em algumas salas de aula, as crianças não tiveram muita 

experiência em fazer perguntas para esclarecer significados, de modo que isto se 

tornará importante parte da experiência. Embora sua história seja apenas um 

amontoado de linhas ondeadas através da página, se tratarmos com imenso 

respeito, Estela aprender a sobre o poder da escrita. ”(p. 55) 

Ondeada: O que tem a forma de ondas. (p. 55). 

“Na maioria das vezes reprendemos uma criança, por ela estar desenhando ou 

escrevendo em um lugar inapropriado, e estas crianças já ficam assustadas e 

param de fazer aquilo estava fazendo, e ainda ficam traumatizadas. Então para mim, 

o melhor a fazer é incentivá-lo a escrever e não repreende -lo, só temos que falar 

com cuidado para que elas não sintam “medo”, e ajudarmos elas a encontrar o 

espaço e o material correto para estarem escrevendo. ” 

“O reconhecimento de que a escrita envolve tipos de sinais e símbolos particulares, 

faz com que as crianças movam -se de linhas hesitantes para fileiras de círculos e 

triângulos e, disto, para as letras do alfabeto, contidas em seus próprios nomes; 

depois, avançam para as letras que encontram nas escritas contidas em seu 

ambiente e em suas primeiras experiências de leitura. ” (p. 56). 

Hesitante: Que se mostra indeciso, duvidoso, perplexo. (p. 56). 

“Em nossa ânsia por descobrir evidências de escrita nos papéis fornecido as 

crianças, é fácil também ignoramos nossa atenção naquilo que as crianças estão 

fazendo, em vez de naquilo que gostaríamos que fizessem. Geralmente, está 

acontecendo mais, em seus desenhos, do que podemos ver.” (p. 57). 

“Quando prestamos atenção aos primeiros livros das crianças, criamos uma 

atmosfera de apreciação na sala de aula. ”(p. 57). 

“Às vezes, as pessoas perguntaram me o que penso ser a mensagem mais 

importante a transmitir para os professores de crianças pequenas. Minha  respostas 

simples : quero que os professores saboreiem aquilo que os alunos fazem. Não 

existe nada que eu queira mais do que ver aqueles professores levando algum dos 

inscritos de seus alunos para mostrar a outros professores e que levem esses 

escritos para casa, para compartilhá-los com sua família ponto quero que os 

professores sintam que estão vivendo em um período maravilhoso, observando, 

admirando e trabalhando com jovens escritores.”(p. 58). 

“É fácil gostar de ensinar a escrever, uma vez que as crianças tendem a fazer 
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coisas sensacionais engraçadas.”(p. 58). 

“Se não tememos os erros das crianças, se lhe damos oportunidades para que 

escrevam e se suas salas de aula  proporciona ambientes ricos em alfabetização, as 

crianças aprenderam rapidamente.”(p. 60). 

“O papel do professor é fornecer o tempo, materiais e estrutura para toda esta 

escrita/ diálogo/ leitura/ escuta e responder, ampliando O que as crianças são 

capazes de fazer. os professores ajudam pelo fornecimento de muitas razões 

funcionais para a escrita. Podemos dar as crianças cartões e canetas de ponta 

grossa para que rotulem áreas da sala de aula. Podemos dar-lhes papel e envelope 

e encorajá-los a escrever cartas. ” (p. 62). 

“Quando enxergamos cada palavra escrita pelos nossos alunos, valorizamos mais 

o nosso trabalho. Não há algo mais maravilhoso do que ensinar e vermos oque as 

crianças estão aprendendo, e mesmo que não estão aprendendo o quanto 

gostaríamos, o importante é cada experiência que adquirimos, o que fará com que 

possamos aperfeiçoarmos mais o nosso trabalho como professores. ” 

“Mas, mais importante do que tudo, espero que os pais se juntem a nós, na 

celebração e extensão daquilo que as crianças pequenas fazem como aprendizes 

da linguagem. ” (p. 63). 

“Como descrito acima, a presença dos pais na vida escolar dos seus filhos é muito 

importante, só vem acrescentar na aprendizagem das crianças.” 

 

 

7- Primeira série: Um período de confiança 

 

“Minha primeira mensagem, portanto, é a de que as crianças podem escrever muito 

antes do que jamais pensamos ser possível. ” (p.64) 

“Podemos auxiliar mais positivamente as crianças pequenas a se tornarem 

escritoras quando entendemos algumas das sequências do desenvolvimento, que 

comumente ocorrem entre as séries iniciais. A fim de sugerir as tendências 

desenvolvimentais que possam estar em evidentes em uma sala de aula da primeira 
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série, simplificarei e dividirei a escrita em ensaio, esboço, revisão e edição. ” (p. 64) 

Desenvolvimentais: Relativo ou pertencente a desenvolvimento. 

 

Ensaio 

“Para as crianças mais velhas, o ensaio envolve a consideração de vários tópicos, o 

planejamento de uma estória, a antecipação das respostas da audiência e a pressão 

para romper o bloqueio de escritor. ” (p. 65) 

“Ele escreve do mesmo modo que brinca com blocos – mais pelo prazer da 

atividade do que pela criação de um produto final. ” (p. 65) 

“Imagino que os desenhos também ajudarão os alunos com problemas relativos à 

seleção. O mundo envolve um fluxo de ideias e atividades tão rápido, e a escrita é 

tão lenta, limitado tão limitada, que a seleção torna -se um problema até mesmo 

para os Escritores habilidosos ponto como estudar e ser ainda mais verdadeiro 

para os Escritores principiante! Em seus desenhos, as crianças tomam pedacinho 

do mundo e o congelam por um momento; então, com o desenho em sua frente, 

começam a trabalhar nas palavras que o acompanham. ” (p. 67) 

“Susan Sowers descobriu que, quando a ação entra na escrita das Crianças, seus 

textos tendem a mudar de descrições detalhista ou livros atributivos, para 

narrativas. ” (p. 69) 

“Uma vez que os desenhos contribuem, de várias formas, para o início da escrita, 

encorajo os professores de pré-escola e primeira série a fornecer canetas hidrocor 

e papel pautado ou em branco, preferivelmente na forma de livretos pequenos e 

informais, às crianças. ” (p. 71) 

“Nas salas de aula onde os desenhos normais pareciam um meio efetivo para o 

ensaio, perguntei aos professores: “porque não estimula -los a parar de desenhar? 

” Responderam-me surpresos: “Mas você nos disse que as crianças deveriam 

desenhar primeiro! ”. É importante lembrar que nenhuma solução funciona para 

todas as crianças e que, além disso, nenhuma solução dura para sempre. Podemos 

introduzir os desenhos como uma forma de ensaio, mas, depois devemos observar 

sinais indicativo de que os desenhos estão se estendendo além do desejável ou 

limitando a escrita das Crianças. Se existe esta limitação, então, talvez, 

necessitamos dedicar um tempo e espaço extra para o desenho, porque este é o 
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Bibi a mente importante para o crescimento das Crianças, se não para o bem da sua 

escrita.”(p. 73) 

“Não há uma preocupação com o que vão escrever, mas sim desde que há alguma 

escrita. 

Visto que uma criança não consegue escrever ainda, quando essas pegam em um 

lápis ou qualquer outro material, o desenho, o rabisco que elas fazem no caderno 

ou em qualquer lugar aproximam eles da escrita. ” 

 

Esboço 

“Anteriormente, neste capítulo, vimos o crescimento na escrita, que frequentemente 

ocorre durante a pré-escola e a primeira série. As crianças começam escrevendo 

somente com as consoantes iniciais, mas logo estão utilizando as iniciais e as 

consoantes finais, com vários outros sons estranhos no meio das palavras. Depois 

de algum tempo, os jovens escritores utilizam uma letra para representar cada som, 

em uma palavra. Sua escolha das letras nem sempre é correta, mas a pesquisa tem 

mostrado que sempre existe uma lógica no processo. ” (p. 73). 

“Quando as crianças escrevem antes de serem capazes de ler, frequentemente não 

sabem como as palavras são dispostas em uma página. ” (p. 73). 

“Uma vez que as crianças começam a descobrir o que as palavras precisam ser 

separadas, geralmente vão ao outro extremo escrevem uma palavra em cada linha, 

de modo que suas histórias se parecem com aquela mostrada na figura 7-10, escrita 

poucas semanas depois, por Elizabeth. ” (p. 75) 

“Outras crianças inserem travessões, pontos ou barras dentro de seus textos, para 

separar as palavras ponto com uma relativa frequência, essas crianças não têm 

certeza sobre onde uma palavra termina e outra começa. ” (p. 75). 

“A medida que as escritas das crianças tornam -se fluente, o intervalo de tempo 

Entre sua fala e sua escrita diminui, e são mais capazes de escrever sem o 

acompanhamento verbal. 

A medida em que a confiança e habilidade de uma criança em sua escrita aumenta, 

esta é capaz de produzir vários textos de escrita em uma única sessão. ” (p. 76). 

“O esboço seria as pequenas partes da história na qual as crianças irão passar para 
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o papel. ” 

Monólogo: Texto cujo discurso é feito somente por um único locutor. (p. 76) 

“Quando a escrita consiste somente de um título ou sentença ao lado de um 

desenho, nem a organização, nem a falta de conteúdo deve ser preocupações vitais. 

” (p. 77). 

“Nos livros atributivos, as crianças relacionam aquilo que sabem ou sentem acerca 

de um tópico. ” (p. 77). 

“Inicialmente, os livros atributivos parecem mais prevalentes do que as narrativas, 

mas também podem tornar-se problemáticos. Deixe-me explicar melhor. ” (p. 77). 

“Quando  as crianças escrevem livros atributivos, não existe uma sequência de 

eventos que os impedem a ir em frente. Cada sentença pode ser a última, no texto. ” 

(p. 77). 

“Em uma narrativa pessoal, a sequência é proporcionada pelo tópico, pela 

cronologia dos eventos. Algumas vezes, especialmente no início, as crianças 

ignoram a sequência linear de temperamento e contam todo o evento na primeira 

linha: 

We wint to the bech and home: 

( Fomos a praia e voltamos para casa) 

Quando as crianças abordam uma narrativa de modo passo a passo, seu tópicos 

proporcionam o impulso para continuar e uma estrutura organizacional.”(p. 77). 

Miscelânea: Obra composta de escritos sobre diversos assuntos. (p. 78) 

 

Revisão 

Solenemente: De maneira solene; em que há solenidade ou formalidades. (p. 78) 

“As crianças escrevem e se lhes for dada a oportunidade de compartilharem seus 

textos com um ouvinte atencioso, frequentemente descobrem que têm mais a falar 

e que tem alguém querendo escutar. Em pouco tempo, as crianças fazem suas 

histórias as “crescer” por si mesmas: uma página transforma-se em três, em um 

texto curto, de algumas linhas, é transformado em um gigantesco pergaminho. As 

Crianças gostam de grampear e colar e, assim, rapidamente aprendem aumentar 
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seus livros. 

São menos rápidas para reler seus próprios textos, para realizar transformações de 

escritores para leitores, para deixar de olhar para frente e voltar e seus olhos para 

trás ponto isto não é o único da escrita. Em tudo que fazem, as crianças pequenas 

parecem, sempre estar avançando ponto terminam o desenho e o jogam dentro da 

carteira sem o segundo olhar. Acabam uma pintura e, imediatamente, sua atenção 

move-se para o que estiver à frente, em sua programação. Na escrita, este ato de 

acrescentar sem olhar para o que já fizeram leva os a fazer histórias que são, na 

verdade, uma colagem de pedaços afixados um aos outros com grampos ou fita 

adesiva. Um modo de se encorajar o crescimento das crianças pequenas na escrita, 

portanto, é encorajando-as a ler o que já escreveram para as crianças mais 

próximas, é, mais do que tudo, para si mesmas. ” (p. 79). 

“As vezes, a revisão das crianças pequenas envolve um novo arranjo das páginas, 

em seus livros. ” (p. 80). 

“Assim, também, quando as crianças da primeira série misturam diversas estórias 

em uma só, a revisão pode envolver a divisão do livro em pedaços pequenos. ” (p. 

80). 

“A Revisão significa, quase que literalmente, ver novamente, e precisa ser 

interpretada no sentido mais amplo. As vezes, a revisão envolve que vejamos 

novamente nosso tema, as vezes envolve, voltar o olhar para trás, para o texto, e às 

vezes, envolve uma mudança. ” (p. 81). 

“Quando comecei a ensinar para as crianças muito novas, encorajava-as a usar 

bancos de palavras, listas de palavras-chave e dicionários de figuras como fontes 

para utilização durante a escrita. ” (p. 82). 

Staccato: Tipo de articulação onde as notas e as frases musicais devem ser executadas 

com curta duração entre elas. (p. 82). 

“Alguns pais estão tanto ocupados e não prestam atenção quando seus filhos 

querem que eles vejam e escutam o que escreveram. 

A empolgação de uma criança quando essa consegue fazer uma letra, ou fazer uma 

pequena história é contagiante, mas porém, quando não nos importamos, elas se 

sentem desvalorizada, triste. 

Quando uma criança se dirige até a nós e faz a seguinte pergunta: “Esta bom a 
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minha história? ”, a resposta a cerca dessa pergunta séria um bom momento para 

que possamos auxiliá-los na revisão, ou seja, ajudá-los a organizar a história.” 

 

8- Segunda série: novas preocupações e nova competência 

 

“Em algumas classes de segunda série, os estudantes escrevem fluentemente. 

Com uma confiança despreocupada, completam temas de casa volumosos com 

incidentes e sentimentos interligados por cadeias de “ e daí “. Em outras segundas 

séries, as crianças escrevem seus nomes vagarosamente nas páginas de tema. Se 

o lápis escorrega, fazendo com que uma letra esbarra em sua vizinha, estas 

crianças põem  fora toda a página, começando lenta e cuidadosamente uma outra, 

um falso novo começo. Estes – e outros – extremos, são tão comuns entre os 

escritores de segunda série que, por muito tempo, a única generalização que eu 

podia fazer era que aquele era um terreno cheio de opostos. ” (p. 85) 

“Os diversos comportamentos de escrita dos alunos de segunda série podem 

representar variadas maneiras pelas quais os jovens lidam com estas correntes 

gerias de crescimento. A fim de observarmos isto mais de perto, vamos 

supersimplificar novamente, dividindo a escrita em ensaio, esboço, revisão e 

edição. ” (p. 86) 

“Crianças nas primeiras séries escrevem sem se importarem com o que vão dizer, 

só escrevem, mas claro que aquela escrita significa alguma coisa para elas. 

Na segunda séries elas já têm aquele receio de escrever “qualquer” coisa. Há uma 

busca de um tema para começarem a escrever. ” 

 

Ensaio 

“Como vimos no capítulo 6, os estudantes da primeira série frequentemente 

escrevem como quando brincam com blocos: pelo prazer, mais do que pela 

audiência. À medida em que estás crianças amadurecem, se tornam também mais 

capazes de se distanciar e ver seu trabalho pelos olhos de outras pessoas.”(p. 87) 

“A preocupação da criança de sete anos com o modo certo de fazer as coisas, 

combinada com a nova capacidade para olhar adiante e para trás, significa que o 
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ensaio toma um significado inteiramente diferente, para elas, do que para seus 

outros colegas mais jovens (Gardner, 1980, 150).”(p. 87). 

“A boa escrita requer confiança. Um escritor diz, implicitamente: “ Tenho algo 

importante a dizer”. Quando um autor fala clara, espontânea e honestamente, sua 

escrita é poderosa. É esta qualidade de honestidade e espontaneidade que dá 

charme a muitos textos de alunos da primeira série. Os alunos da primeira série 

geralmente presumem que suas ideias merecem atenção (afinal, estas crianças são 

o centro de seus próprios universos). Os alunos das segundas series, como o resto 

de nós, tendem a ter menor confiança em si mesmos e, assim, o ensaio transforma-

se em um período para a procura de tópicos, para a busca de um modo de 

ultrapassar o bloqueio dos escritores. ” (p. 87) 

Na pré-escola e primeira série, muitas crianças transmitem o que querem dizer mais 

facilmente através do desenho do que com a escrita. O desenho, portanto, pode 

proporcionar um sistema de apoio para a escrita. Uma vez que os desenhos 

possuem mais informações, para estas crianças, do que a escrita, o desenho 

proporciona um horizonte e leva a criança a aprofundar-se em sua escrita. De certo 

modo, nosso objetivo é ajudar a escrita das crianças a alcançar a expressividade 

dos desenhos infantis. 

Já na segunda série, a escrita geralmente ultrapassou o desenho. Embora estas 

crianças possam ainda achar mais fácil desenhar do que escrever, a maioria 

considera mais fácil incutir sentimentos em um texto escrito. Quando os alunos da 

segunda série desenham em cada página de texto escrito, estes desenhos 

geralmente dão vida às palavras. 

Para a maioria dos alunos de segunda série, falar, em vez de escrever, pode 

proporcionar-lhes um horizonte e um sistema de apoio. Exatamente como na 

primeira série, onde o objetivo era fazer com que a escrita alcançasse o desenho, 

aqui o objetivo era fazer com que a escrita alcance a fala. O objetivo é fazer com 

que a fluência e voz da linguagem oral cheguem à escrita da criança. 

Haverá um tempo em que a escrita ultrapassará a fala. Quando eu escrevo, ainda 

faço esboços para adquirir fluência e ritmo da linguagem oral. Mas nos esboços 

posteriores, espero que minha escrita se torne mais explícita, mais carregada de 

significado e mais estruturada do que a linguagem oral. Para mim, o ensaio inclui a 

abstração: mapeamento, notas esparsas e pensamento analítico. ” (p. 88). 
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“A segunda série é uma terra de opostos. O ensaio significará algo totalmente 

diferente para cada criança. Para algumas, o desenho continuará sendo a forma 

bastante prática de ensaio. Para outras, falar será mais satisfatório. ” (p. 90). 

“A segunda série não é um período muito diferente da adolescência. Ambas são 

épocas de vulnerabilidade. Escritores de ambos os grupos etários às vezes sentem-

se desajeitados e autoconscientes; às vezes escondem-se atrás de estórias fáceis e 

convenções confortáveis. Mas a sensação de audiência, de crescentes habilidades 

e a autoconfiança que se desenvolve, que tornam a segunda série e a adolescência 

épocas de vulnerabilidade e falta de jeito, também podem fazer com que esses 

períodos sejam épocas de fervor, energia e envolvimento. Se tanto os alunos de 

segunda série quanto os adolescentes são conhecidos por seus textos curtos e 

convencionais, também são conhecidos por escreverem "as mais longas estórias". 

Talvez nosso objetivo seja ajudá-los a fazer a transição de um para o outro. ” (p. 90) 

Escrita/ Desenho 1° série 

Escrita/ Fala 2° série 

 

Esboço 

“Quando introduzo os alunos de segunda série no processo de escrita, 

frequentemente descubro que estas crianças gastam mais tempo nas margens e 

nos títulos do que nas estórias. ” (p. 90). 

“É sempre um passo adiante, quando as vozes das crianças nos chegam através de 

sua escrita, mas devemos pagar um preço, por este avanço: seus textos 

frequentemente estão cheios de '"e daí". Elas incluem coloquialismos. Não é 

incomum que a estória pareça nunca mais chegar ao fim .” (p. 93). 

Coloquialismo: Qualquer traço de linguagem (fonético, morfológico, léxico, sintático) 

próprio dos registros coloquiais. (p. 92). 

Cronológicas: segue uma sequência natural de acontecimentos no decorrer do tempo. (p. 

94). 

“Não sei porque a segunda série é - ou parece ser - uma época de padrões de 

escrita. Será que, à medida em que suas escritas começam a lembrar a linguagem 

oral, estas crianças saboreiam escutar os sons de seus textos? Se releem para a 

verificação dos sons, especialmente durante a escrita, talvez a leitura leve -os a 
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desenvolver um ritmo e cadência naquilo que escrevem. 

Cadência: Harmonia na forma de pronunciar as palavras; ritmo das palavras, segundo a 

acentuação tônica de cada sílaba. 

Ou será que sua nova habilidade como leitores, combinada com uma crescente 

conscientização de seus próprios produtos escritos e de seu interesse no "jeito 

certo de fazer as coisas" significa que querem que seus textos se pareçam com 

aqueles que lêem? ” (p. 94). 

“Na segunda série as crianças já sentem a responsabilidade de ter que fazer tudo 

certo sem que tenha alguém para julga-lo quando cometer um erro ao escrever.  

Há uma grande dificuldade para começarmos um texto. Na segunda série por mais 

que haja um tema, a linha de raciocínio é bem pequena. ” 

 

Revisão 

“Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem estórias 

cama-a-cama fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são variações ao 

acaso; representam pontos de crescimento. Tenho descrito a segunda série como 

sendo uma terra de opostos, mas é mais acurado falar-se dela como um período de 

crescimento. A revisão é uma força que propulsiona  o crescimento, na segunda 

série.”(p. 95) 

“Estas revisões onde são acrescentados detalhes são fáceis de serem feitas pelos 

alunos da segunda série porque são concretas. Não envolvem o ato de pesar várias 

alternativas para um texto, nem tornam imprescindível que as crianças critiquem 

seu texto original. A atividade da revisão proporciona prazer: a leitura, as conversas 

entre colegas, recorte, colagem e transformam-se em tarefas agradáveis. O 

pensamento envolvido na revisão não é muito diferente do pensamento envolvido 

no esboço. As crianças descobrem novas coisas a dizer e inventam modos de 

inserir suas palavras adicionais no texto original. 

Uma vez que as revisões se ajustam facilmente ao nível desenvolvimental e 

interesses das crianças de sete anos, o processo da revisão é facilmente 

assimilado pelas classes de segunda série. Embora as crianças precisem de 

assistência da parte dos professores, a fim de desenvolverem as estratégias de 

revisão, tais como aquelas utilizadas para a inserção de informações nos textos, 
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eles revisam seus trabalhos de modo independente e com grande ânimo. ” (p. 96) 

“Se os estudantes da segunda série escrevem com frequência, se escrevem para 

uma audiência, se são encorajados para a concentração no conteúdo, bem como na 

forma, e se estes alunos têm a oportunidade para reler e refletir sobre seus textos e 

seus temas, então tenho confiança de que, para eles, a segunda série pode ser um 

período de tremendo crescimento. ” (p. 98) 

 

“É possível descrever que a segunda série é um “divisor de águas”, uma vez que 

nesta série os alunos estão em um processo maior de crescimento em relação a 

escrita, já que esses já têm a capacidade de estarem produzindo uma história com 

sua própria forma de escrita. 

 

Mês de fevereiro de 2019 

 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI. 

 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na 

forma de ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma 

tradicional1 e passaram a usar outros métodos, como por exemplo o uso da 

tecnologia na sala de aula ( datashow, vídeo-aulas) e isso fez com que as  

crianças  de hoje perdessem  o interesse pela escrita e então essas vem tendo  

dificuldades em expor suas ideias no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de 

suma importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, 

                                                           
1
 Explicar o significado do termo tradicional. 
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ou seja, a análise do conhecimento é através da escrita. 

Cada grupo de bolsistas escreve um pequeno texto dizendo porque esse projeto é 

importante para as crianças (entregar digitado no email até a última sexta feira antes do 

próximo encontro). 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o 

conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas de 

contar histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas 

por Martha Barros. 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do projeto 

na parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim todos 

os bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem estudantes. ( 

sugestão levar seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato de 

escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no próximo 

dia haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos tópicos de 

escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os 

esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o leitor e 

quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta para as 

conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem com 

os erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro momento 

quando as crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação ou ortografia. 

 

Mês de março de 2019 
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Registro: dia 29 de março de 2019 

Bolsista Cassia 

A aula de hoje embora realizada, não saiu exatamente da forma que nós 

pibidianos havíamos planejado. Nós iríamos fazer uma revisão da escrita dos textos que 

os alunos tinham produzido no dia anterior, mas como vimos que eles estavam satisfeitos 

com o texto produzido e não estavam a fim de acrescentar, tomamos a iniciativa de 

pedirmos para que eles iniciassem outro tópico.  

Diante dessa proposta observamos que eles tiveram um ótimo desempenho, 

exceto o aluno Eduardo, esse não produziu nada, e o aluno Emanuel, mas esse começou 

a produzir depois que eu sentei ao lado dele e comecei a incentiva-lo, e mesmo com 

muita dificuldade, para que ele começasse a produzir, eu fiz diversas perguntas para o 

Emanuel para que ele tivesse assunto para iniciar sua escrita, sendo as seguintes 

perguntas: 

 O que você fez quando você acordou? 

 Você tomou café da manhã? 

 Quem trouxe você para a escola hoje? 

Além disso para que todos pudessem ter motivação para escrever, a professora 

Josiane e as demais bolsistas carimbou o caderno de quem havia terminado a escrita, e 

ainda eles puderam escolher o carimbo pois haviam diversas figuras. 

 

Bolsista Iohana 

Ao chegar a escola nós bolsistas organizamos a sala em um círculo, de maneira 

que havia espaço para se andar atrás das carteiras. Dessa forma ficava mais fácil de 

observar os textos e fornecer apoio. Pois é difícil ler de ponta cabeça. Ao meu ver esse 

método de organização funciona super bem.  A bolsistas Adriane passou no quadro a 

proposta contida no planejamento, para que os alunos registrassem no caderno, afim de 
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que os pais acompanhem o que está sendo transmitido aos seus filhos. 

Em seguida foi explicada toda a proposta, cuja finalidade era impedir as que as 

crianças ficassem perdidas, perguntando o que era para ser feito. Pois quando é dito o 

que é para ser feito de acordo com as etapas, muitos não prestam atenção e ficam por 

perguntar o que é para ser feito. Ação que por sinal consome tempo ao se dar a 

explicação. Ao relembrar o dia anterior as crianças se entusiasmaram, elas haviam levado 

objetos para produzir seus esboços. A proposta do dia era apenas revisar, pois no 

cronograma do projeto não havia dia definido para uma conferência deste texto; então nós 

mudamos a proposta. Contudo a maioria das crianças ou não tinham o que acrescentar, 

ou não queria faze-lo. Como o fundamental da oficia é sempre escrever...produzimos um 

novo texto. 

O Pedro, o menino autista, quis acrescentar; embora não desse para entender o 

que estava escrito, ele fez os seus acréscimos. O Eduardo mais uma vez não queria 

produzir, fez meros rabiscos. Contudo, quando a supervisora Josiane introduziu os 

carimbos...ele deu um jeito de produzir. Fiz um combinado com ele. Deixei que ele 

ganhasse o carimbo no caderno, mas no acordo decidimos que ele só iria ganhar outro 

quando produzisse mais do que naquele dia. A Isabella e a Leticia produziram ótimos 

textos, fiquei feliz com o desempenho delas. Lembro-me de sugerir algo ao William e ao 

Davi, embora não me lembre o que, sei que eles fizeram direitinho.  

Na aula desde dia pude por em por pratica o aprendizado do terceiro fichamento. 

Onde ele aborda a interação que devemos ter com as crianças. Ao praticar essa 

interação, ao dedicar esse tipo de atenção, percebi que as crianças se sentiram mais 

livres para lerem seus textos para mim. E não só isso, elas ouviram o que eu disse e 

realmente escreveram sobre aquilo que foi lhes falado. Não houve um momento definido 

para a conferencia. Mas conforme as crianças foram solicitando eu analisei seus textos e 

fiz as sugestões. As que não requisitaram tomei a liberdade de me achegar a elas e 

perguntar se podia ouvir sua estória...e confiantemente as estórias foram lidas para mim.  

 

 Bolsista Adriane 

Iniciamos a aula formando um círculo na sala, em seguida eu (Adriane) escrevi no 

quadro a proposta da atividade para que assim os alunos registrassem em seus cadernos. 

Logo após a Iohana explicou o que iria ser proposto no decorrer da aula. A Cassia fez a 

entrega dos esboços do dia anterior, para que assim relessem e decidir se iriam 
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acrescentar algo ou iniciar um novo esboço. 

 No momento que eles estavam relendo o esboço eu (Adriane), os acompanhei e 

auxiliei para que eles acrescentassem algo, detalhes que haviam esquecido. Alguns 

alunos me disseram que não queriam acrescentar mais nada, então disse para eles 

iniciarem um novo esboço sobre qualquer assunto, uma escrita livre. As outras bolsistas 

também auxiliaram os alunos. 

 Os alunos que eu pude acompanhar observei que alguns produziram muito e 

outros pouco, mas ambos produziram. Conforme eles terminavam me perguntaram se 

podiam ilustrar suas histórias, eles coloriram os desenhos ilustrados. 

 

Mês de abril de 2019 

 

Projeto: Narrativas de si. Registro do dia 26/04/2019  

Adriane, Cassia, Iohana, Geziane 

 

A aula de hoje iniciou-se com uma pequena encenação. Essa encenação foi 

apresentada pelas bolsistas Iohana e Adriane, na qual aconteceu da seguinte maneira: 

Iohana fez o papel da escritora, ou seja, escreveu um texto sobre o fato dela  esquecer 

frequentemente sua bicicleta na escola onde a estudava. Já Adriane fez o papel do 

ouvinte, isto é, ouviu a escrita a partir da leitura realizada pela própria escritora. Após a 

leitura, Adriane observou que a escrita de Iohana faltava acrescentar alguns detalhes e 

então ela deu sugestões para que a mesma fizesse uma escrita mais detalhada. 

É preciso lembrar que enquanto acontecia a apresentação eu e a outra bolsista 

Geziane apenas a observava, junto com os demais alunos, e ainda não só a Adriane 

sugeriu acréscimos na escrita, mas as crianças também. 

Após o término da apresentação foi a vez das crianças fazerem a encenação no 

coletivo, ou seja, uma criança sentou-se na “cadeira do escritor” e leu a sua escrita, essa 

foi realizada na aula passada. Depois que ela terminou de ler, os ouvintes, sendo esses 

que se faziam presente no momento, deram sugestões para que o pequeno escritor 

pudesse enriquecer sua escrita com mais detalhes.  
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Após a minilição no coletivo, foi feita a minilição em duplas, diante disso cada 

bolsista ficou responsável por uma dupla. Além disso antes deles começarem, nós 

pedimos para que eles decidirem quem seria o ouvinte, já que as escritas de ambos 

estavam feitas. 

Os integrantes da dupla na qual fiquei responsável era os alunos Ícaro e o 

Joaquim, desse modo, Joaquim foi o ouvinte, sendo assim o mesmo observará e poderia 

sugerir ao colega o que detalhar mais na escrita que acabará de ser lida. 

Escrita resumida de Ícaro: “ Ícaro chegava da escola ia para a escolinha de 

futebol, só que a mãe dele tirou ele dessa escolinha. Além desses fatos, Ícaro tem um 

avô, e então o avô foi visitá-lo e percebeu que a bola de futebol do neto estava furada e 

resolveu enche-la, mas ao encherem, perceberam que a bola estava furada. Diante disso 

seu avô prometeu que iria comprar uma bola para Ícaro”. 

Finalizado a leitura para que houvesse melhor detalhamento a cerca da escrita, 

Joaquim e eu fizemos os seguintes questionamentos. Alguns  já se encontram 

respondido. 

 Por que sua mãe te tirou da escolinha de futebol? 

Porque não tinha como ela me levar. 

 Que dia você ia jogar futebol? 

Quarta-feira. 

 Você gosta de jogar futebol? 

Sim. 

 Porque sua bola furou? 

Meu pai encheu a bola, e ela estourou. 

Escrita resumida de Joaquim: “Joaquim tem uma casa muito bonita, essa casa é 

limpada por sua irmã, pois sua mãe trabalha em uma empresa e então ela só poderá 

limpar aos finais de semana. O pai de Joaquim trabalha a noite e só chega ao amanhecer, 

mas antes dele ir para o trabalho ele faz comida”. 

 Quais eram os nomes dos seus familiares? 

 Sua mãe trabalha na empresa fazendo o que? 

Atendendo os clientes. 

 Você ajuda sua irmã a limpar casa? 

Sim, em alguns domingos nós jogamos água na casa, porque nós 

gostamos de sair bastante. 

 Seu pai trabalha de que? 

Ele trabalha de guarda. 
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Além dessa dupla, pude observar ainda outra dupla, mas não pude auxiliá-lo com 

tanta precisão como fiz com os alunos citados acima. Essa dupla era  composta pelos 

alunos João e Pedro. 

Diante dos fatos exposto, ao meu ver, a aula foi bastante produtiva, vi que a 

maioria estavam bastante empenhados a ouvir e a ler a escrita para o colega. 

 

(Geziane) 

Depois da conferência em dupla, eu fui até algumas delas, a primeira foi a Letícia 

e a Ana Luíza. A Ana Luíza escreveu sobre o chá de bebê que fizeram para a mãe dela. 

Minha primeira pergunta foi para Letícia: 

– Letícia, quais foram os detalhes que você pensou que a Ana Luiza 

poderia acrescentar na escrita dela?  

Letícia: 

– Se a festa foi de noite ou de dia; se gostaram do bolo; se o bebê 

ganhou muitos presentes e quantas pessoas foram. 

– Muito bem!  

– Das sugestões que a Letícia te deu, quais que você gostou e vai 

acrescentar no seu texto?  

Ana Luíza:  

– Eu vou acrescentar se foi de noite ou de dia e também se o bebê 

ganhou presentes e quantas pessoas foram. 

–Legal! E quando a Letícia leu a escrita dela pra você, quais os detalhes 

que você achou que ela faltou colocar? 

A Letícia escreveu sobre um bichinho que estava perdido e a mãe dele 

estava a sua procura.  

Ana Luíza:  

–Qual era o nome do bichinho; se ele era brincalhão ou teimoso; e se 

ele tinha irmãozinhos. 

Sem nem eu mesma perguntar, a Letícia já se adiantou e respondeu: 

– O nome dele era bombom, porque ele era pretinho. E ele era muito 

brincalhão. Acho que vou colocar isso!  

– viram que assim, uma consegui ajudar a outra!? Agora, cada uma 

vai reescrever seu texto com as sugestões que a colega deu.  

E dessa forma fiz com as outras duplas: Maria e Giovana; e Nauany e 

Tauany.  

Percebi nessas duplas que auxiliei a facilidade de colocar mais 
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detalhes no texto do colega, sendo que no coletivo, achei que opinaram 

menos. Talvez seja afinidade com o colega. Apenas a Giovana que não 

soube o que dizer. No entanto ela havia faltado aula passada, provavelmente 

estava ainda um pouco confusa. 

(Adriane) 

Eu, Adriane, auxiliei as alunas Isabelly e Ariany. A aluna Ariany havia faltado aula 

no dia anterior e dessa forma ajudou Isabelly na revisão do esboço. O texto de Isabelly 

era o seguinte: “ Um dia eu cai lavando o banheiro, eu lavando o do quarto e minha prima 

o da sala. E minha tia e meu pai estava cuidando eu chorei e minha prima Letícia escutou 

foi lá no banheiro e foi lá no meu pai. E minha tia eles ligaram para minha mãe demoro 

para chegar”. 

Eu juntamente com a Ariany fiz os seguintes questionamentos para o texto de 

Isabelly: 

1. Você escorregou ou caiu? 

2. Sua mãe já havia chegado neste momento? 

3. O que houve no dia seguinte? 

4. O machucado sangrou? 

5. Você estava descalço? 

6. Por que você chorou? 

7. Por que sua tia ligou para a sua mãe? 

8. Qual é o nome da sua tia? E do seu pai? 

Com essas sugestões Isabelly começou a refazer seu texto com mais detalhes do 

ocorrido. 

 

Mês de maio de 2019 

 

Projeto: Narrativas de si. Registro do dia 03/05/2019  

Adriane, Cassia, Iohana, Geziane 

 A aula teve a participação de Avacir Gomes dos Santos Silva, professora da Unir-

Universidade Federal de Rondônia e escritora. 

 Eu, (Adriane), Cassia, Geziane e Iohana ficamos responsáveis de executar uma 

entrevista com a Avacir, no qual o roteiro de entrevista foi elaborado pelas bolsistas do dia 
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anterior (02 de maio), esse roteiro foi elaborado juntamente com os alunos. 

 A aula teve como objetivo: fazer com que os alunos compreendessem a respeito 

sobre a vida de um escritor, quais são suas inspirações e estimular os alunos ao ato de 

escrever. 

 Como os alunos já haviam elaborados as perguntas que iriam fazer para a Avacir, 

eles já aguardavam por sua chegada, ansiosos. 

 Apresentamos a professora aos alunos, eles estavam bem contentes com a sua 

presença na sala. A Avacir levou seus livros para amostrar aos alunos, eles se 

surpreenderam pela quantidade de livros. 

 Em seguida, os alunos sentaram-se no chão e a professora sentou-se na cadeira do 

escritor, foi estabelecido que todos iriam participar e fazer perguntas. Logo começou a 

entrevista. Perguntas feitas pelos alunos: 

 Qual o nome do seu primeiro livro? - Memórias e reflexões 

 Você tem bichinhos de estimação? - Sim, eu já tive 8 

 Como foi seu sentimento ao escrever seu primeiro livro? Uma emoção forte, muito 

bacana. 

 Que tipo de história você costuma escrever? - História do nosso Estado, 

 Enzo- você já criou um livro da sua infância? - Na história que as meninas leram 

ontem, eu escrevi sobre mim, sobre o fato de eu gostar da chuva. 

 Todos os seus livros são legais? - Sim, os livros que eu escrevo são sobre coisas que 

eu gosto. 

 Carlos- Foi difícil criar histórias? - Não, é só abrir o computador e escrever sobre o 

que você gosta. 

 Lucas- Das histórias que você escreveu quais você mais gosta? -  eu gosto de todas, 

mas sempre gosto muito do último livro que escrevo. Livro: Cacaios e Sonhos. 

 Vitor- você gosta de escrever histórias para outras pessoas? - Sim, muito. 

 Ana Luiza- Quantos filhos você tem? - 2 uma menina e menino. 

 Miguel- Você vai parar de fazer livros? - Não, porque eu vou estar bem velhinha e 

vou escrever livros. 

 Quantos livro você escreveu? - Tenho uns oito 

 Antônio- Qual a sensação de escrever esses livros? -Me sinto muito feliz 

 Nauany- você lê para os seus filhos? - Sim leio para eles e para todos as crianças, 

minha família 

 Geovanna- quantos anos você tem? - 52 Anos 

 Joaquim- sua família apoia você escrever? - sim, mas na minha família só eu que 

sou escritora 

 Samuel- Você já teve vontade de escrever uma história sobre sua família? - Sim, dos 

meus pais saírem do Nordeste e virem para Rondônia, essa aventura toda. 

 Pedro- Alguém da sua família escreve livros? - Não 

 Alzira- Como você escolhe o título da sua escrita? - Eu escolho a partir da história 
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na qual escrevo 

 João Victor-  você tem outra profissão? - Sou professora 

 Hanner- O que você prefere quando vai escrever? -  silêncio, música e bagunça 

 Ariani- Quais escritores você gosta de mais?  Monteiro Lobato-crianças e adultos- 

Gabriel Garcia Braga 

 Isabeli- minha mãe tem 2 livros seu e estudou contigo. 

 Maria- Que tipo de livros você gosta de ler? - Eu gosto de terror!!1 

 Samuel- Você escreve sozinha ou com ajuda de alguém? - Sozinha porque cada um 

tem um tipo de pensamento 

 Nicholas- seus pais existem- meu pai faleceu, e minha mãe está viva 

 Como seus pais reagiram a escrever o livro? - Muito feliz, satisfeitos. 

 Enzo- o que te inspirou a escrever essa história? - Minhas brincadeiras de infância 

 O que você acha sobre contar histórias? - Encantamento, eu fico muito feliz, é bem 

empolgante. 

 

A aula foi bem proveitosa, era notável a felicidade dos alunos, por estarem diante de uma 

escritora. No final os alunos pediram para a professora Avacir autografar seus cadernos. 

Mês de junho de 2019 

 

PROJETO NARRATIVAS DE SI 

 

Adriane, Cassia, geziane, Iohana Thainara 

 

 O que é uma conferência? 

 É uma apresentação de um texto ou tema, que pode ser apresentado de forma 

individual, ou seja, o texto ou tema de um aluno para o professor, em grupo de 5 pessoas e 

coletivo, nesse caso a apresentação é feita para um grande público. 

 Nesses textos feitos pelos alunos, nós bolsistas auxiliávamos os alunos a acrescentarem 

detalhes, fazendo perguntas afim de potencializar a reflexão e enriquecer os textos. 
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Figura 1 Conferência individual 

   

 Conferência individual: auxiliamos os alunos de forma individual; 

 

 

Figura 2 Conferência em grupo 

 Conferência em grupo: foi formado grupos de 5 alunos, informamos que eles teriam 15 

minutos para escrever os esboços, e poderiam escrever sobre o que quiserem, uma 

escrita livre. 
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Figura 3 Aluna Isabelly 

 

 Conferência coletiva: quando há participação de todos os alunos, nesse caso o aluno vai 

até a frente da classe e expõe seu texto, e os alunos ouvintes dão sugestões de 

acréscimos, afim de enriquecer os textos, com mais detalhes. 

 

 

Figura 4 Aluna Nauane na cadeira do (a) escritor (a) 

 

Ouvir e Perguntar 

 Experiência com a Ana Luiza: o ouvir é uma parte fundamental da revisão, pois é nesta 

parte que o leitor ouve as sugestões dos ouvintes e o mesmo responde a perguntas feitas a 
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ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O antes e depois 

 Teatro sobre a conferência: eu Iohana mais a bolsista Adriane realizamos um teatro 

sobre como seria a conferencia. A ideia era mostrar com clareza como essa se realizaria, 

uma vez que as crianças estão com dificuldades para entender este conceito. 
 

 

Figura 6 Bolsista IohanaThainara 

Figura 5 Aluna Ana Luiza 
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O resultado do teatro 

 

                                                 

Figura 7 Alunos Alzira e Emanuel 

                          

Entrevista com uma escritora 

 

 

Figura 8 Professora Avacir 

 

Mediação 
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Interação 

Segundo Calkins, a interação é um processo de aprendizagem que se dá pela conveniência 

com os demais e com o entorno. 

 Experiências da interação na conferencia individual: 

 

 

 Experiência a interação em dupla: 
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Mês de julho de 2019 

 

 

REGISTRO DO DIA 09/07/2019 – NOITE LITERÁRIA: FINALIZAÇÃO DO 

PROJETO NARRATIVAS DE SI 

 

 Hoje o dia foi muito divertido e gratificante. 

 Ao longo dos meses de março, abril e junho, desenvolvemos um projeto 

incrível, “ Narrativas de Si”. Pois através deste projeto tanto as crianças, quanto 

nós bolsistas, tivemos o prazer de narrar histórias da nossa realidade, ou seja, 

uma escrita livre. Além do mais as crianças por gostarem de escrever suas 

próprias histórias, a escrita para a maioria não era como escrever por obrigação, 

ou só porque a professora pediu, mas foi se tornando algo agradável. Teve 
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somente alguns alunos que tiveram dificuldade nos momentos das narrativas, mas 

ao longo do projeto percebi uma grande evolução do aluno Emanuel. Pois o 

mesmo escrevi apenas 2 linhas, às vezes nem queria escrever, mas com os 

passar dos dias, já estava escrevendo 5 linhas de texto. 

   

 

 Através do projeto, conhecemos algumas obras da artista Martha Barros, as 

obras da mesma são compostas por plantas, animais, natureza, ou seja, tudo 

aquilo que devem ser apreciadas por crianças, jovens, adultos e idosos. 

Conhecemos também as obras do poeta Manoel de Barros, mas a obra mais 

marcante e que foi trabalhada diversas vezes na sala é o poema “ O menino e o 

Rio”, pois através dessa obra as crianças e nós tivemos expiração para contarmos 

nossas próprias histórias. 

 

 

 Diante disso, hoje finalizamos o projeto, com a certeza de que foi um 
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momento muito marcante na vida dos alunos e também nas nossas vidas, por que 

tivemos a honra de montar um livro, com os mais variados textos e desenhos que 

as crianças fizeram ao longo desses meses. 

 

       

 

 É satisfatório lembrar que, as crianças cantaram na finalização o projeto. 

 

 

 

Mês de agosto de 2019 

 

Projeto: “Crianças na e da natureza: Experimentações na infância”. Registro 

do dia 13/08/2019  

Cassia e Kauane 
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A aula de hoje dia 13/08/2019, iniciada por Kauane e eu Cassia foi bem divertida. 

Nós começamos a mesma apresentado a tabuada do número 7, pois a cada aula do 

PIBID eles conheciam uma tabuada diferente. 

Nessa aula, para que as crianças pudessem aprender a tabuada de forma bem 

descontraída, nós e duas bolsistas do outro grupo planejamos um jogo, o jogo realizado 

foi “Pescando continhas”, nesse jogo o objetivo era pescar um peixinho e este 

apresentava a tabuada do número 7. Todas as crianças tiveram a oportunidade de pescar 

e responder a tabuada, mas quando elas não sabiam a resposta, os colegas ajudavam e 

nós escrevíamos a mesma no quadro para explicarmos a melhor forma de chegar a 

resposta. 

Após conhecer a tabuada do 7, nós relembramos a tabuada que havíamos 

trabalhado na primeira semana do PIBID, a tabuada de número 5. Para efetivar o 

aprendizado dessa tabuada, nos utilizamos o desenho de um relógio, feito por eu. Dessa 

maneira Kauane e eu explicamos que os minutos de um relógio é contado de 5 em 5 igual 

na tabuada. 

Apesar da aula ter sido animada, a mesma não saiu como havíamos planejado, 

pois as varas que iríamos utilizar ofereciam riscos as crianças, porque foi confeccionado 

com arame. Mas então recorri a professora Josiane e ela sugeriu que utilizasse barbante 

e como anzol um gancho de parede. Após essas alterações foi possível realizarmos a 

aula com mais segurança. 

 

Mês de setembro de 2019 

 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 12 DE 

SETEMBRO DE 2019: PROJETO SEBRAE 

 

Iniciamos a aula com a aplicação do projeto SEBRAE. Apresentamos as atividades 

do livro da página 51, 52, 53 e 54 para eles responderem. O objetivo da atividade era criar 

brinquedos com sucatas, então pedimos para as crianças trazerem de casas coisas de 

sucatas, como garrafa pet, caixa de leite, cartela de ovos para a realização da tarefa. 

Dividimos a sala em 4 grupos de 5 crianças cada, e cada grupo ficou de produzir um 

brinquedo utilizando os matérias que pedimos. O grupo 1, produziu uma sanfona feita de 
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caixa de leite, o grupo 2 produziu um jogo “cai não cai” e um passa bolinha. O grupo 3, 

produziu girafas de garrafa pet, para servir como vaso para plantar alguma plantinha, como 

cactos, suculentas etc.  O grupo 4 produziu uma centopeia de caixa de ovos e um bilboquê 

de garrafa pet. 

 

 
Figura 1: Brinquedos confeccionados pelas crianças. 

 
Figura 2: Brinquedos sendo confeccionados. 

 

Ao final do projeto SEBRAE “Jovens empreendedores”, a escola realizou uma feira 

empreendedora onde, todas as turmas venderam seus brinquedos, salgados e doces. E com 

o dinheiro arrecadado foi feito uma confraternização para as crianças.  

 

Mês de outubro de 2019 
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Figura 9 Nosso cofrinho já concluído e as crianças que ajudaram a construí-lo. 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI DIA 1 DE OUTUBRO DE 2019: 

DIVULGANDO A OFICINA DE BRINQUEDOS ECOLÓGICOS  

 

CÁSSIA MARCELINO 

DIEGO RODRIGUES 

KAUANE RIBEIRO 

SILMARA 

 

Iniciamos a aula dividindo os grupos para começarmos a produzir os brinquedos, o 

grupo do Diego construiu um robô reutilizando papelão, já o grupo da Cássia construiu um 

avião reutilizando também papelão e por fim eu Kauane e meu grupo fizemos um cofrinho 

reutilizando uma garrafinha pet pequena para guardar moedas. Começamos então a colocar 

a mão na massa para fazer o nosso porquinho. 

Recortamos vários pedaços de E.V.A rosa e alguns brancos, já o Diego e seu grupo 

pintaram com tinta guache os pedaços de papelão já recortados e o grupo da Cassia também 

recortaram os papelões para o grande avião, para que assim as crianças saibam que os 

recipientes ou caixas de papelões servem para construir um grande e divertido brinquedo. A 

seguir serão expostas algumas imagens dos momentos em que estivemos construindo os 

brinquedos com as crianças ajudando na construção dos brinquedos. 
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Figura 10 Aluna Isabelly com o cofrinho. 

 

 

Figura 11 Bolsista Cassia com um de seus ajudantes do grupo Joaquim construindo o avião. 
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Figura 12 Bolsista Diego com seu grupo, construindo o personagem Homem-Aranha. 

 

E por fim finalizamos nossa aula com muita diversão, onde conseguimos mostrar para as 

crianças o trabalho coletivo e também nos últimos preparativos para o grande dia. 

 

Mês de novembro de 2019 

 

 

 

REGISTRO DO DIA 28/11/2019 – BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

 Hoje dia 28/11/2019, foi um dia muito divertido na escola, pois a aula que 

planejamos foi diferente das quais as crianças estavam acostumadas. Nós bolsistas sendo, 

Cassia, Diego, Kauane, Silmara, e também os bolsistas que se encontravam na outra turma, 

pedimos para que as crianças irem para a quadra da escola, para podermos iniciarmos 

algumas atividades. 
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 Quando já estávamos na quadra, fizemos algumas perguntas por exemplo: 

 Quais tipos de brincadeiras vocês conhecem? 

 Quais vocês mais gostam? 

 Vocês conhecem brincadeiras antigas, do tempo de seus pais? 

 Alguns responderem: “ rouba-bandeira”, “bets”, etc. 

 Após as perguntas demos início às brincadeiras, como: corrida de saco, dança da 

cadeira, corrida com limão na colher e bexiga no pé.  

 

                          
Figura 13 Crianças durante a brincadeira Dança da Cadeira. Figura 14 Crianças durante a brincadeira Rouba- 

Bandeira  

 Ressaltamos que essas atividades fora da sala de aula são muito importantes, pois 

podemos observar a interação entre as crianças, o comportamento em relação aos jogos 

cooperativos, a coordenação motora e além disso, o respeito pelas diferenças durante as 

brincadeiras, visto que na sala da professora Josiane estuda uma criança autista. 

Mês de dezembro de 2019 

 

REGISTRO DO DIA 12/12/2019 – GICANA: TORTA NA CARA 

 

A aula de hoje, sendo a última aula do PIBID, todos nós bolsistas juntamente com as 

professoras Giveri e Josiane, elaboramos uma gincana, está sendo torta na cara, com 

diversos conteúdos como: Ortografia (Português); Multiplicação, dúzia, medida de tempo, 

situação problema (Matemática); Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, 

meio-ambiente (Ciências); Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); Coordenação motora; 

Jogos cooperativos, estes que foram estudados ao longo do ano. Sendo assim para darmos 

início a gincana, nós bolsistas direcionamos as crianças para a quadra esportiva da escola, 
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pois dentro da sala não conseguiríamos realizarmos os jogos e as atividades. 

Já na quadra, para que nós bolsistas e as crianças pudessem se diferenciar do grupo oposto, 

amarramos fita de TNT nos braços deles, usamos as cores azul e branca. E então 

começamos a gincana. A gincana ocorreu da seguinte forma: um integrante de um grupo e 

o segundo integrante do outro grupo ficavam lado a lado com a mão na orelha, dessa forma 

aquele que tocasse primeiro na mão do bolsista...poderia responder a pergunta e assim 

aconteceu a atividade. 

 

 

Figura 15 Momento da gincana. 

Após o término dessa gincana, retornamos com eles para a sala de aula, e começamos a 

brincadeira da forca, cujo cada criança teriam a chance de falar apenas uma letra para 

descobrir a palavra que nós bolsistas tínhamos pensado, lembrando que dávamos tema, 

entre esses, animais, frutas, objetos.  

Finalizado essa brincadeira, começamos a comer, pois no dia anterior, tanto a professora 

Josiane, quanto Giveri, pediu para que as crianças trazerem alguns alimentos, para que 

todos pudessem degustar. Nós bolsistas ficamos responsáveis por levar sucos e 

refrigerantes. 

Terminado a degustação, começamos a nos despedirmos, trocamos vários lembrançinhas e 

ainda muitos abraços, houve choros, muitas emoções, pois sabíamos que iria restar apenas 

memórias e saudades de um ano e meio incrível ao lado de pessoas que nem sonharia nos 

em conhecermos. 

Dessa forma, concluímos que o pibid foi um programa dê suma importância para nossa 

formação acadêmica, intelectual, e além de tudo pessoal, porque através dessa experiência 

única e muito especial, foi possível enxergarmos na prática a realidade de uma sala de aula 

do ensino fundamental da educação básica, fazendo com que possamos pensarmos em 

alternativas para inovarmos o ensino-aprendizagem da educação básica quando formos 

exercer a nossas funções como pedagogas e pedagogos. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Silva Marques  

Nome do bolsista: Bruna Danielli pereira dos Reis  

Data de inclusão no PIBID: julho de 2018 

Turmas atendidas: 2° A e 3°A 

Quantidade de alunos atendidos: 50 

 

Neste ultimo um ano e meio, obtive a oportunidade grandiosa de participar do PIBID, logo no 

inicio, quando participei da avaliação seletiva, não tinha ideia do conhecimento que iria 

adquirir. 

No primeiro semestre, como ainda estávamos ingressando no curso, iniciamos observando 

como era dar aula, aprendemos a planejar e começamos a aplicar. 

No segundo semestre do programa, desenvolvemos um projeto de escrita, onde os pequenos 

se tornavam escritores, inclusive os mesmos tem um livro deste. Neste projeto a escrita era 

desenvolvida livremente, as crianças escreviam o que queriam e como achavam que deveriam 

escrever, seja com a ortografia errada ou não, não havia interferência, queríamos que elas 

descobrissem como a escrita pode ser libertadora, e em como pode ser prazerosa.  Aprendi 

muito com eles e pude conhecer as particularidades de cada um deles, a relação professor e 

aluno tinha um afeto muito maior. 

Neste terceiro, e ultimo semestre, desenvolvemos um projeto a partir da disciplina de ciência, 

aproveitamos que o SEBRAE havia mandado materiais relacionados a preservação do meio 

ambiente, e a criação de brinquedos ecológicos e mergulhamos de cabeça, desenvolvemos 

lindamente, as crianças amaram e nós bolsistas mostrávamos na face o quanto era prazeroso 

fazer aquelas produções com os pequeninos. Eles aprenderam muito e nós ainda mais. 

Eu, Bruna, posso assegurar que foi uma das maiores experiências da minha vida, antes dos 

estágios do curso, antes de concluir o curso, ter a experiência de conduzir uma aula me trás 

um aprendizado grandioso, sem contar que nas disciplinas do curso, sempre estávamos um 

passo a frente, porque já trazíamos conosco a experiência. 
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Nossas supervisoras nos ensinaram muito, cada uma com um toque particular de realizar suas 

aulas, quando formada, sempre me lembrarei de como a minha supervisora, Giveri, ministrava 

sua aula, e em como aprendi coma a mesma. 

Enfim, é de suma importância que todos os pedagogos tivessem as oportunidades de ter essas 

experiências que nós tivemos, porque ali conhecemos a realidade de uma sala de aula, a 

realidade das escolas publica do nosso pais, e acima de tudo em como o amor e olhar da 

criança sobre o professor é lindo. 

Obrigada Capes, obrigada Flávia e obrigada Giveri! 

 

1° SEMESTRE 

Registro do dia 08 de setembro de 2018  

Nesta aula de hoje, trouxemos fantoches para que as crianças pudessem encenar uma 

historinha infantil da qual gostassem. Iniciamos a aula contando um conto, no qual 

utilizávamos os fantoches para conta-la, os alunos adoraram e ficaram nitidamente prendidos 

a aquele momento. 

Dividimos a sala em alguns grupos para que as histórias tivessem o numero de 

personagens suficientes, e assim também facilitar a orientação para a realização das 

atividades, descobrimos muitos talentos, alguns incorporaram realmente seus personagens, 

outros ficaram um tanto quanto tímidos, mas enfim, eles adoraram esta aula.  

 

Registro do dia 11 de outubro de 2018 
Nesta quinta-feira, fomos á escola Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade aos trabalhos 

como bolsistas do pibid, por ser véspera de dia das crianças, o diretor organizou-se para levar 

todos os alunos da escola para um campo próximo, e assim todos fomos, andando, tentando 

manter todos em ordem, uma fila indiana, chegamos ao campo e ai as crianças se esbaldaram 

correndo e brincando, corriam como se não houvesse amanhã, brincaram de pula corda, de 

bola, de boneca, de cabo de guerra, de corrente, duro mole entre tantas outras brincadeiras, 

próximo as 9 horas voltamos novamente para a escola, onde belíssimos pratos de comida, dos 

mais variados os esperavam, pratos que os próprios alunos haviam levado, comeram, e foram 

brincar novamente, criança tem muita energia. O diretor colocou seu carro dentro da quadra 

da escola e ligou o som com musicas infantis, e eles dançavam, cantavam, era lindo de se ver, 

e assim se dá por encerrado mais esse dia dentro do programa. 

 

Registro do dia 16 de novembro de 2018 – Consciências negra 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 
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Nesta ultima sexta-feira, dia 16 de setembro de 2018, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência (PIBID). 

Nesta semana trabalhamos o tema consciência negra, comemorado no dia 20 de 

novembro. Ao inicio da aula passamos um vídeo que contava a historia “menina bonita do 

laço de fita” de Ana Maria Machado, cuja historia foi escrita para abordar o racismo na 

sociedade, o livro fala de um coelho bem branquinho que sonhava em ter um filhote preto, 

que Lembrasse sua vizinha que era uma negrinha linda, e para chegar ao objetivo sempre 

questionava a jovenzinha de como ela havia feito para ser tão pretinha, e ela por não saber 

responder sempre inventava uma historia ou era por ter caído em um pote de tinta, ou por ter 

tomado muito café ou até quem sabe por ter comido muita jabuticaba ,e o coelhinho tentava 

todas essas ideias, e sempre sofria  uma consequência, mas nunca alcançava seu objetivo, até 

que um dia que um dia ele foi novamente pergunta à menininha  o por quê dela ser tão 

pretinha, ela já ia inventando uma historia quando sua mãe, que era uma mulata linda, lhe 

disse que a menina era assim porque havia herdado da sua avó, e que nós nos parecemos 

mesmo é com nossos parentes, que para ele ter uma filhote pretinha, e assim se deu, ele 

encontrou uma coelha escura comoa noite,que logo se apaixonou por ele e tiveram muitos 

filhotinhos das mais variadas cores. 

Após demos inicio a atividade referente a consciência negra; 

O porquê de ser neste dia? 

Quem era zumbi de palmares? 

Se já haviam ouvido fala de Zumbi de palmares? 

O era racismo? 
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E eles puderam entender o que é lembrado no dia 20 desse mês por ser dia da morte de zumbi 

dos palmares, ultimo líder quilombola que lutava pelo seu povo,e entenderão que devemos 

aceitar que a sociedade impõem  como “diferente”, após esse dialogo fomos para atividade 

principal que se tratava de uma colagem com feijão e macarrão integral para representar faces 

afros, à sinal, eles adoraram a atividade que foi dividida em grupos, em seguida a atividade 

complementar era a ilustração de uma situação de respeito e outra de desrespeito,logo se deu 

o intervalo, após o intervalo os pais  do aluno Enzo Gabriel organizaram uma festinha para 

comemorar o aniversario do pequeno, que particularmente achamos uma graça e super legal 

envolver todos os colegas. 

 

 

Enfim assim finalizamos nosso relatório  

Registro do dia 23 de novembro de 2018 – Multiplicações 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Nesta ultima sexta-feira,dia 23 de novembro de 2018,comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência (PIBID). 

Iniciamos a aula com uma leitura deleite que se chamava “Nascer sabendo” do autor 

Ronaldo Simões Coelho, onde relata a história de uma garotinha que dizia ser maravilhoso 

nascer sem saber, e adquirir o conhecimento através de vivencias, após iniciarmos a atividade, 

sendo ela de matemática, que trabalhamos pela primeira vez, o que não nada muito fácil, a 

atividade foi uma dinâmica, onde utilizamos a dança das cadeiras, a criança que permanecesse 
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em pé deveria retirar de um saquinho uma multiplicação e se errasse sairia, e se caso acertasse 

traria um colega de volta, tentando que todos participassem, para desenvolver seus 

conhecimentos em calculo, utilizamos a tabuada do dois ao cinco, a principio a atividade 

estava demorando muito para ser realizada, resolvemos mudar as regras, onde quem errasse 

ainda sairia e quem acertasse tiraria um colega que já tivesse participado bem das questões, 

eles adoraram, e queriam que realizássemos a brincadeira novamente, mas pelo tempo, 

passamos para a atividade complementar, onde nos deixou bem chateada, pelo fato de não ser 

a atividade que havíamos planejado, pois uma colega acabou aplicando em seu dia, o que 

seria a nossa atividade, então como única opção passamos a atividade que seria a dessa 

colega, com pouco tempo os alunos á realizaram, pudemos notar que grande parte se dão 

muito bem com cálculos, após todos terem terminado, distribuímos alguns simples pirulitos 

para eles, para motivar seus interesses na tabuada. 

Enfim, apesar dos contra tempos, adquirimos muito conhecimento no dia de hoje, e ir 

para a escola, nos trás um prazer imenso, olhar cada rostinho, cada sorriso, cada demonstração 

de gostar da nossa presença, faz com que tenhamos gosto em estar no ambiente escolar. 

 

Registro do dia 01 de dezembro de 2018 – Finalizações do projeto de leitura da 

autora Ruth Rocha 

Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Nesta ultima quinta-feira, 01 de dezembro de 2018, estivemos na escola Valdecir 

Sgarb Filho, para dar continuidade as atividades como bolsistas do programa de iniciação a 

docência(PIBID). 

Nesta semana foi a encerramento do projeto de leitura Ruth Rocha que vem sendo 

trabalhado a determinado tempo, na semana anterior, cada dupla criou uma atividade que 

pudesse a vir ser exposta nessa semana, as 4 duplas então passaram atividades dentro do 

projeto, como a história trabalhada era “Romeu e Julieta”, e os principais personagens eram as 

borboletas, a maioria das duplas fizeram atividades em cima disso, a turma foi dividida em 4 

grupos, para que cada um apresentasse uma atividades citadas abaixo. 

A dupla de terça-feira Geziane e ludimila, trabalhou o ciclo da borboleta, fizeram 

juntos com a turma cartazes que apresentavam essa transição, de largada, até a fase final de 

borboleta. 
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A dupla de quarta-feira Diego e Iohana, trabalharam 

grupo dos alimentos, sendo eles energéticos, construtores e 

reguladores, fizeram também cartazes para representação 

desses grupos. 

A dupla de quinta-feira que sou eu e a Welida, 

trabalhamos Origami, onde as crianças fizeram borboletas, 

explicamos o que era origami, o significado, a sua história e 

também o significado da dobradura feita, que era ciclo da vida, utilizamos um cartaz para 

apresentar a atividade. 

A dupla de sexta-feira Victória e Adriane, trabalharam a reescrita da história “Romeu 

e Julieta”, sem nenhuma ajuda, escreveram a história da maneira que aprenderam ouvindo 

durante o projeto, a atividade foi exposta dentro de um livro feito pela dupla. 

Os grupos de alunos então estudaram mais a fundo sobre o que iam apresentar para os 

pais e a escola. 

Todas as turmas da instituição tinham atividades para apresentar, alguns de outros 

autores, mas todos como assunto principal a leitura, de inicio muitas turmas visitaram nossa 

sala, e os alunos com muita desenvoltura e clareza apresentavam a atividade de seu grupo, 

muitos pais também estiveram presentes para prestigiar seus filhos, após muitas visitas a 

turma saiu para também para conhecer os trabalhos de outras turmas, que particularmente 

admirei alguns professores e alunos pelos trabalhos expostos. 

Ao fim algumas turmas apresentaram no pátio danças, teatros e alguns como decorreu o 

projeto, essa foi à atividade da semana. 

 

 

 

 

2° SEMESTRE 

Registro do dia 21 de março de 2019 - Conhecendo o projeto 
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Neste inicio começamos falando de como ele se procederá, utilizamos perguntas para que eles 

pudessem se familiarizar com o termo oficina, passamos a eles as regras do projeto para que 

eles pudessem se desprender de sempre seguir normas na hora de escrever, e também 

mostramos uma pagina de um diário para que eles pudessem notar que a escrita livre e 

particular já estava mais próxima deles, do que eles já esperavam. 

Registro do dia 04 de abril de 2019 – Projeto escrita de si 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria dos Santos Lima Lombardi 

Nesta ultima quinta-feira, dia 04 de abril de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

 Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto narrativa de si, que se 

procedeu a partir do poema “O menino e o rio!” do autor Manoel Barros, no inicio da aula, os 

saudamos, todos muito entusiasmados, pois mudamos o esquema das mesas e cadeiras que 

antes sempre em enfileiradas, estavam dessa vez em modelo de circulo, ansiosos queriam logo 

saber o que faríamos nesse dia, tivemos um dialogo com todos sobre a relação tópico/tema e 

ilustração, bem sucintas, mas bem claras explicamos do que se tratava a partir da interação 

dos mesmos, que por sinal adoram estar envolvidos com suas falas durante as aulas, após, a 

bolsista Welida leu para os pequenos o poema, que atentos ouviam e acompanhavam na cópia 

entregue a eles, logo apontaram os elementos que estavam presentes na escrita, identificando 

também qual tópico e qual tema ali estavam presentes,na sequência a bolsista Bruna pediu 

para que na copiassem o enunciado do quadro para a lista do que eles gostariam que estivesse 

presente no texto, para que os pais saibam um pouco das atividades do projeto, muito elétricos 

e a muito custo terminaram a então lista, entregamos a cada um deles seus lápis 

personalizados e uma folha, para que desenhassem tudo aquilo que eles achavam bacana 

encontrar no referente poema e que se encontravam na lista por eles feita, o pequeno Daniel 

foi o que mais demorou realizar as etapas da atividade, após observação precisa, sua 

desatenção se dava pelo colega ao lado, Raul, agora já sabemos que não poderão permanecer 

um próximo ao outro durante as atividades seguintes, como ainda sobrava um tempo 

significativo e o dialogo que seria a atividade complementar não se sucederia, como todo 

professor deve ter um plano B, pedimos através de um sorteio para que eles fossem a frente e 

mostrassem os coleguinhas o que havia em sua ilustração, assim se finalizou a aula. 
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Todos nos deparamos com muitos problemas diários, que muitas vezes nos abalam, mas a 

chegar na sala de aula e notar que para aquelas pessoinhas você tem um significado 

importante, te da total animo para prosseguir. 

 

 

Figura 1. Desenho do aluno Pedro, com elementos que ele gostaria que estivessem no poema, sendo 

eles, um coelho, um cachorro e uma tartaruga. 

 

Registro do dia 23 de maio de 2019 - Oficinas de escrita 

Iniciamos a aula com a leitura de um trecho da escrita de um leitor profissional, onde este 

posteriormente seria entrevistado pelos pequenos, em seguida fizemos um roteiro para auxiliar no 

momento de entrevistas. 

Cada alunos tinha a oportunidade de fazer uma quantidade de perguntas, assim que todas feitas, houve 

a leitura destas em sala, para que fizessem uma seleção e classificassem as melhores, surgiram 

perguntas muito bem elaboradas, onde jamais imaginaríamos que eles pensassem nestas riquezas de 

detalhes.  

 

Registro do dia 27 de junho de 2019- História do meu objeto. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida Silva Do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquiria 

 

Nesta última Quinta-feira, dia 28 de março de 2019, comparecemos a escola Valdecir 

Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de iniciação da docência - PIBID. 

Nesta semana demos continuidade ao projeto escrita de si, que fora iniciado na sexta-

feira da semana anterior. Onde iniciamos as aulas dando uma mini lição de como seria essa 
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contação de história. Quando iniciamos a aula notamos à grande ansiedade dos alunos. Com 

isso as pibidianas Vanessa e valquíria levaram cada uma um objeto, contando para os alunos a 

história do mesmo, com isso os alunos questionam o porquê do tal objeto. 

Passamos novamente as regras do projeto, entregando as folhas para iniciar as escritas, 

estipulando um tempo de 30 minutos para que eles pudessem escrever. Com cada uma de nós 

responsável por determinados alunos, a pibidiana Bruna ficou especialmente com o aluno 

Miguel que apresenta défice de atenção, e não consegue desenvolver a escrita e ela então seria 

a mediadora do aluno em questão. 

Notei uma dificuldade da aluna Emanuelle em seguir uma das regras de não rasurar e 

do Raul em se concentrar pois qualquer movimentação o tirava sua atenção fazendo com que 

ele parasse de escrever. Alguns alunos terminam antes mesmo do tempo acabar. Após todos 

terem terminando foi feito sorteio para que os alunos fossem ler as suas escritas. Alguns não 

sabiam o que havia escrito por ter escrito muito rápido (e pela regra de não poder usar 

borracha), alguns na hora da leitura acabou inventando não lendo o realmente havia escrito. 

Foi muito notável a felicidade do aluno Miguel ao ir na frente com sua mediadora Bruna para 

ler a sua escrita que fala de um cachorro de um coelho e dos passarinhos, e que ele se sentia 

um passarinho pois quando os passarinhos voavam ele corria atrás deles. 

Enfim, notamos que é essencial fazer com que pratiquem a leitura, para melhorar a 

escrita e a compreensão do que a eles estão escrevendo. 

 

Registro do dia 09  julho  de 2019 – Finalização projeto escrita de si 

Neste da foi diferente, nos deslocamos até a creche Menino Jesus para realizar o evento dos 

pequenos. As escritas desenvolvidas durante o projeto foram expostas e disponibilizadas aos 

pais dos mesmos para a leitura, foi apresentado também o livro produzido por eles, não só as 

produções dos bolsistas da escola Valdecir que foi apresentada, a das crianças da creche 

também, teve musica das nossas crianças, cantaram lindamente a musica da história o menino 

e o rio. 

 

3° SEMESTRE 

 

Registro do dia 13 de julho de 2019 – Projeto de matemática. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 
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Na última terça-feira dia 13 de julho de 2019, estivemos na escola Professor Valdecir 

Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação à docência (PIBID). 

           Nesta aula nos propusemos a aplicar uma atividade lúdica na qual envolvesse 

multiplicações, mas com um enfoque em tabuada do 6, com muito carinho confeccionamos 

uma caixa, com intuito de simular um rio, e fizemos alguns peixinhos de Eva, onde os 

mesmos continham tabuadas variadas, seria a pescaria da tabuada, além de trabalhar a 

coordenação motora dos pequenos, relembramos e aprendemos multiplicar de maneira 

prazerosa, muitos tiveram muita dificuldade em conseguir "fisgar" os peixinhos, mesmo 

havendo tabuada de números baixos houve alunos que erraram até as mais simples, a partir 

disso pudemos identificar os que contém maior dificuldade com cálculo, neste dia o aluno que 

mais me chamou atenção foi o Lucas, batizado pela turma como Lucas 2, um aluno mais 

recente na turma, transferido de outra escola, e ao calcular nos dedinhos, pude notar que ele 

não consegue prestar muita atenção no que está fazendo por exemplo, nós temos 5 dedos em 

cada mão, mas o pequeno ao contar sempre dizia que em cada mão haviam 6 ou 7 dedinhos, e 

por mais que tentássemos explicar a realidade dos números, ele não aderia, tentamos envolver 

ele ao máximo para o desenvolver melhor. 

  Enfim, deve se pensar em atividade que envolva a todos, e também usar das mais 

diversas maneiras para desenvolver os pequenos. 

 

Registro do dia 20 de agosto de 2019 – Projeto de matemática. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Na última terça-feira 20 de agosto de 2019, estivemos na escola Professor Valdecir 

Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação a docência (PIBID). 

           Nesta aula deveríamos aplicar atividades sobre o dobro dos números, então nos 

propomos a trazer uma atividade lúdica, onde cada aluno tinha 2 números consigo, um na 

parte da frente e outra na de trás, em ordem aleatória escolhíamos um aluno, e perguntávamos 

para a turma, qual era o suposto valor do dobro, do numero na frente do colega, e entre os 

demais, eles deveriam encontrar o dobro do numero exposto, muitos adoraram e se 

envolveram muito na atividade Principalmente a pequena Yasmin e o João Paulo, os outros 

participavam mas não com o mesmo ânimo, o restante estava terrível, uns não queriam 

participar porque segundo eles não atendia as suas vontades, devido a regra da brincadeira, 

outros implicavam entre si, e nos vemos em instantes totalmente desoladas, eu Bruna Me senti 

insuficiente por não envolver a todos, mesmo dando o máximo de mim, confesso que me 

surgiram dúvidas se realmente a sala é o lugar ideal para minha profissão, fui insuficiente 

perante minha analise pessoal. 

 Mas enfim, mesmo que poucos, eles participaram com muito ânimo.  

 

Registro do dia 06 de setembro de 2019 – Projeto JEPP Oficina de brinquedos 

ecológicos. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis  

Welida silva do Nascimento 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Iohana Thainara da Silva Santos  
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Na última sexta-feira dia 06 de setembro de 2019, estivemos na escola Professor 

Valdecir Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação a docência (PIBID). 

           Nesta aula a ideia foi seguir a sequencia dos encontros presentes na apostila de 

brinquedos ecológicos do Sebrae com o projeto JEPP, aplicamos o encontro 4, onde 

responderíamos os questionários da mesma, e em seguida faríamos com as crianças um jogo 

de argola com garrafa pet, foi um dia bem divertido, não só para eles, mas para nós bolsistas 

também, foi um momento em que tivemos uma proximidade saudável com cada um deles 

enquanto produziam seus brinquedos. As duas horas a nós cedidas foram usadas por completa 

para realizar essa atividade, até tínhamos um jogo de mímica com nomes de brincadeiras, mas 

infelizmente não foi possível a realização. 

Todos os brinquedos produzidos neste dia foram levados pelas crianças, por que elas 

adoraram, brincaram em sala também, liberamos os brinquedos para que eles pudessem 

vivenciar uma experiência maior em casa de brincar com suas próprias produções, e que 

também pudessem mostrar a seus pais. 
 

Registro do dia 11 de outubro de 2019 – Feira dos brinquedos Jeep 

Após muito esforço e dedicação realizados uma feira aberta à comunidade escolar para a 

venda dos brinquedos de materiais recicláveis, cada criança tinha um papel dentro do 

“comercio” deles, havia um caixa, um vendedor, um empacotador dentre outros, algumas 

crianças compraram seus próprios brinquedos, e o que me chamou atenção foi que alguns 

coleguinhas ao ver alguns amiguinhos interessados nos brinquedos, mas sem condições de 

comprar, eles compravam para ver os colegas, aquilo para mim foi o mais gratificante, ver a 

empatia e a união entre eles. Enfim, ao final todos os brinquedos foram vendidos, e o dinheiro 

arrecadado foi convertido em uma confraternização.  

Registro do dia 07 de novembro de 2019 – Visita na horta orgânica 

Neste dia apesar do cansaço foi um dos melhores dias, não só a mim bolsista, mas as crianças 

também, terem a oportunidade de colocar a mão na terra, de sentir o cheiro de ar limpo, sentir 

a liberdade de um lugar aberto, e acima de tudo conhecer sobre alimentos saudáveis e que 

fazem bem aos seus organismos, todos fomos embora com o coração na mão, seu Francisco 

dono do sitio onde se encontra a horta orgânica foi muito receptivo, nos mostrou tudo, e tratou 

as crianças de maneira inigualável, claro que também deu trabalho segurá-los e os proteger 

dos perigos, mas foi muito gratificante aqueles olhares encantados com o lugar. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome do bolsista: Angela Fabiana Gomes De Oliveira Goes 

Data de inclusão no PIBID: Agosto de 2018 

Turmas atendidas: 2º e 3º série 

Quantidade de alunos atendidos: 2018 (23 alunos) 2019 (22 alunos) 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

 

ATIVIDADES DAS SEMANAS DE FORMAÇÃO COM A COORDENADORA 

SUPERVISORA FLAVIA PANSINI DO DIA 27 AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 

 

Nessa semana do dia 27 ate o dia 31 ficamos na unir para intensificar os 

ensinos para aprender como planejar as aulas.  

   Porque estamos chegando agora e ainda não sabemos fazer planejamento 

e mapeamento dos alunos. 

   A professora Flavia nos ensinou como fazer um registro o que podemos 

colocar como inserir as fala das crianças nos registro e como lidar como elas 

durante as aulas. 
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  Durante toda semana ela nos trouxe músicas brasileiras ligadas à 

educação, também fez a gente fazer sugestões de como contar história pra elas de 

como fazendo assim elas pintassem os personagens preferidos ou que eles tenham 

mais medo assim trabalhando a motricidade e a psicomotricidade, coordenação 

motora. Estudamos também a lateralidade-lado de dominância isso se define as 7 

meses de vida. 

     A partir do primeiro ano ela começa a se evidenciar, mas a partir dos dois 

anos normalmente estes constituída, só podemos afirmar se a criança é destra ou 

canhota em torno de 5,6 ou 7 anos de idade. 

  A gente estudou muita coisa como as escrita e motricidade;  

Conceitos de psicomotricidade; 

Educação dos membros superiores; 

Educação da mão e dos dedos; 

Grafismo; 

Aprendizagem das letras; 

   Isso tudo é muito importante saber por que serei uma educadora e tenho 

que saber como lidar com os meus alunos. Tinha muitas coisas que eu 

particularmente eu não sabia e muita coisas que havia esquecido. 

  Foi enriquecedor estar essa semana com as meninas que estão 

participando do pibid nos ajudamos na hora de montar os planejamento e os 

mapeamentos, eu e a Amanda a Bruna e a Welida mapeamos juntas, o aluno 

Marcos Antonio. 

 Que ficou assim: Problemas cursivos  

As letras L,T,H e J são muitos grandes, melhorar o traçado do S, o formato 

da letra O também precisa melhorar e a letra S e muito parecido com o R. 

Hiposegmenta: Nacos(nas costas) dolão(do leão) 

Ixouratinho(deixou o ratinho) 

Melhoresamigos(melhores amigos) 

Hipersegmenta: A via(havia) ra tinho(ratinho) ida(dia) 

 ul(um) dor mindo(dormindo) 

cos ta(costa) a cordo(acordo) de ixou(deixou)  

tav a(tava) de pois(depois)  a juda(ajuda) da i (dai) e les(eles). 

Uso de pontuação: Quase não usou ponto, apenas uma vírgula. 
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Troca de letras: 

Troca o S pelo Z 

Troca o E pelo I 

Troca O pelo U 

Som nazal: Cumendo(comendo) 

Uso do R: Não encontrado 

Uso do S: Não encontrado 

L ou U no final: Não identificado. 

Outros problemas encontrados: A via (omissão do H) 

O aluno escreve varias vezes a mesma palavra, ele também escreve varias 

palavras separadas, e escreve algumas muito juntas, precisa melhorar a letra 

cursiva para poder entender o que escreve. 

Organização espacial do texto ele não ultrapassa no final da linha, mas 

porem não usa paragrafo no começo do texto nem no meio. 

  Esses mapeamentos me fizeram lembra de  quando eu era  criança que  

tinha muitos problemas parecidos como os dos alunos da professora Josiane do 2 

ano, porque demorei  muito para aprender a escrever letra cursiva, e com isso sofri 

muito porque na minha época não havia profissionais qualificados e que tivesse 

paciência comigo. 

  Por isso quero aprender para ser diferente ensinar com carinho e prestar  

atenção em cada aluno ensinando e aprendendo com eles. Porque aprendendo 

com eles também e uma forma de ensinar. 

Mês de setembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI FILHO DIA 20 

DE SETEMBRO DE 2018: LEITURA COM AS CRIANÇAS 

    Hoje ao chegarmos na escola foi a minha vez de ler uma historia para as 

crianças, o nome do livro era um dia de Pinguim do autor Valeri Gorbachev. 

    Eu fiquei extremamente nervosa, e isso me atrapalhou quando eu fui 

contar a historia, estou lendo, mas historia infantil para treinar quando for ler para as 

crianças novamente quero muito desenvolver a minha criatividade para a hora da 

historia ficar mas interessante para elas porque elas adoram coisas diferentes e 
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divertidas. 

  Depois a professora Josiane passou um conteúdo novo pra eles do livro da 

pagina 166 (unidade 7) eles iam aprender um pouco sobre historia em quadrinhos e 

também conversar sobre as questões e responde-las oralmente. 

    A professora perguntou para cada um deles qual o personagem de historia 

em quadrinhos que eles mais gostavam, e as respostas eram diversas de cinderela 

a Magali. 

  Ao passar para a página seguinte ela perguntava e eles respondiam ai ela 

escrevia no quadro usando a letra cursiva e a palito. 

   Depois a professora ia falando as frases e os alunos tinham que falar que 

ponto era o de exclamação de interrogação e o travessão e para que eles 

servissem qual o efeito que eles davam as frases. 

   Fomos para sala de vídeo e de leitura, pois ambas são juntas para ajudar a 

professora pegar alguns livro que tinha o ponto de exclamação, ela ia usar com  

eles mas destacando o ponto, porque ela ia trabalha com eles o ponto de 

exclamação.  

   Foi muito bom estar com eles eu gosto muito de observar eles e aprender 

de certa forma com eles também. 

Mês de outubro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 31 DE OUTUBRO DE 

2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES: ESTACOES DO ANO 

 

Hoje dia 04 de outubro uma quinta–feira, iniciamos a aula com uma leitura 

com um livro chamado EUGÊNIO, O GÊNIO da escritora Ruth Rocha com as 

ilustrações de Mariana Massarani, fiz algumas perguntas eles interagimos bastante 

com eles, alguns já havia lido o livro então ficaram quietos e não falaram nada, mas 

estavam com muita vontade de contar a historia, quando terminei alguns gritaram 

dizendo: eu já sabia, mas não falei nada. 

 A aula foi muito proveitosa às crianças amaram e nós também gostamos 

muito, falamos sobre as quatros estações: verão, primavera, outono e inverno. 
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Passamos dois vídeos sobre o assunto, falando e mostrando quando começa 

e termina  cada estação, perguntamos qual estação eles mais gostavam, se eles já 

viram a neve, e o que eles mas gostavam de fazer no verão pois é quando estão de 

férias. 

Depois a Amanda leu um lindo poema da escritora Cecília Bueno dos Reis 

Amoroso, chamado A Primavera Chegou, o poema fala da beleza da primavera e 

dando continuidade ao projeto de leitura que nós estamos trabalhando com eles. 

Entregamos uma cópia do poema para os alunos, para que pudessem 

acompanhar a leitura feita por minha colega Amanda. Eles deviam colorir a 

ilustração que representava o poema após sua leitura, somente após o termino da 

leitura que eles começaram a pintar. 

Durante a pintura colocamos algumas músicas infantis para eles ouvissem 

enquanto eles pintavam, as crianças são bastante caprichosas as pinturas ficaram 

cada uma, mas linda do que outra. 

Eu gostei tanto de ver eles pintando que me deu vontade de pintar junto fazia 

muito tempo que não pintava, então pintei junto com eles. 

Conforme eles iam terminando nós recolhemos e pedimos pra eles colocar o 

nome deles e a data, pois usaremos os trabalhos no projeto de leitura. E no final 

tiramos uma foto todos juntos. 

 

Mês de novembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 

2018: FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA 

Nesta quinta feira não tivemos aula normal, foi a apresentação dos trabalhos 

que nós fizemos com as crianças durante alguns dias que foram dedicados ao 

projeto de leitura, Ler e criar é só começar. 

A sala estava toda montada com os trabalhos dos alunos e com um lindo 

painel que nós e a professora Josiane montamos, com cartazes por toda sala e  um 

especialmente estava falando sobre a escritora Ruth Rocha sua biografia e tinha 
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algumas obras dela em cima de uma mesa. 

As crianças foram responsáveis de explicar cada trabalho apresentado na 

sala para os pais e alunos que estavam lá junto com eles. A escola foi aberta para 

os pais apreciar os trabalhinhos de seus pequenos, mas apenas alguns vieram por 

causa do horário, a maioria estava trabalhando e nem todas as crianças não 

compareceram também. 

Fomos visitar cada sala olhar os trabalhos dos coleguinhas, mas o que mais 

chamou atenção deles foi a sala da professora Luci que eram as maquetes sobre a 

Amazônia e a importância da preservação dela. 

Tinha muita coisa legal como livros feitos pelos alunos, frases de para-

choque de caminhão, instrumentos musicais com garrafas pets e muitos outros. 

Após o lanche foi á apresentação da musica Ninguém é igual a ninguém, eles 

dançaram tão bonito com uma mascara de borboleta, como alguns alunos faltaram 

um aluno ficou sem par ai fiz par com ele. 

Acho que passarmos um tempo com eles nos divertindo e aprendendo 

também com a inocência deles a simplicidade que eles tem nos faz querer ser 

alguém melhor ou um professor melhor. 

Mês de dezembro de 2018 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 

2018: REESCRITA DE UMA HISTORIA  

 

A aula começou com a Leticia fazendo a leitura para os colegas, o titulo do 

livro é cocô de passarinho, editora moderna, com um pouco de dificuldade ela leu a 

primeira página e depois a professora Josiane continuou a leitura. 

Logo após Angela e eu iniciamos a explicação inicial sobre a atividade que 

iriamos aplicar para eles hoje. A atividade seria uma produção de texto, uma 

rescrita da historia dos três porquinhos.  Angela leu a historia tradicional dos três 

porquinhos e mostramos um vídeo sobre o mesmo assunto com uma versão 

diferente onde o lobo era muito bonzinho. 

A seguir perguntamos de qual historia eles gostaram mais. A maioria dos 

alunos prefere a primeira versão. Diante disso pedimos para eles iniciarem a sua 
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rescrita, criar sua própria versão da história dos três porquinhos. Os textos foram 

escritos de diversas formas e todos conseguiram fazer uma boa produção, apenas 

um aluno da sala que não quis fazer o texto, nós insistimos, mas ele não quis fazer, 

dizia que não sabia sobre o que falar ou escrever. 

A atividade de hoje foi muito proveitosa, todos fizeram sua produção e teve 

alguns erros de ortografia, mas nós ajudamos e corrigimos os erros. Terminaram 

bem rápido e deu tempo para a atividade complementar e assim terminou nosso 

dia. 

 

Mês de fevereiro de 2019 

 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite 

literária. Ou entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na 

forma de ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma 

tradicional1 e passaram a usar outros métodos, como por exemplo o uso da 

tecnologia na sala de aula (datashow, vídeo-aulas) e isso fez com que as  crianças  

de hoje perdessem  o interesse pela escrita e então essas vem tendo  dificuldades 

em expor suas ideias no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de 

suma importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, ou 

seja, a análise do conhecimento é através da escrita. 

Cada grupo de bolsistas escreve um pequeno texto dizendo porque esse 

projeto é importante para as crianças (entregar digitado no e mail até a última sexta 

feira antes do próximo encontro). 

                                                           
1
 Explicar o significado do termo tradicional. 
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OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o 

conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas 

de contar histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas 

por Martha Barros. 

 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do 

projeto na parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim 

todos os bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem 

estudantes. (sugestão levar seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato 

de escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no 

próximo dia haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos tópicos 

de escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 528



                                                                      

9 
 

 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os 

esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o 

leitor e quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta para 

as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem 

com os erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro 

momento quando as crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação ou 

ortografia. 

 

Mês de março de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 20 DE MARÇO 

DE 2019: APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCRITA DE SI 

 

No dia 20 de março de 2019 iniciamos a aula em uma conversa com as 

crianças, fizemos algumas perguntas para assim darmos início ao projeto escrita de 

si, explicamos passo a passo para a turma, fizemos as seguintes perguntas, vocês 

sabem o que é uma oficina? Mas ninguém soube nos responder, então 

perguntamos, sabem quem trabalha em uma oficina de carros?  Então responderam 

que era o mecânico, perguntamos mais uma vez e uma oficina de móveis? A aluna 

Alzira respondeu: “marceneiro” E uma oficina de escrita? Alguns disseram 

“Escritor”, para elas entenderem melhor, explicamos o que era uma escrita de si. 

As crianças ficaram animadas e muito ansiosas para começar suas 

narrativas de si, nós bolsistas conseguimos explicar para que fique bem claro o 

objetivo do projeto para as crianças, que é para despertar o lado escritor de cada 

criança e que a prática da escrita se torne algo bom e prazeroso para cada um 

deles, mas para darmos início ao nosso projeto, propomos algumas pequenas 

regras para serem cumpridas durante o mesmo, sendo elas: 1º Não usar borracha, 

2º Não riscar ou corrigir, 3º Não perguntar se a palavra está certa ou errada e por 
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fim 4º Não usar o dicionário. Eles ficaram bem confusos no começo, não 

entenderam nada o porquê não poderia fazer isso ou aquilo, então explicamos cada 

regra e eles entenderam perfeitamente. 

 Espero que o projeto narrativa de si possa trazer prazer em escrever para as 

crianças e que elas vejam que escrever é uma coisa gostosa de se fazer e não uma 

obrigação como alguns pensam, com isso vão aprender que a escrita não é apenas 

para estudos e sim para expor sentimentos seja eles de alegria, tristeza, saudade, 

um momento onde possa colocar tudo o que quer em um papel. 

 

Mês de abril de 2019 

 

ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 25 DE ABRIL DE 

2019: PRODUÇÃO DE UM DESENHO SOBBRE SUA VIDA E UM ESBOÇO A 

PARTIR DO MESMO 

 

 

Iniciamos as atividades com algumas perguntas para relembrar o que é um 

esboço então perguntamos se eles lembravam o que era um esboço? 

Algumas crianças não lembravam mais, então para facilitar a bolsista 

Amanda explicou um pouco sobre o que seria um esboço, após ela explicar então 

perguntamos à turma: 

―O que vocês gostariam de desenhar? 

Por fila todos falaram o que queriam desenhar, então começamos a falar 

sobre a proposta da atividade do dia que iriam fazer, que seria produzir um desenho 

sobre sua vida ou algo que aconteceu e que você tenha gostado muito e a partir do 

mesmo produzir a escrita sobre o que desenhou, a proposta dessa atividade era 

avaliar o conhecimento e a criatividade da turma. 

 Com isso então começaram a desenhar, propomos um tempo de 20 minutos 

para desenharem e depois para fazer o esboço, o aluno Emanuel não queria fazer 

no começo, pois dizia não saber fazer, porém o mesmo é muito inteligente e tem 

muita preguiça de fazer as atividades, o aluno Eduardo também não queria fazer no 

começo, ele não escrever, por que não estava conseguindo fazer mesmo 
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explicando ele teve dificuldades, toda a bolsista o questionou mais ele não dizia 

nada, alguns de seus colegas quando já havia terminado começou a ajudá-lo e a 

bolsista Kauane começou a falar com ele e aos poucos ele tinha várias ideias para 

fazer seu esboço, assim conseguiu terminar de fazer. 

Após terminarem o desenho e o esboço, chamamos algumas das crianças 

para ler seu texto e falar um pouco sobre o que desenhou e o por que. 

Para mim as crianças gostam de escrever, porém, escrevem só que depois 

não conseguem ler o que escreveram, precisam melhorar a escrita e esse projeto 

será eficiente para estimular a escrita e fazer com que a turma descobre o prazer de 

sonhar e de escrever.  

Enfim, terminamos mais uma aula com a turma e acredito que o projeto 

escrita de si está cada vez mais auxiliando para que as crianças possam se tornar 

verdadeiros escritores, não tendo mais nada a tratar encerramos nossa aula na 

escola Valdecir. 

 

Mês de maio de 2019 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DIA 9 DE MAIO DE 

2019 

Iniciamos as atividades com uma mini lição de como as crianças se veem no 

futuro, a   bolsista Kauane ficou  responsável por fazer um texto contando de como 

ela iria se ver  no futuro, para que as crianças tivessem um exemplo de como fazer 

o deles. Após a leitura, da Kauane fizemos algumas perguntas para as crianças 

antes delas começarem a escrever, perguntas essas “Como vocês se veem no 

futuro?”, e então pedimos para que iniciasse a escrever. 

Enfim, a escrita foi bastante produtiva, pude perceber que as crianças 

começaram a evoluir bastante e usando a imaginação com o que sonhavam em ser, 

se deu um texto bastante informativo e cheio de coisas legais. Mas o que mais nos 

impressionou foi a escrita de Emanuel, que no começo não queria saber de 

escrever e nesse dia escreveu bastante usando sua imaginação, vimos que nosso 

projeto de escrita estava contribuindo de certa forma na evolução das crianças, foi 

um dia bastante prazeroso e divertido. 
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Mês de junho de 2019 

 

PROJETO NARRATIVAS DE SI: APRESENTAÇÃO SOBRE REGISTROS DO 

PIBID EM JUNHO DE 2019 

 

O que é um registro? 

O registro é um relato descritivo sobre os acontecimentos, fatos, experiências 

e dificuldades que encontramos em nosso cotidiano. No PIBID o registro representa 

muito mais que um roteiro de aula ou enumeração de atividades desenvolvidas com 

a turma. 

 

Qual a finalidade do registro? 

Escrever sobre a prática de registrar, faz pensar e refletir sobre cada decisão 

que foi ou será tomada permitindo aprimorar o trabalho e adequá-los com 

frequência as necessidades dos alunos. 

 

Por que registramos? 

Registramos por que é uma forma de descrever informações e 

acontecimentos marcantes, o registro é um documento que pode nos auxiliar no 

futuro como docentes e a partir disso teremos novas ideias. Miguel Zabalza, 

pesquisador da Universidade de Santiago de Compostela (USC), na Espanha, diz 

que olhando para trás, analisando os pontos fortes e fracos, é possível reajustar o 

trabalho e progredir. (Salla, 2014). 

 

Existe várias formas de registrar, perguntas feitas para algumas bolsistas 

foram: 

 Qual o maior desafio para registrar? 

 Houve mudança dos primeiros registros e os atuais? 

 Você acha que os registros te ajudaram de alguma forma? 

 Você teve mais facilidade em desenvolver o registro individual ou em grupo?. 

 

Considerações finais 
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Podemos então chegar a conclusão, de que o registro possui grande importância 

para o avanço e o desenvolvimento do professor pois, através deste, pode-se 

observar os métodos utilizados e quais obtiveram resultados do desenvolvimento 

intelectual do aluno e também notar quais dificuldades os alunos apresentam. 

Mês de julho de 2019 

 

PROJETO NARRATIVAS DE SI: APRESENTAÇÃO DA NOITE LITERÁRIA 

DIA 9 DE JULHO DE 2019 

 

Hoje tivemos uma noite muito especial apresentação do livro NARRATIVAS 

DE SI, que tanto trabalhamos junto com as crianças pra realizar esse projeto. 

Fico muito feliz em poder participar junto com eles e elaborar os textos 

depois de tanta dedicação valeu muito a pena o nosso esforço e o das crianças. 

Esse projeto foi muito importante porque atras vez dele conseguimos 

conhecer as obras da autora Matha Barros pois qualquer um pode apreciar suas 

obras sendo elas crianças ou adultos. 

Tambem trabalhos com as crianças um poema do poeta Manoel de Barros o 

menino e o rio onde eles cantaram na noite de autografos.  

Espero que eles tenham aprendido com esses projeto embora tinham muita 

preguiça pois no começo não escriviam muito mais no final já estavam escrevendo 

ate duas folhas e isso é importante para que consiguem usar a sua imaginação fora 

da escola. 

Mês de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019: 

ATIVIDADE NA ESCOLA PROFESSOR VALDECIR SGARBI DO MÊS DE 

AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019:  

 

Em agosto começa o projeto do Sebrai onde trabalhamos com as crianças o 

projeto empreendedor as crianças teriam que aprender a mexer com produtos 

recicláveis para poderem vender no dia do projeto. 
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Foram vários dias explicando e montando carrinhos de caixa de fósforos, 

quebra cabeças, jogos de caixa de papelão e entre outros. 

As crianças tinham muito capricho, montanos um planejamento para poder 

definir as equipes para trabalha no dia da feira do emprenhadoríssimo. 

Também compramos vários doces e simulamos uma feira para eles 

venderem e comprar e saberem como dar troco para que no dia da feira eles já 

tivessem sabendo como fazer. 

 No dia da feira que foi uma festa todos trabalharam muito e venderam tudo o 

que havia confeccionado arrecadaram um bom dinheiro que foi usado pra fazer uma 

festa na sala para todos. O mais importante dessa feira foi a presença dos pais eles 

ficam tão felizes ao ver os pais na escola mostrando o que eles produziram e oque 

eles queriam comprar. 

Quando acabou a projeto do sebrai passamos filmes relacionado com 

animais pois iriamos trabalha com eles a vida no campo. Tambem fizemos 

atividades voltadas para a terra pois fizemos uma visita em uma horta orgânica e lá 

eles aprenderam tanta coisa e viram coisas novas. Conheceram os tipos de terras 

quais eram melhor para plantar e qual era o tipo do solo da nossa região. 

No finalzinho do pibid aproveitamos muito para fazer atividades lúdicas e 

aproveitando o espaço da escola.  

Fazer parte do pibid me fez ver que ser professora é o que eu quero ser, 

aprendi muito com as crianças, e espero ter ajudado de alguma maneira na 

formação delas, agradeço as professora pelo carinho, dedicação e aprendizado. 

Acredito ter me tornado uma pessoa melhor. 

. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMI. Menino Jesus  

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira dos Santos 

Nome do bolsista: Beatriz da Cruz Gonçalves  

Data de inclusão no PIBID: Agosto/2018 

Turmas atendidas: 2 turmas de 3 anos 

Quantidade de alunos atendidos:2018: 18/ 2019:18 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

ATENÇÃO: bolsistas que não entraram no inicio basta excluir as linhas referentes 

aos meses e manter apenas do período em que iniciaram em diante. 

Mês de agosto de 2018 

Registro do dia: 22/08/2018  

Beatriz Da Cruz Gonçalves 

 

        No primeiro que fomos para a sala de aula com os alunos de três anos da professora 

Adriana, ao chegarem à sala a professora os acomodavam na cadeirinha de acordo com o 

tamanho de crianças de três anos, eles estão em faze de conhecer as letras iniciais do seu 

nome, a professora imprimiu o nome de cada um e colocou em cada cadeirinha, e pela letra 

inicial eles achavam sua cadeirinha. Ao irem sentando em seu lugar as crianças recebiam 

massinha de modelar para irem se entretendo até os outros irem chegando para começar as 

atividades. 

       Conforme as crianças chegaram e se acomodaram, neste dia tinham em sala de aula todas 

as crianças, não tinha faltado nenhuma relata a professora Adriana. Iniciou se as atividades do 

dia planejado pela professora, hora de contar a historia, professora pediu para que as crianças 
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formassem uma roda no tapete, para pudessem cantar a musiquinha da hora da historia, as 

crianças muito animadas com este momento se reuniram no tapete, cantaram a musiquinha, e 

a professora começou a contar a historia do „ Papel que queria ser um barquinho‟ utilizando 

de formas lúdicas para entreter as crianças naquele momento, ele estavam adorando a historia 

e interagindo com a professora. 

      Após terminar a historia do barquinho a professora, explicou o objetivo da historinha, e 

que ia entregar um barquinho para cada um deles pintar de acordo com seu gosto, ficaram 

muito animados. Professora pediu para que se acomodasse em suas cadeiras, cada um 

procurasse a inicial do seu nome na cadeira, neste momento algumas crianças começaram a 

brigar, avia crianças que tinham a mesma inicial, e sentou na carteira errada a outra criança 

tinha percebido, por que além da inicial da letra a Maria tinha decorado a cor da cadeirinha 

que tinha seu nome, marcos não, professora foi e explicou: olha a sua carteira e essa tem essas 

letras depois, essa aqui é da Maria.  

       Depois de todos em seus lugares a professora entrega os barquinhos já preparados que ela 

já tinha feito um para cada criança, pega o recipiente de giz de cera, e pergunta que cor cada 

um quer pintar seu barquinho, a maioria queria a o giz de cera rosa, a professora casou os que 

tinham nessa cor, quando acabou começou a falar das outras cores que também ficaria bonito 

aquela cor. Começaram a pintar o barquinho todos muito animados, cada um com seu 

jeitinho, após terminar a terminam de pintar o barquinho a professora entregou o nome de 

cada um para que colassem no barquinho,após terminado essa atividade, era hora de ir brincar 

no parquinho, mais só quem não tinha bagunçado na aula. 

        Na hora de começar a mandar as crianças para o parquinho com a estagiaria Jessica, 

quem não tinha bagunçado na aula ela começasse aqui, cinta quatro alunos, Jessica pegou o 

saco de brinquedo e sai com os alunos, Lucas o que mais tinha bagunçado na aula começa a 

chorar muito, Thamires e Nathalia que também aprontaram bastante abaixaram a cabeça, 

professora pedia para que Lucas parasse de choram mais não parava, com isso foi liberando 

mais crianças, mas três, até que sobra os que mais tinham bagunçado em sala de aula. Ela 

conversou com eles explicou o motivo de serem os últimos a irem para o parquinho, Liberou e 

fomos todos para o parquinho, Lucas parou de chorar na hora. 

       No parquinho as crianças começaram a brincar com os brinquedos, uma das atividades 

que gostam muito, cada um do seu jeitinho começou a se entreter com os brinquedos do 

parque e a areia, chegou outra turma de outra professora e o parquinho ficou cheio de 

crianças, fiquei um pouco perdida com tanta acriança. 
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     Após o parquinho todos para o banqueiro lavar as mãos para poder jantar, depois de todos 

lavados a mãos fomos para a cozinha, sentados, a professora busca a comida para cada um, 

almoçaram, chuparam laranjas. 

      Voltando para sala para continuar as atividades proposta pela professora para aquele dia, 

hora de montar o mar para colocar os barquinhos, nessa atividade a professora propôs iam 

pintar o mar de uma maneira diferente colocou a cartolina branca em cima da mesa, enchemos 

bexigas num tamanho pequeno, colocamos as tintas num pratinho cada um pegou uma bexiga, 

dividiu em dois grupos, para as duas cartolinas, começaram a pintar entremos na festa 

também, amaram aquela forma de pintar, e pintam a cartolina alguns se pintaram também no 

processo.  

    Hora de ir embora, aos pouco iam levando as crianças para se limparem, por que já os pais 

iam chegando, enquanto a estagiaria Jessica leva para se limpar a professora Adriana 

entregava massinha de modelar para as crianças irem se entretendo, e faziam animais de 

massinha a professora os ajudava, e aos poucos os pais iam chegando e levando. 

Mês de setembro de 2018 

Relatório PIBID creche. 12/09/18 

Beatriz da cruz Gonçalves. 

 

Após todas as crianças chegarem e a professora Adriana ter feito a acolhida deles com 

pecinhas de montar, reuniu todos em circulo no tapete para escutar a historinha do “vamos 

passear” já introduzindo com o que seria trabalhada naquela aula, a matemática. 

A primeira atividade que realizamos com as crianças foi a de reconhecimento do 

numero “1” depois de todas as crianças sentadas na sua cadeirinha, à professora Adriana 

começa fazendo a explicação inicial, hoje vamos fazer uma atividade muito muiiito legal, diz 

a professora, mostrando a atividade para eles (figura 1). 
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(figura 1, atividade que foi realizada com as crianças). 

Acabando de mostrar a atividade para eles à professora mostrou as etapas que teriam 

que fazer para concluir a atividade, primeiro passariam o dedo no pontilhado dentro do 

numero um, depois passariam o lápis seguindo o pontilhado do numero um, após pintariam o 

coelhinho com as cores que quisessem, e depois no numero um, iriam fazer colagem com o 

eva picado (figura 2) 

 

(figura 2, professora mostrando como era pra fazer a atividade). 

Em seguida a professora entregou as atividades para eles, e de forma individual fomos 

auxiliando as crianças. Fui auxiliar Ana Laura, primeiro pedi para que ela passasse o dedo 
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sobre o pontilhado no numero, perguntando a ela, que numero é esse? Respondeu que era o 

numero um, após entreguei o lápis pedi que passasse sobre o pontilhado no numero um, 

demostrou certa dificuldade na hora de passar o lápis e seguir o pontilhado, em seguida a 

professora Adriana passava com os lápis de cores e escolhia as cores que queriam pintar o 

coelho.  

Depois auxiliando o Luiz, indagado que numero era aquele do papel, ele respondeu; é 

o numero um!, Após passar o dedinho no pontilhado, entreguei o lápis a ele para passar no 

pontilhado, também demostrou dificuldade no manuseio do lápis e na hora de traçar sobre o 

pontilhado, fez todo torto o traçado. Por serem crianças de 3 anos utilizam mais o lápis de cor 

e quando estão pintando fazem ou traços horizontais ou verticais, no caso num sentido só, ao 

utilizar o lápis de escrever para seguir um traço, uma forma é compreensivo algumas crianças 

mostrar essa dificuldade na utilização do lápis de escrever para contornar um traçado. 

Ao auxiliar a Rebeca, antes mesmo de pergunta-la que numero era aquele já foi 

falando: oh o numero 1! eu perguntei para ela este é o numero um, ela respondeu que sim, 

passou o dedo sobre os pontilhados, depois entreguei o lápis para que passasse sobre o 

pontilhado, demostrou facilidade e uma coordenação boa no manuseio do lápis, seguiu os 

pontilhados certinho. 

Após todos ter terminado de pintar seu coelhinho, foi hora de fazer a colagem com o 

eva picado no numero 1, foi um momento que gostaram muito, formas diferentes deles colorir 

um desenho além do lápis de cor, crianças demostram muito que gostam dessas atividades 

diferente formas mais lúdicas de trabalhar. (figuras 3) 

 

 

(figuras 3, momento da colagem, depois todos prontos). 

           Na segunda atividade proposta para as crianças foi a com massinha de modelar e 
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palito, a intenção da atividade era utilizar a massinha em forma de bola, e utilizar os palitos 

para representar quantidade, objetivo era trabalhar até o numero cinco com as crianças, ao 

fazer a explicação inicial com as crianças as a professora Adriana pergunta, o que é isso? 

mostrando a massinha, e depois pergunta mostrando os palitos.(figura 4) 

 

(figura 4, professora Adriana na explicação da atividade). 

 Depois pergunta a eles quantos palitos tinha que colocar na massinha pra representar 

um, houve se vários gritos com vários números algum certos, respondendo que tinha que 

colocar um palitinho, a professora entrega uma massinha para cada, e pede que deixe em 

formato de bola, redondinha. Ao começar entregar já começa uma certa dispersão da atividade 

por parte das crianças, depois a professora entregou um palitinho para que eles espetassem na 

massinha, começaram a fazer pirulitos, a massinha no formato redondo espetada no palito 

dava forma de um pirulito, um começou e todos queriam fazer pirulitos e mostrar para a 

professora,  percebendo certa distração a professora achou melhor não continuar mais a 

atividade naquele sentindo resolveu parar no numero um para não confundir a cabeça das 

crianças, e pediu para que fizessem o numero um com a massinha . 

Eles começaram a fazer o numero um com a massinha com um modelo que tinham recebido 

da professora o numero um (figura 5) 
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 (figura 5, modelo entregado pela professora e por cima a massinha). 

Maria gostou tanto de brincar coma massinha e fazer o numero um que fez um monte (figura 

6) 

 

(figura 6, Maria com seu monte de um de massinha de modelar). 

          Com isso percebi que devemos estar sempre prontos e mostramos criativos nessa 

profissão que escolhemos, por que nem sempre o que planejamos vai sair de acordo com que 

planejamos em situações como está devemos usar a criatividade para poder contornar a 

situação na hora de aplicar a atividades a professora mostrou pratica e experiência, por saber o 

limite de seus alunos, soube dosar a atividade. Temos que estar sempre a atento e conhecer a 

turma que estamos trabalhando para que não fique algo maçante na hora de aplicar uma 

atividade, e que eles possam entender um pouco do objetivo a ser passado com aquilo. 

 

Mês de outubro de 2018 

Registro Pibid creche: 09/10/18. 
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Beatriz Da Cruz Gonçalves.  

Após todas as crianças chegarem para a aula, enquanto a professora Adriana fazia a 

acolhida deles com pecinhas de montar, eu mais a Nayara preparávamos as coisas para a 

contação de história. A historinha escolhida para este dia foi a “Bruxa, Bruxa venha a minha 

festa” da autora Arden Druce, ilustrado por Patricia Ludlow, mais de uma maneira diferente, 

que aprendemos na formação do Pibid com um vídeo mostrado pela coordenadora do 

programa de uma forma lúdica para poder fazer com as crianças e com um toque musical.  

Não tínhamos os livros em mãos para poder mostrar as ilustrações para as crianças 

então decidimos buscar na internet as imagens dos personagens da história, montar um slide e 

colocar no data show, conforme íamos contando a estagiaria da sala ia passando as imagens 

para que as crianças vissem os personagens da história. 

Pegamos alguns objetos para nos auxiliar no momento da contação um chapéu de 

bruxa, máscara de lobo e dois pandeiros para a parte musical. (figura 1) 

 

Com tudo organizado para poder começar a contar a história, todas as crianças e a 

professora foram sentar no tapete e comecei a contar a história perguntando quem tinha medo 

de bruxa? todos levantaram a mão e com isso explicamos que era uma bruxa boa a da história 

e que todos os outros convidados também eram bons os convidados eram chamados para a 

festa através de um convite musical e na hora da música utilizávamos os pandeiros, na 

segunda vez que cantamos a musiquinha todos já tinha decorado. Teve uma parte na história 
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que convidava o lobo mal para festa e antes fizemos uma pergunta quem tinha medo de lobo 

mal? Após cantávamos a musiquinha “quem tem medo de lobo mal, lobo mal (2x)” quando 

pensamos na apresentação dessa parte achávamos que todos falariam que não tinham medo, 

mais foi unanime todos levantaram a mão que tinham medo de lobo mal ecom isso falamos 

que não precisava que ele eram bonzinho e cantamos a musiquinha, essa todos já sabiam, foi 

muito lindo. (Figura 2, 3). 

 

 

No término da contação, perguntamos quem eles queriam chamar também para a festa 

e o João foi logo gritando que queria chamar o cavalo, cantamos chamando o cavalo e 

falamos para eles mais está faltando convidar quem agora para a festa ? tivemos que falar que 

eram elas as crianças e então cantamos chamando as crianças, e por final falamos para eles 

então essa festa já pode começar e entregamos brigadeiros que tínhamos levado para eles, foi 

uma verdadeira festa. (Figura 4) 
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Após a contação de história a atividade proposta para o dia foi a fabricação de areia 

cinética ela é composta 98% de areia e a areia fica moldável, maleável e ao mesmo tempo 

instável. A estrutura inteira se molda com a mesma facilidade que desmorona. A textura de 

areia se assemelha um pouco ao efeito produzido pela mistura de Amido de Milho (Maizena) 

com água. A professora está trabalhando uma oficina de brinquedos e com o dia das crianças 

chegando, cada dia as crianças estavam produzindo um brinquedo para levar para a casa. 

A professora Adriana começou colocando os ingredientes num balde para poder 

começar a fazer a areia cinética enquanto isso as crianças brincavam com massinha e com 

forminhas, pratinhos, até chegar à parte do processo onde iam ajudar a fazer.(Figura 5) 
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A massinha é uma coisa que meche muito com a imaginação das crianças e pode se 

fazer muitas coisas com ela, desde comidas a dinossauros ferozes como abordou o Felipe que 

adora dinossauros e quando se entrega pecinhas de montar também para ele vira vários 

dinossauros, observando o Luiz a brincar com a massinha e a forminha em forma de um 

peixinho, ele coloca a massinha na forma, desenforma e coloca no prato e me mostra falando: 

Olha pró meu coelho! perguntei para ele mostrando a forminha isso é um coelho?  Na carteira 

do seu lado estava a Rebeca  e quando perguntei para ele, ela jáfoi falando tentando chamar 

minha atenção respondendo que a forminha era  um peixe, falei deixa o amiguinho responder 

e de novo ela respondeu falando que era  um peixe e pergunto de novo para o Luiz essa forma 

tem o formato de que bichinho, ele mora na água, ele olhava, olhava, ate que respondeu que 

era o peixe e peguei uma forma de coelho, perguntei e essa? Ele na hora falou que era do 

coelho. 

A areia não estava dando muito certo, não estava pegando liga que devia, igual a que a 

Adriana tinha testado. Já estava dando hora do parque e as crianças já estavam muito agitadas 

e a professora Adriana resolve levar todas as crianças para parque para brincarem e enquanto 

isso ela continuava tentando dar liga na areia cinética. Mais no final não deu muito certo o 

ponto da areia para fazer perdia a liga muito rápido. Então as crianças brincaram com ela 

daquele jeito no momento ali na escola mesmo. (Figura 6). 

 

Na hora que estava fazendo a contação de história ao ver todos aqueles olhinhos 

voltados para mim, vidrados, querendo saber o enredo da historia o que iria contar, todos 
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quietinhos não imaginava que seria assim pois é a primeira vez que conto uma historia pra 

crianças, ainda com idade de 3 anos, e uma historinha musical pra completar. 

Senti uma sensação muito boa, de como a leitura é importante para crianças e de 

sempre estar buscando de formas de trabalhar com as crianças lúdicas, divertidas que possam 

estimular sua imaginação para não ficar algo maçante e que eles possam sempre lembrar 

desses momentos como algo bom e positivo. 

 

Mês de novembro de 2018 

Registro do dia 06 denovembro de 2018 - Finalização da sequência de atividades 

com dinossauros. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves  

 

Devido ao pouco tempo que teríamos para fazer o bolo e organizar todas as atividades 

realizadas pelas crianças para uma exposição com os pais delas, para eles verem todas as 

atividades sobre dinossauros que seus filhos produziram, logo após todas as crianças 

chegarem na sala a professora Adriana já organizou tudo que iria levar para cozinha onde 

iriamos fazer o bolo junto com as crianças. 

Ao chegarmos na cozinha sentamos todos nos bancos e a professora colocou os 

ingredientes em cima da mesa e colocamos toca na cabecinha das crianças para tampar os 

cabelos pois eles também iriam mexer no bolo. Figura 1. 
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A professora começou mostrando os ingredientes para as crianças que iria utilizar e 

perguntava se sabiam o que era, mostrou o leite e perguntou vocês sabem o que é isso? todos  

responderam leite, mostrou o açúcar responderam também, ao mostrar o chocolate granulado 

para as crianças e perguntando se sabiam o que era alguns gritaram chá e outros não falaram 

nada, logo após a professara explicou que era chocolate granulado, depois de mostrar o 

ingredientes perguntou o que vai primeiro agora para começar a fazer o bolo, ela estava com o 

ovo na mão com isso responderam ovo. Após colocar todos os ingredientes e ter misturado 

um pouco era a vez de colocar as crianças para misturar um pouco. 

De um a um a professora colocava a vasilha na frente da criança e entregava a colher 

para misturar um pouco e após mexer um pouquinho colocavam o dedinho para experimentar 

um pouco a massa, não era a intenção inicialmente de colocar o dedo mais logo após Nathalia 

que foi a segunda mexer na massa ao terminar de mexer colocou o dedinho na massa, ao ver 

rimos muito e com isso a professora deixou que colocassem o dedinho para experimentar 

quando  terminasse de misturar.  Figuras 2.  
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Com todos já mexido um pouquinho a massa a professora pegou e foi terminar e 

colocar o bolo para assar, enquanto isso ficamos dando o lanche para as crianças que era arroz 

doce e apresentavam gostar muito de arroz doce. 

Depois do lanche voltamos pra sala menos a professora Adriana que continuo mais um 

pouquinho na cozinha para terminar o bolo, ao voltar para sala a estagiaria Jessica colocou os 

vídeos de desenhos de dinossauros e musicas que a professora pediu, organizaram todos no 

tapetes e pedimos para que eles se comportassem se não tiraríamos os vídeos. 

Percebi que sentados estavam muitos inquietos e não estavam prestando muito 

atenção, pedi então que todos deitassem no tapete para poder assistir o desenho, aos poucos 

deitaram  e no tapete o espaço ficou pequeno para todos deitados então pedi que Gabriela  

deitasse no sofá e Tamires no outro e Maria no meu colo, com isso se acalmaram por alguns 

minutos para assistir desenho. O único que estava concentrado para assistir o desenho era o 

Márcio, apresentava gostar muito do desenho, já Gabriela que estava do meu lado deitado no 

sofá não estava nem olhando para o desenho, perguntei para ela se não gostava e ela disse que 

já tinha assistido aquele. 

Maria se levantou do meu colo e foi pegou uma cadeira colocou perto do tapete e 

depois pegou outra e sentou e disse que quem bagunçar iria se sentar na cadeirinha, igual uma 

pequena professora, Rebeca começou a fazer birra por questão de espaço onde ela estava 

sentada, então peguei ela e coloquei perto de mim, ficou por um tempo mais logo levantou e 

pegou uma cadeira e se sentou ao lado de Maria. 

Felipe começa a chorar Jessica que estava do lado dele pergunta para ele o que tinha 
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acontecido, nisso Maria já veio também perguntando o que tinha acontecido Felipe? Duas 

vezes ela perguntou, o Lucas e ele estavam brigando por espaço um empurrando o outro, 

Jessica pediu o Lucas deitasse no sofá e maria disse que ele iria para cadeirinha se não se 

comportasse, Jessica pediu que ela se sentasse, então ela voltou para o lugar dela. 

Então a professora Adriana voltou e enquanto as crianças ainda estavam assistindo os 

vídeos de dinossauros começamos a organizar as atividades na sala para a exposição, 

penduramos algumas atividades, outros nas mesas outras coladas na parede a sala parecia um 

museu com tantos dinossauros além das atividades o que mais chamava atenção era a grande 

maquete que tinham produzido, uma maquete que estava representando a extinção do 

dinossauros, por uma das teorias que existe sobre a extinção e essa era sobre o vulcão. 

Depois de organizar a sala com as atividades a professora Adriana mais a Jessica e as 

crianças subiram para a janta enquanto eu e a Naiara ficamos para terminar de organizar a 

maquete faltava colocar umas árvores, saímos lá fora e pegamos alguns galhos e pedras para 

podermos colocar e finalizar a maquete. Figura 3. 

 

Quando retornaram para a sala já estava tudo pronto, ao retornarem a professara já 

trouxe com ela o bolo que já estava pronto assado e enfeitado já, organizamos um lugar para 

colocar as crianças para poder comer o bolo. Figuras 4. 
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colocamos todos sentados nas cadeirinhas a professora ia cortando e eu e as meninas 

entregando, ao entregar para o Felipe ele não quis ele só que ria o biz que estava na decoração 

do bolo, entreguei o biz para ele e disse que no próximo tinham que comer o bolo também que 

não podíamos ficar só entregando o biz para ele, e ele falava que só queria o biz. 

Todas as crianças comeram o bolo alguns mais do que outros pois sobrou muito bolo 

ainda, acho que devido eles terem acabado de sair da janta estavam um pouco cheios, mais 

conforme os pais iam chegando eles também iam experimentando do bolo. 

 

Mês de dezembro de 2018 

Registro do dia 11de Dezembro de 2018 – Sequencias de atividades sobre o natal. 

Beatriz da Cruz Gonçalves. 

 

Conforme as crianças iam chegando íamos entregando massinha de modelar 

para eles, enquanto eles brincavam com a massinha, eu bolsista Beatriz estava 

preparando o que iria utilizar para fazer a contação da historinha da estrela. 

Percebi que estavam mais animados do que o normal, estavam eufóricos, 

alguns nem na cadeirinha parava, estavam animados com as férias chegando, 

queriam contar para onde vão viajar, o que vão fazer nos passeios, Maria veio toda 

animada pois ia viajar e estava sendo seu penúltimo dia de aula, me falou que ia 
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para um lugar muito legal e bonito e onde ia andar numa roda gigante beeem 

grandona como disse ela, e também toda animada disse que ia passear no shopping 

com os pais delas. Rebeca estava animada também com as férias e com a viagem. 

Após voltarmos do lanche sentaram todos no tapete e pedi que cantassem 

para mim a musiquinha da historinha que cantam sempre no momento da história, 

depois comecei a  fazer a contação da estrelinha que sonhava em ser a estrela de 

natal, conforme ia contando ia mostrando a estrelas para eles, perguntando sobre a 

estrelas e eles sempre muitos participativos e gostam de comentar conforme vamos 

contanto. Figura 1. 

 

Figura 1: momento da contação da história. 

 

Depois de contar a historinha falei para eles que iria passar a estrela que 

tinha levado, que era uma estrela que fica em cima de arvores de natal, e depois 

que todo mundo pegasse  um pouco a estrela ia escolher uma criança que estivesse 

mais quietinha para colocar no topo da arvore de natal que tem na sala, depois de 

todos verem a estrela escolhi o João neto para poder colocar a estrela na arvore, 

reuni todos ao redor da arvore peguei o João no colo e ele colocou a estrela na 

arvore. 

Depois todos voltaram para seus lugares que daríamos continuidade a mais 

uma atividade da sequência de atividades do natal, que estamos trabalhando com 

eles nesse fim de ano. Iriamos pintar e fazer colagem com giz de cera branco ralado 
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no boneco de neve, então a professora Adriana começou a fazer a explicação da 

atividade para eles, começou lembrando das atividades que eles já tinham feito, que 

feito foi o presépio, arvore de natal, Papai Noel, a estrelinha,  e perguntou para eles 

o que será que está faltando agora, então ela disse o boneco de neve, então pegou 

a folha que estava impresso o boneco e mostrou para as crianças como era para 

fazer. Figura 2. 

 

Figura 2: atividade feita pela professora para mostrar para as crianças como elas iriam fazer. 

 

Primeiro eles iam pitar o cachecol do boneco depois o chapel e o nariz, após 

pintado iriamos passar coloca no boneco onde as crianças iam jogar giz ralado 

branco e por fim passar glitter nas partes onde foram pintadas. 

Entregamos os desenhos para cada um e depois os lápis de cor vermelho e 

verde para pintar o cachecol do boneco de neve todos começaram a pintar, como já 

descrevi em outros relatórios pintar são atividades que eles gostam muito. Figura 3. 
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Figura 3: Momento da atividade, as crianças pintando. 

 

Mais as vezes quando colocamos que tal coisa do desenho deve pintar com 

está cor, quando impulsemos a cor, por parte de algumas crianças as vezes a uma 

certa resistência, percebi na Nicole e no Lucas nesta atividade. 

 Nicole por não gostar do verde queria pintar o seu cachecol todo de 

vermelho, e não uma parte de vermelho e outra de verde, quando fui auxilia-la já 

tinha pintado uma parte que era para ser de verde de vermelho, então falei com ela, 

que era pra ela fazer do jeito que a prô tinha ensinado, pra ficar colorido e bonito, 

então ela largou o lápis e cruzou os braços e fez um grande bico, peguei o lápis 

verde e falei assim vamos pintar com a prô, já que pintou dois espacinhos de 

vermelho vamos pintar dois de verde e assim por diante até terminar o cachecol e 

via ficar lindo do mesmo jeito, mais quando tinha que pegar o lápis verde para pintar 

não gostava tinha que auxiliar, pois pintava depressa e borrava e quando borrava 

olhava para mim e dizia: acontece prô, tá tudo bem ! e depois de ajudá-la conseguiu 

terminar o desenho e ir brincar na caixa de área, onde os outros que tinha terminado 

já tinha ido. 
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Figura 4: atividades realizadas pelas crianças prontas. 

 

Lucas por gostar da cor verde, por ser sua cor preferida, queria pintar todo o 

desenho de verde desde o cachecol do boneco de neve ao olhos e até o boneco de 

neve em si,  mais ele não estava só querendo pintar tudo de verde mais ele estava 

pintando de uma maneira que a professora relatou que ele não pintava daquele jeito, 

totalmente desrespeitando os traços do desenho, as linhas divisórias,  algumas 

crianças borram como citei Nicole e ela falou tudo bem, mais ele não estava só 

borrando parecia que não tinha as linhas na folha. 

Então a professora falou para ele que iria dar outro desenho para ele e ele iria 

pintar como ele pintava no começo, que ele pintava tão bem,  quando todos 

terminaram e foram brincar na caixa de área a professora e o Lucas ficaram na sala 

e ela conversou bastante com ele enquanto ele pintava. Depois a professora 

mostrou para a gente o desenho dele e tinha ficado lindo, como ele pintava no 

começo das aulas, pintou certinho e com todas as cores. 

Neste dia o Arthur demostrou bastante interesse na atividade, foi um dos 

primeiros a terminar de pintar, depois passamos cola, e ele jogou o giz branco ralado 

no boneco de neve, brincou com o giz de cera que ficou gradado em sua mão. Pois 

desde que comecei com o pidid a atividade que percebi que ele tinha mais 

demostrado interesse tinha sido a sequência de atividades com dinossauros, ele 

pinta muito bem, seguiu a sequencia que a professara tinha feito para mostrar para 
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eles, ele e o Luiz ficavam olhando para o desenho da professora para tentar copiar.  

 

Mês de janeiro de 2019 

FICHAMENTO 

 

Escrevemos por que queremos entender nossas vidas. p 15 

 

A ironia, nisso tudo é que nós, nas escolas, bloqueamos as razões, naturais e permanente para 

escrever, e, depois queixamo-nos de que nossos estudantes não querem escrever. P 16 

As vezes essa falta de enterre-se, de entusiasmos para o aluno escrever é provocado na escola, 

ou seja, no lugar onde ele deveria aprender a escrever e ler. 

 em nossas salas de aula podemos incentivar a ânsia humana, se ajudarmos os estudantes a 

descobrir que suas vidas valem a pena ser passadas para o papel e se ajudarmos a selecionar 

seus tópicos, seu gênero e audiência. p 18  

 

Quando a escrita torna um projeto pessoal para as crianças, os professores não necessitam de 

adular, pressionar, seduzir e motivar. O ato de ensinar se transforma. 19  

A criança por si só vai pegando o habito da escrita, gostando e não vendo como algo ruim, 

uma obrigação. 

  

A oficina de escrita proporciona um local onde o ensino pode tornar-se profundamente 

pessoal. Tanto como professores quanto crianças podem focalizar seu interesse em tópicos de 

interesse da criança. p 19 

O texto aborda a importância da oficina de escrita de como é um instrumento que pode muito 

ajudar na motivação pela escrita pelos alunos e como aumentar a relação entre os professores 

alunos e a escrita. 

 

[...] a proposta da oficina de escrita seja, ostensivamente, ajudar as crianças a crescerem como 

escritoras, esta oficina também pode ter um impacto de maior alcance. Por todo país estamos 

descobrindo que a oficina de escrita pode proporcionar uma nova imagem para que salas de 

aula podem parecer, soar e sentir, novas expectativas para o que significa ensinar sabiam e 

eficientemente em novo senso de conexão pessoal.  p 21 

 

CALKINS, Lucy McComick, A Arte de ensinar e escrever: o desenvolvimento do discurso 

escrito. Livro 1. Volume 1, ed.     :Artes médicas, 1989. 
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A estrutura da oficina de escrita é simples, de modo que os professores e as crianças possam 

estar livres de uma geografia e capazes de responder as surpresas humanas, as pequenas 

descobertas assim como a mariposa que mostra suas antenas dentro de uma carteira da sala de 

aula. p 21 

 Através da oficina os professores e os alunos além de aumentar a sua relação podem viajar 

através da estrita.  

É necessário como professores que sejamos um pouco artistas. Devemos lembrar que a beleza 

da arte não vem da quantidade de tinta vermelha, verde amarela [...] a visão organizadora que 

molda a utilização desses materiais. p 22 

Professores devem buscar por meios lúdicos de se trabalhar, deve ser tonar artistas para que 

faça com que o aluno se interesse.  

 

Necessitamos escrever, mais também necessitamos ser ouvidos. François diz que “cada um de 

nos é como um deserto e um trabalho literário e como um chamado no deserto, como uma 

pomba deixada solta com mensagens em seu bico ou, ainda com uma garrafa jogada ao 

mar”.[...] p 23 

Metáfora utilizada pelo autor. 

 

A classe de escrita como um todo, deve transformar-se em uma comunidade de ouvintes. p 23 

 A classe como um todo todos devem saber ouvir, não há uma certa distinção em que só o 

professor sabe tudo, o professor também pode aprender com os alunos em certas coisas, tem 

que haver essa troca de saberes.  

 

A classe era um turbilhão, um caleidoscópio e eu me sentia muito criativa, com razão, já que 

passava o dia inteiro planejando [...] p 25 

 

Como primeiro resultado da pesquisa, podemos aprender que cada um de nós, seja professor 

ou estudante, possui um processo de composição escrita. p 28 

 A composição escrita é algo singular e cada um possui o seu modo, algo que o motiva a 

escrever o inspira. 

 

Quando compreendemos o processo de escrita, podemos ajudar a cada um de nossos 

estudantes a inventar, utilizar e adaptar as estratégias efetivas de criação literária. p 30 

 

O esboço logo se torna revisão. A revisão significa somente isso re-vi-são. Ver novamente. As 

palavras tornam-se lentes (murray) que nos ajudam a ver os temas que emergem e o 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 556



                                                                      

23 
 

desenvolvimento daquilo que queremos dizer. 

 

  O ato de revisar de reler o texto ajudam clareiam as ideias, surgem novas. 

 

 

As mudanças entre ensaio, esboço, revisão e edição ocorrem minuto a minuto, segundo a 

segundo, através de todo processo de escrita. p 32 

 

O ato do escritor começar a escrever é algo que leva processos desde dos primeiros rabico 

vem sugindo os esboços nesse processo de criação. 

 

O processo de escrita não se ajusta aos métodos guiados pelo professor e globalizantes, que 

não levam o individuo em consideração. Infelizmente, este é a única abordagem de ensino que 

muitos professores conhecem. p 33 

 

 

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo e estrutura de sala de aula radicalmente 

diferentes daqueles utilizados em nossas escolas. Se desejamos que os estudantes se tornem 

profundamente investidos em sua escrita, se desejemos que esbocem e revistem, 

compartilhando seus textos com outros, enquanto escrevem, estas crianças necessitam de 

tempo. 

 

Para escrever as crianças necessitam de tempo e de um espaço adequado que estimule o ato da 

escrita. 

 

O estabelecimento de um período para a escrita é importante por uma outra razão: permite que 

as crianças assumam controle sobre seus próprios processos de escrita, ou que as tardes de 

terça, quarta e sextas-feiras serão para escrita, então virão para a escola prontas para escrever.  

p 39 

 

Devem se incentivar as crianças a escreverem, estipularem horários, comecem a escrever 

sobre suas vivencias coisas boas e ou não tão boas que acontecem no seu dia a dia, com sua 

família algo que viu na rua, mais que comecem passando essas experiências para o papel.  
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O professor movimenta-se pela sala, falando com cada aluno sobre sua escrita, orientando 

silenciosamente a classe e se encontrando com grupos informais de crianças. p 39 

Os professores também descobrem que, uma vez que os materiais de escrita influenciam 

significativamente, o que e como as crianças escrevem, uma simples alteração na forma e no 

tamanho do papel disponível pode representar um novo desafio para os alunos.  p 41 

 

Mês de fevereiro de 2019 

No mês de fevereiro começamos a montar o projeto. 

 

PROJETO CRIANCEIRAS: APRENDENDO COM OS POEMAS DE MANUEL DE BARROS 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Confecção de um livro para cada criança, contendo os poemas trabalhados e ilustrações feitas pelas 

crianças. 

JUSTIFICATIVA: 

O artista Manoel de Barros é uma referência no Brasil quando se fala em poemas. Porém, ainda 

pouco conhecido nas escolas. Nesse sentido, consideramos importante que as crianças desde 

pequenas tenham contato com as poesias desse artista. Para isso, utilizamos o aplicativo crianceiras, 

tendo em vista que a musicalização é uma forma divertida de aproximar as crianças desse gênero 

textual. Sendo assim, o projeto se justifica pela importância de aliar à tecnologia as poesias na 

educação infantil. 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros; 

 Conhecer alguns poemas de Manoel de Barros; 

 Explorar diferentes meios e materiais artísticos; 

 Participar em situações que integrem música, canções e movimentos/expressões corporais; 

 Manusear diversos materiais explorando elementos como textura, traçado, cor e forma; 

O QUE OS BOLSISTAS E A PROFESSORA DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do projeto na parede 

para irem acompanhando); 

 Instalação do aplicativo nos celulares; 

 Conhecer os poemas previamente; 

 Assistir antecipadamente os clipes prestando atenção aos detalhes; 

 Planejar as atividades com antecedência; 

 Selecionar os materiais com antecedência; 

 Fazer áudio descrição das imagens com antecedência; 
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Mês de março de 2019 

No mês de março terminamos o projeto pesando em todas as atividades. 

 

SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. Primeira Semana – poema Bernardo; (22 a 26 de abril); 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Apresentação do Compositor e Músico: Márcio Camilo e apresentação e exploração do clipe 

Bernardo do aplicativo; Movimentos corporais do momento em que Bernardo vira pássaro; 

 

Segunda Atividade (Terça-feira) 

Pesquisar sobre o Aracuã – apresentar esse pássaro. Trazer uma imagem. Vocês acham que o 

aracuã é parecido com o que o Bernado; 

 

Terceira Atividade (Quinta-feira) 

Confecção do Bernardo; sugestão com roso de papel e tinta; 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Continuação da confecção do Bernardo. 

 

2. Segunda semana – Poema Linhas tornas; (29 de abril a 03 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Apresentar o vídeo e fazer brincadeira ao ar livre- sugestão pulando com uma perna só para 

a questão da perna torta. 

 

Segunda Atividade (Terça-feira) 

Atividade de musicalização com o som ploc-ploc instrumentos 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção da moldura com areia; 

 

Quarta-atividade (sexta-feira) 

Confecção do bicho e montagem do quadro; 

 

3. Terceira Semana – Um Bem-te-vi; (6 a 10 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda-feira); 

Fazer os movimentos do clip. Fazer movimentos do bem te vi usando uma bacia com agua 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade na piscina (com peixinhos) e pintar a agua para ficar colorida. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Produção do cenário da agua e do sol. Sugestão pó de serra 
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Quarta-atividade (sexta-feira) 

Fazer a arvore usando folhas e Confeccionar o bem-te vi. 

 

4. Quarta Semana – O menino e o rio; (13 a 17 de maio) 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação – cenário com barraca onde as crianças irão brincar com os bichos 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Bolha de sabão na piscina 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

 

Confecção do cenário da casa e colar a foto da criança 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do cenário da casa e colar a foto da criança 

 

5. Quinta semana – Se achante – (20 a 24 de maio) 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação do vídeo.  

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade de dança com movimentação corporal.  

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do cenário com tinta guache. 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do caranguejo com filtro de café para o corpo. 

6. Sexta semana – Poema Sebastião (27 a 31 de maio) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação do clipe – início da confecção da caixa do jacaré e dos peixinhos 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Fazer uma pista de corrida e brincar com as crianças de apostar corrida. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do corpo do jacaré usando papel cartolina (patas dianteiras e cabeça e patas 

traseiras e rabo) 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da barriga do jacaré, montagem e brincar. Escrita da letra inicial do nome do 

personagem. 
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7. Sétima semana – Poema - Sombra Boa (03 a 07 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Dramatização do poema com o cenário e os personagens. As crianças farão os personagens. 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Fazer sombras com as mãos com as crianças, usando lanternas e outros materiais. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Levar papéis de carta e mostrar para as crianças. Confeccionar papel de carta usando 

diferentes gravuras prontas (estrela, flor, borboleta, coração, etc. sombra de maquiagem). O 

papel será usado depois para escrever uma mensagem para as pessoas que vocês amam. 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Escrita de mensagem no papel de carta. Cada bolsista e a professora fica com uma criança para 

conversar com ela sobre o que ela quer escrever e para quem, enquanto as outras crianças ficam 

brincando. Depois chamam a outra criança. A mensagem depois será transcrita para o papel de carta 

das crianças. 

Na produção final haverá um sulfit com um envelope colado e dentro do envelope, a carta das 

crianças.  

 

 

8. Oitava semana – Poema os Rios começam a Dormir (10 a 14 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Fazer uma brincadeira com móbile do sapo e brincar com as crianças; 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Brincadeira com lençol simulando o rio e os peixes. 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do arco-iris. Levar palitos de picolé para as crianças pintarem com as cores do 

arco-iris (a pintura pode ser com dedo, com esponja ou pincel); 

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção do sol usando buchas e molde vazado. E montagem do cenário. 

 

9. Nona semana: Poema o idioma das árvores (17 a 21 de junho) 

Primeira atividade (segunda feira) 
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Atividade de ritmo com instrumento de percursão. As crianças tocam nas pausas da musica.  

Segunda atividade (terça-feira) 

Atividade no parque de observação das arvores, exploração de textura das folhas. 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Pintar o cenário usando TNT. Recortar o TNT Branco no tamanho de um sulfit. Entregar bexigas para 

as crianças pintarem o TNT com tinta azul claro e branco na parte do céu e tinta verde claro na parte 

do chão. Usar papelão para dobrar o TNT para dividir as duas cores. 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da árvore usando barbante e folhas coletadas pelas crianças. 

 

10. Décima semana – Poema O silêncio Branco. (24 a 28 de junho) 

 

Primeira atividade (segunda feira) 

Apresentação da poesia e expressão corporal (dança calma) usando elástico; 

 

Segunda atividade (terça-feira) 

Mostrar Atividade na piscina com regador para simular a chuva e imaginar a garça 

 

Terceira atividade (quinta-feira) 

Confecção do cenário (plano de fundo) usando arroz colorido para a chuva e o rio com giz de 

cera ralado.  

 

Quarta atividade (sexta-feira) 

Confecção da garça com prato descartável e pluma, e palito de churrasco ou de picolé. 

 

1º a 5º de Julho – arrumar os livros -  

 

Avaliação do Projeto: 

Observação;  

Os materiais produzidos pelas crianças 

Referências: 

Aplicativo Crianceiras: Poesias de Manoel de Barros musicalizadas por Márcio de Camilo, 2012. 

Projeto crianceiras: www.crianceiras.com.br 

 

Mês de abril de 2019 
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Registro do dia 23 de abril de 2019 – Pássaro Aracuã: atividade do aplicativo 

crianceira. 

Beatriz da cruz Gonçalves  

Na atividade proposta para ser aplicada no dia 23/04/19, começamos perguntando para 

as crianças se lembravam do o nome do personagem da musiquinha que tinha sido trabalhado 

com eles no dia anterior, perguntei mostrando o personagem de papelão para eles. Figura 1. 

 

 

Figura 1: personagem Bernardo feito de papelão, pelas pibidianas do dia anterior.  

 

Começaram a pensar e a falar das assas dele que ele voa, então indagamos: isso 

mesmo ele voa ele é um pássaro, qual o nome dele? Davi colocou a mão cabeça, to pesando! 

Exclamou, então ajudei falando que começava com “BE” então gritarão: Bernardooooo! 

Depois de lembrarem o nome, explicamos que o Bernardo era um troco de arvore que virava, 

e eles responderam: um pássaro, com isso a Nayara explicou que o nome daquele pássaro era 

Aracuã, e começou a falar sobre algumas características daquele pássaro, como que essa 

espécie de ave costuma ser encontrada em diversos locais do Brasil,  Em grande parte do 

tempo está pulando e andando pelo chão. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 563



                                                                      

30 
 

Depois de fazermos a roda de conversa sobre o pássaro colocamos imagens do Aracuã 

no data show mostrando para eles as cores do pássaro, perguntei qual era a cor dele a maioria 

das crianças respondeu marrom, a única que gritou vermelho foi a Sophia, e com isso 

perguntei novamente para ela e me respondeu marrom. A seguir mostramos vídeo dele 

voando pela natureza e por último o qual eles mais gostaram foi o vídeo do canto do pássaro 

Aracuã, onde puderam ouvir o canto dele, com isso ao ouvir o som do pássaro  o João Miguel 

relacionou a o som  do galo, e logo após falar tentou reproduzir o mesmo som com sua boca. 

Todas crianças depois começaram a tentar reproduzir o som do pássaro, alguns 

gritavam, outros faziam o som do galo, pois o som do canto do pássaro remetia um pouco 

mesmo ao canto do galo. Após reproduzir os vídeos, organizamos eles nas cadeirinhas para a 

realização da segunda parte da atividade a qual eles pintariam o pássaro Aracuã. Para a 

realização dessa atividade pesquisamos imagem prontas do pássaro para poder colorir, não 

encontramos na internet nenhuma imagem, então imprimimos uma imagem do pássaro e 

fizemos seu contorno em outra folha, assim fizemos a imagem do pássaro para ser usado na 

atividade. Figura 2. 

 

 

 

Figura 3: desenho do pássaro Aracuã realizado para a atividade. 

Entregamos a atividade de para cada um junto com os lápis de cor preto e marrom que 

são as cores do pássaro, com uma imagem no data show explicamos como eles iriam pintar o 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 564



                                                                      

31 
 

pássaro, primeiro eles iam pintar o corpo do pássaro de marrom  e em seguida pintariam as 

assas de preto, essa foi uma pintura dirigida que foi realizamos com eles. Figuras 3. 

 

 

    

Figuras 3: Melissa e Sophia terminado a atividade, atividades prontas das crianças. 

Mês de maio de 2019 

Registro do dia 07 de maio de 2019 – O Bem Te Vi. 

  

Beatriz da cruz Gonçalves 

 

Após todos os alunos chegarem e fazermos o momento de acolhida deles com 

massinha de modelar pedimos para que se organizassem no tapetinho pois era a hora da 

história. A bolsistas Nayara iria contar a história do nome do personagem principal do vídeo 

que está sendo trabalhado nessa semana, o bem te vi. 

Depois de todos organizados  ela começou perguntando  se relembravam do vídeo que 

tinham visto no dia anterior , perguntou mostrando o passarinho bem te vi que tinha sido 
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utilizado na aula passada para representar a poesia, com isso eles responderam Bem te vi,  

após perguntou quem tinha feito os desenhos do vídeo, mostrando para a foto da Marta Barros  

que estava colada na parede, o Davi que estava ao meu lado falou: Marta barros, com isso o 

João Miguel já foi falando o nome dos outros que também tinham as fotos coladas na paredes, 

ele grito: e o Camilo e o Manuel Barros, e todos os outras também falaram, eu a Nayara a 

Professora e a estagiária que estávamos na sala ficamos maravilhadas com as crianças pois já 

os reconheciam quem era quem e seus nomes. Figura 1. 

 

Figura 1 momento da história. 

A atividade proposta para esse dia começamos passando o vídeo da música do bem te 

vi, falando para eles sobre paisagem, água, a cor da água do vídeo como mudava. Depois 

mostramos o vídeo do canto do pássaro bem te vi, enquanto trocávamos eles para poder leva-

los para a piscina para fazer a atividade. Figuras 2. 
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Figura 2: preparação para lavar as crianças para a piscina. 

 

Depois levamos todos para a piscina, perto da piscina colocamos duas bacias com 

água, colocamos as crianças em volta a Nayara pegou o corante azul, perguntou para as 

crianças que cor iria ficar, responderam que azul, em seguida colocou o corante  na agua e 

ficou azul escuro, depois de colorir a agua entregamos peixinhos de EVA para ele poderem 

brincar na bacia até a piscina  encher e eles poderem brincar com os peixinhos da piscina. 

Figura 3 

  

Figura 3 colorindo a água e depois brincando com os peixinhos. 
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Depois todos foram para a piscina fazer os gestos dos peixinhos, nadarem e terem um momento 

de descontração brincando com os peixinhos de EVA. Figura 4. 

 

Figura 4 crianças brincando na piscina. 

Mês de junho de 2019 

Registro do dia 04 de junho de 2019 – Sombra Boa: atividade do aplicativo 

crianceira. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Após todas as crianças chegarem e fizermos o momento de acolhida deles com 

pecinhas, neste momento do começo da aula, os alunos Melissa e Davi perceberam que eu 

estava gripada, o Davi veio com uma pecinha e disse que era remédio, que ele estava doente 

também ai tomou aquele remédio e tinha melhorado, perguntei se era doce ou amargo, 

sorrindo disse que era muito amargo, e falou para tomar tudinho, a aluna Melissa veio com 

um objeto que tinha feito com as pecinhas disse que era injeção e que iria melhorar, e me 

aplicou a injeção no braço.  
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Depois da acolhida a bolsista Naiara contou a historinha da cor do amor para eles e em 

seguida subiram para lanchar. Enquanto organizávamos a atividades do dia que foi sobre o 

vídeo do aplicativo crianceiras “sombra boa”, para a realização da atividade utilizamos o 

vídeo da música e objetos que representassem os personagens do vídeo e  também a caixa da 

sombras que havia na escola, uma caixa de papelão toda preta, com uma luz e na frente 

colocamos papel manteiga e ao colocar o objeto dentro dela perto do papel com a luz que tem 

dentro da caixa acessa aparecia a sombra do objeto. 

Conforme as crianças voltaram do lanche pedimos que organizassem sentados no 

tapete para assistir o vídeo, começamos perguntando se lembravam do vídeo que tinham visto 

e da atividade realizada com as bolsistas no dia anterior, alguns lembraram das atividades da 

semana passada que foi do jacaré e gritaram: jacaréee, mais ai falamos não esse não ai o aluno 

Gustavo falou: da maria, isso mesmo exclamamos, maria é uma personagem do vídeo. Figura 

1. 

 

Figura 1: Crianças no tapete para assistir o vídeo. 

 

Passamos o vídeo para eles, fizemos algumas perguntas sobro vídeo como: qual era o 

nome do cachorro que falava no vídeo? Todos responderam: Ramelaa! Que era o nome do 

cachorro, perguntamos que lugar se passava o encontro da sombra boa e de maria ai eles 

gritaram algum na arvore e outros no rio, gostaram bastante do vídeo da música, após falar 

sobre o vídeo pegamos a caixa das sobras ligamos ele deixamos a sala escura e colocávamos 

os objetos e perguntávamos que personagem era ele, colocávamos uma menina, ai pela 

silhueta que forma a sobra eles gritavam: Maria, colocamos um menino ai falavam sombra, 
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um animal ai falavam o ramela, colocamos uma arvore ai gritavam arvore. Figura 2. 

 

Figura 2: caixa das sombras. 

Após encerramos os personagens pegamos o alfabeto e começamos a perguntar que 

letrinha era aquela, como a professora Adriana está trabalhando com eles a inicial do seu 

nome, quando perguntavam que letra era esta, eles não respondiam que letra ela aquela mais 

sim, letra da Ana, ou do Davi. Mostrávamos a letra J dentro da caixa aí o João já gritava a 

minha prô e os coleguinhas a do João, e foi assim até colarmos a inicial de todos na caixa das 

sombras. Figura 3. 
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Figura 3: Inicias dos nomes dos alunos grudados na caixa das sombras. 

 

 Depois chamamos um por um para poder ver por dentro da caixa como que era, ai 

vinham mexiam pegavam as letrinhas e os objetos, alguns tentavam fazer sombras, Davi 

tentou fazer um coelho com, a mão Manu um pássaro. Conforme iam vendo a caixa em se 

guinda saiam para o parque. 

 

Momento da atividade 

Entregamos as folhas para eles começarem o desenho direcionado do gavião da 

poesia, ao observa-los desenhando o aluno João Neto começou falando eu não consigo fazer 

prô, me ajuda, mais ele já tinha feito um grande retângulo que tinha falado que era o tronco da 

arvore depois fez um quadrado que falou que era o gavião e começou a desenhar, depois de 

ter desenhado começou a passar o lápis por cima meio que cobrindo o desenho por que disse 

que não tinha conseguindo e ia pintar o desenho. 

 

Mês de julho de 2019 

PROJETO: BRINCANDO E JOGANDO SE APRENDE MATEMATICA 

 

JUSTIFICATIVA: 

Este projeto é uma proposta do programa PIBID da Universidade Federal de 
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Rondônia, onde buscamos criar formas divertidas e prazerosas de ensinar a 

matemática para os alunos do maternal. Através de brincadeiras e jogos tornaremos 

a matemática mais atraente e interessante para as crianças, pois entendemos que é 

assim que as crianças desenvolvem suas capacidades concordando com Piaget 

(1976): 

Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças 
estabelecem-se nos primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-
se através da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce 
naturalmente a partir das suas experiências (...) A vivência de experiências 
matemáticas adequadas desafia as crianças a  
explorarem ideias relacionadas com padrões, formas, número e espaço 
duma forma cada vez mais sofisticada (PIAGET, 1976, p.73). 
 

Podemos perceber a matemática em praticamente tudo no nosso dia-a-dia, 

desde o nosso nascimento tudo se move em torno de números e medidas e 

operações. 

No brincar as crianças entra em contato com essa linguagem matemática, 

para iniciar a passagem de tempo nas brincadeiras, para medir, distanciar e também 

para distinguir o pesado do leve, os conceitos espaciais como em cima e embaixo 

fora dentro frente atrás. Todas as atividades dos seres humanos sejam simples 

como repartir algo ou complexa com projetos de Engenharia a matemática é usada.  

No nosso cotidiano como nos das crianças e ela deve ser trabalhada, as 

coisas que faz parte desse universo, como a idade o corpo através de brinquedos, 

as músicas, jogos e brincadeiras. A aprendizagem através de jogos e brincadeiras, 

músicas permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até 

divertido. 

 A utilização de atividades lúdicas e o material concreto no ensino da 

Matemática têm uma grande importância para o desenvolvimento cognitivo e sócio 

cultural, desenvolvendo suas práticas e habilidades aliando a aquisição do 

conhecimento. 

Segundo Olivério (2010): 

O lúdico no ensino da matemática, na Educação Infantil, além de dinâmico, 

faz com que os alunos sintam maior prazer em aprender, pois eles se 

identificam bastante com as brincadeiras e jogos. O primeiro contato com o 

lúdico faz com que os alunos participem ativamente das aulas. Na fase da 

Educação infantil, a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 

atenção, pois eles dispersam com muita facilidade e as brincadeiras ajudam 
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nesse processo, pois as crianças sentem-se atraídas pela atividade voltada 

para seu mundo. 

 Neste projeto iremos realizar como produto final um mercadinho dentro da 

sala de aula com os alunos afim de enfatizar a matemática com eles, assim 

buscamos aprimorar o uso dos números e apresentar para as crianças o sistema 

monetário utilizado no cotidiano através de cédulas do Real impressas e entregue 

para os alunos durante o dia a dia escolar. 

 

Objetivo geral: 

Despertar na criança o prazer pela aprendizagem da Matemática, criando meios e 

rotinas deferentes em sala de aula para despertar o interesse do aluno pela a 

disciplina. 

 

Objetivos específicos: 

Iniciar a aprendizagem de conceitos de longe, perto, dentro, fora, em cima, em 

baixo, atrás, na frente, ao lado, dentro, fora, cheio, vazio, etc; 

Incentivar a memorização de pequenas músicas e gestos; 

Reconhecer e discriminar numerais, desenvolver contagem; 

Incentivar a valorização da Matemática em situações do cotidiano dos alunos; 

Identificar as cédulas e moedas que circulam no país, reconhecendo seu uso 
cotidiano; 
 

 

 

METODOLOGIA: 

Para a realização deste projeto iremos trabalhar com leitura de histórias e contações 

referentes a matemática, utilizaremos de multimídias, aplicação de dinâmicas e 

brincadeiras, atividades com sons e musicalização, aplicação de jogos, rodas de 

conversa entre outros a fim de proporcionar diversão e aprendizado entre os alunos. 

O produto final desse projeto será a realização de um mercadinho dentro da sala 

com o objetivo de analisar se os alunos irão conseguir administrar os números 

relacionando a quantidades na hora de comprar os produtos do mercado. 

 

CRONOGRAMA: 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 573



                                                                      

40 
 

1 SEMANA: 

DIA 19/08/2019: (segunda-feira) 

Noções espaciais: longe- perto; alto- baixo;  

DIA 20/08/2019: (terça-feira) 

Noções espaciais dinâmicas: igual- diferente; fino – grosso; maior – menor; cheio – 

vazio. 

2 SEMANA: 

DIA 26/08/2019: (segunda-feira) 

Musica: números de 1 a 10. 

DIA 27/08/2019: (terça-feira) 

Brincadeiras com números: boliche 

3 SEMANA: 

DIA 02/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 1 com contorno de massinha, escrita na louza e 

colagem de quantidade na árvore. 

DIA 03/09/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: número 2 escrita na louza contorno de massinha e 

colagem de quantidade na ávore, vídeo da Mariana, um caça tesouro no parque de 

areia a procura do número 2 e jogo de boliche com os números. 

4 SEMANA: 

DIA 09/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 3 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, brincadeira com a galinha feita em EVA. 

DIA 10/09/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: número 4 escrita na louza, contorno do número com 

massinha e colagem de quantidade na árvore 

5 SEMANA: 

DIA 23/09/2019 (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 5 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, colagem das sementes na melancia. 

DIA 24/09/2019 (terça-feira) 

Sequencia dos números: número 6 escrita na louza, contorno de massinha, colagem 

de quantidade na árvore, brincadeira com os números em uma roleta e pregadores. 
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6 SEMANA: 

DIA 30/09/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 7 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore, corrida com carrinhos na pista  

DIA 01/10/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: número 8 escrita na louza, contorno de massinha, colagem 

de quantidade na árvore e brincadeira com a pizza dos números. 

7 SEMANA: 

DIA 07/10/2019: (segunda-feira) 

Sequencia dos números: número 9 com contorno de massinha e colagem de 

quantidade na árvore. 

DIA 08/10/2019: (terça-feira) 

Sequencia dos números: número 10 escrita na louza, contorno de massinha, 

colagem de quantidade na árvore e jogo de encaixe dos ovos seqüência numérica e 

fazer a centopéia com os dedos. 

 

Distribua uma ficha do número 6 já confeccionada onde os alunos usaram a 

massinha para contornar o numero seis, fazer seis bolinhas para colocar na arvore 

representando o fruto e mais seis bolinhas para preencher a quantidade 

correspondente nos quadradinhos. Depois a realização da tentativa de escrita do 

numero na lousa magica com canetão.  Fabricado previamente ovos em EVA branco 

de um a dez, os mesmo cortados ao meio de formas diferente onde a parte de cima 

e de baixo se encaixe contenha o mesmo número, onde as crianças acharam a 

parte com o número que encaixe. 

 

8 SEMANA: 

DIA 14/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo da centopéia 

DIA 15/10/2019: (terça-feira) 

Jogo da flor com quantidade e números 

 

 

9 SEMANA: 
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DIA 21/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo dos números com tampinhas de garrafa e bolinhas de isopor. 

DIA 22/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo do Cubra e Descubra. Pintar o percurso para a próxima aula. 

 

Previamente será confeccionado um dado com números de um a cinco e numa faixa 

de tamanho médio de tnt serão colocados números de eva de um a cinco, após a 

criança observar um pouco os números da faixa, será coberto com outro pedaço de 

tnt e o numero que cair, a criança tentara achar, e após a outra criança a ordem dos 

números da faixa se inverte. 

 

10 SEMANA: 

DIA 28/10/2019: (segunda-feira) 

Encontrar o prato com numeral igual e circulo com quantidade e números. 

DIA 29/10/2019: (terça-feira) 

Jogo do Percurso dos números com dado. 

 

Será realizado um percurso com casas coloridas num grande pedaço de papel Graf 

pelas crianças na aula anterior. Em dois as crianças ficaram no começo do percurso 

a pós jogar o dado cada uma andaram a quantidade de casa que sair no dado e 

quem conseguir chegar no final do percurso ganha. 

11 SEMANA: 

DIA 04/11/2019: (segunda-feira) 

Bolinhas de isopor dentro do litro  corrida dos cavalinhos. 

DIA 05/11/2019: (terça-feira) 

Jogo de reconhecimento dos números com palitos de picolé e corrida para pegar os 

números no cesto. 

Será impresso numa folha de sulfite várias sequências com três números entre um e 

cinco, será colocado previamente em palitos de picolé essas sequências onde a 

criança encontrara na folha a sequência de cada palitinho e colocara em cima. 

Segunda atividade em dois cestos será colocadas varias bolinhas de um a dez, de 

duas em duas crianças ficara a uma certa distancia do cesto então pediremos um 

numero a que for lá correndo e voltar com o numero pedido ganha.  

12 SEMANA: 
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DIA 11/11/2019: (segunda-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

DIA 12/11/2019: (terça-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

 

Será realizadas atividades com jogos matemáticos disponíveis na sala, ver jogos 

disponíveis  

13 SEMANA: 

DIA 18/11/2019: (segunda-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

DIA 19/11/2019: (terça-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

Ensaio para o produto final do projeto de matemática, onde será montado um 

mercadinho com prateleiras e vários modelos de embalagens juntadas, onde as 

crianças poderão comprar com seu dinheiro arrecadado conforme as atividades do 

projeto realizadas. Será um ensaio para o dia final do projeto, onde elas compraram 

suas coisas, neste ensaio explicaremos como funciona o mercadinho o valor quanto 

precisa de dinheiro para comprar algo que gostou. 

14 SEMANA: 

DIA 25/11/2019: (segunda-feira) 

Organização dos produtos do mercado. 

DIA 26/11/2019: (terça-feira) 

Produto final que será o mercadinho. 

será realizado o fechamento do projeto, com o mercadinho pronto, com suas 

mercadorias prateleiras, as crianças andaram por ele escolheram suas coisas após 

passarem por um setor com as embalagens cada um com seus valores, no segundo 

setor haverá coisas que realmente utilizaram, coisas como de  materiais escolares, 

verduras da horta produzidas por eles, onde ao final passarm no caixa pagaram e 

levaram suas compras embora. 

REFERENCIA: 

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1976. 

 

Mês de agosto de 2019 
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Registro do dia 20 de agosto de 2019 – projeto de matemática: noções 

espaciais. 

 

Beatriz da Cruz 

 

Na aula do dia 20 de agosto retornamos as atividades em sala de aula com a 

turma da professora Adriana. Como sempre fomos muito bem recebidas e acolhidas 

pelas crianças, estamos iniciando um novo projeto que é sobre matemática e 

preparamos uma aula sobre as noções espaciais. Num primeiro momento enquanto 

os alunos estavam brincando com umas peças de montar eu observei umas 

crianças brincando e me chamou atenção uma conversa do aluno Davi que disse 

para os colegas que eles deveriam juntar suas peças e formar um grupo de três e os 

outros colegas juntar suas peças também com outro grupo de três, e realmente os 

dois grupos eram compostos por três crianças. Esse fato nos mostra que os alunos 

estão sempre praticando a matemática até mesmo em simples brincadeiras.   

Enquanto os alunos foram lanchar nós separamos os materiais que iríamos 

usar para trabalhar os conceitos de fino e grosso, cheio e vazio, diferente e igual, 

alto e baixo. Quando as crianças retornaram para sala pedimos para que sentassem 

no tapete para que pudéssemos conversar, assim eles fizeram e nós começamos 

perguntando sobre o que eles sabiam que era a matemática, então o aluno Davi 

disse que eram todos os números, já o aluno João Miguel disse que era o círculo e o 

quadrado, então nós bolsistas concordamos com eles e dissemos que tem varias 

outra coisas que também fazem parte da matemática como, por exemplo, as 

medidas de tamanho, então chamamos dois alunos e pedimos para eles dizerem 

qual era o colega mais alto e logo o aluno João Miguel gritou que era a Prô, por que 

a bolsista Beatriz estava perto dos alunos que estava na frente, então ele entendeu 

que a mais alta era ela perto das crianças e realmente ele não estava errado. 
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Figura 1: alunos ouvindo nossas explicações e mesa feita com os materiais da sala. 

 

Depois das medidas começamos a mostrar os objetos que pegamos na sala, 

mostramos vários bichinhos e perguntamos se eles eram iguais então responderam 

que não então perguntei se eles não eram iguais eram o que? Alguns alunos 

responderam rapidamente que eram diferentes. Depois pegamos dois recipientes 

um estava cheio de tampinhas e o outro estava vazio e novamente perguntamos 

para eles que se um recipiente esta vazio o outro esta como? a maioria respondeu 

que o outro estava vazio e assim foi com vários outros objetos. Para finalizar 

separamos giz de cera com espessuras diferentes e chamamos individualmente as 

crianças e ia perguntando qual era o giz mais grosso e o giz mais fino, a grande 

maioria respondeu corretamente e apenas uns três alunos tiveram um pouco de 

dificuldade e timidez para falar mas nós insistimos e conversamos até eles falarem 

qual era o grosso e qual era o fino. 
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Figura 2 e 3: alunos respondendo as perguntas. 
 

Nossa atividade foi divertida e sentimos que as crianças absorveram muito 

sobre as noções matemáticas que nós buscamos passar para elas. Gostamos muito 

poder observar o quanto esperto elas são e o quanto podemos colaborar para o 

desenvolvimento delas. 

 

Mês de setembro de 2019 

Registro do dia 04 de setembro de 2019 – sequência de matemática. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

 

Após todas as crianças chegarem e fazermos o momento de acolhida delas com 

pecinhas, contamos a historinha e após subiram para o lanche.  A atividade proposta para o 

dia foi uma introdução a sequência dos números que serão as próximas atividades, está foi 

uma sondagem para ver até onde os alunos conheciam os números, até onde davam conta. 

Levamos as crianças para o parque, lá colocamos todos sentados para poder explicar a 

atividade e passar a musiquinha da Mariana. Após explicar a atividade para eles, passamos a 
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musiquinha e pedimos para que cantasse quem a conhecia. Figura 1. 

  

Figura 1: momento de apresentação das atividades. 

A primeira atividade era com bambolês e bolinhas, em cada bambolê estava colado um 

número de 1 a 10, individualmente chamávamos uma criança e colocávamos na frente de 

algum número e pedíamos que falassem qual número era aquele se elas os reconheciam. 

Começamos com a aluna Melissa pedimos que tentasse identificar o numero que estava 

naquele bambolê e após responder perguntávamos quantas bolinhas tínhamos que colocar 

dentro do bambolê para representar a quantidade daquele numero e com os dedinhos 

representou que precisava colocar uma bolinha. Figura 2. 
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Figura 2: atividade. 

Depois veio a aluna Manuela, colocamos em frente do bambolê com o numero dois e 

perguntamos que numero era aquele e então ela respondeu três, com isso pedimos que 

contasse com a gente. Começamos a contar do começo com ela, apontamos para um então 

respondeu um, depois para o dois então falou dois, então esse é o dois falamos para ela, em 

seguida pedimos que colocasse as bolinhas para poder representar o número dois então 

colocou. Figura 3 
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Figura 3: Manuela realizando a atividade. 

Com o decorrer da primeira atividade percebemos que alguns já conhecem muito bem 

os números, já tem um certo conhecimento adquirido, com relação a matemática como João 

Neto, Davi, Cecilia, Melissa, João, Pedro e Guilherme que reconheceram os números sem 

precisar contar do começo. Tiveram dificuldades na hora de representar a quantidade com as 

bolinhas quando pedimos que colocassem dentro do bambolê a quantidade, pois estão 

começando agora a fazer essa ligação. 

Os outros alunos reconheciam os números mais quando começam a contar na 

sequência, não conseguem distinguir ainda com facilidade o número isolado e também a 

questão da quantidade. Figura 4. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 583



                                                                      

50 
 

  

Figura 4: crianças realizando a atividade. 

A segunda atividade realizada ainda dentro do contexto de verificar esse conhecimento 

matemático das crianças foi o boliche, as garrafas estavam numeradas e o objetivo era de 

saber se as crianças iriam reconhecer os números das garrafas que elas derrubavam. Fizemos 

uma pista improvisada e individualmente chamavas uma criança para poder jogar a bola para 

poder ver quantas garrafas derrubavam, elas adoravam. 

As primeiras jogadas as crianças até interessavam a verificar quantas garrafas tinham 

derrubado e quais os números que tinham estampado nelas. Mais conforme iam jogando e 

pegando o jeito começavam a fazer strike não se interessavam em ver os números e só jogar e 

para não ficar algo muito maçante para as crianças íamos perguntando conforme seu interesse no 

jogo. Figura 5. 
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Figura 5: Crianças brincando no boliche. 

 

Mês de outubro de 2019 

Registro do dia 01 de Outubro de 2019 – sequência de matemática. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

 

Assim que os alunos chegavam e iam sentando em suas cadeirinhas entregávamos 

massinha par eles para o momento de acolhida. Conforme os alunos chegaram entregamos a 

fichinha do numero oito que seria trabalhado naquela aula entregávamos a fichinha e 

perguntávamos que numero é aquele e conforme respondia explicávamos o que seria feito, ao 

entregar a fichinha para os alunos Gustavo, Melissa e João neto ao ver o número já falaram 

que era o oito.  

  A maioria das crianças não teve muita dificuldade para fazer o oito de massinha, só 

na hora de colocarem a quantidade não conseguiam, pois eram 16 bolinhas e não conseguiam 

fazer com que a massinha desse para fazer a quantidade, alguns só contornaram o numero oito 

e fizeram oito maçãzinhas na arvore. Figura 1 
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Figura 1: crianças realiazando a atividade. 

 

Depois no momento da tentativa de escrita do número oito, primeiramente contamos 

os números da parede de um até oito e depois perguntei se alguém sabia fazer o oito então 

alguns falaram que era fácil, nesse momento veio ate mim o aluno Pedro e falou que sabia 

fazer era assim, mostrando com a mãozinha que estava em formato de circulo uma de baixo 

da outra, este é o oito. João neto falou que era fácil só colocar duas bolinhas uma de baixo da 

outra. Após entregamos as lousas magicas e os canetões para eles fazerem o numero oito do 

jeito que eles sabiam. 

Como no momento da fichinha alguns só tiveram dificuldade na hora de fazer o 

numero oito, mais a maioria fez duas bolinhas uma encima da outra. Figura 2 
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Figura 2: escrita do numero oito. 

 

 A aluna Sophia fez um monte de numero sete que eles tinham feito na aula anterior, 

explicamos que hoje era o dia do oito que era para ela tentar fazer o mesmo. 

 

Figura 3: Sophia realizando a atividade. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 587



                                                                      

54 
 

 

A terceira atividade a ser realizada pelas crianças foi a da pizza trouxemos 

confeccionada uma pizza de oito pedaços, uma roleta riscada em oito fatias com números do 

um ao oito e uma outra roleta cortada em oito e em cada tinha um tinha uma quantidade de 

bolinha de um a oito também, e as crianças teriam que pegar um pedaço contar quantas 

bolinhas tinha no pedaço e então colocar em cima, fazer isso até completar a pizza. Figura 4. 

 

 

Figura 3: Foto da atividade. 

 

Fizemos duas dessas pizzas e a bolsista Nayara e eu, cada uma chamava uma criança 

para fazer a atividade enquanto as outras ficavam brincando com brinquedos no tapete. O 

primeiro que chamei para realizar a atividade foi o aluno Gustavo, expliquei o que ele iria 

fazer então ele começou, para contar a quantidade de bolinhas que tinha na fatia não precisou 

de auxilio nem um momento, só na hora de achar o numero correspondente a quantidade para 

colocar em cima que teve dificuldades, na hora que terminou queria fazer de novo pediu para 

que deixasse ele repetir a atividade, falei que assim que terminasse as outras crianças ele 

podaria fazer outra vez. 

Após chamei a aluna Manuela, até o cinco conseguiu contar as bolinhas nas fatias 

depois teve dificuldades e na hora de achar o numero para colocar em cima também teve 

dificuldades, a aluno Theo também apresentou dificuldade na hora de contar a quantidade e de 

colocar a fatias em cima do numero correto, a aluna Ana consegui realizar a atividade só com 

um pouco de auxilio na hora de achar o número certo para colocar a fatia. A aluna Melissa e 
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Davi realizaram a atividade sem nenhuma dificuldade contaram a quantidade e colocaram em 

cima do número correspondente e montaram a pizza rapidinho.   

  

Figura 5: realização da atividade da pizza. 

 

 

Mês de novembro de 2019 

Registro do dia 12 de Novembro de 2019 – sequência de matemática. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves  

 

Conforme as crianças chegaram para aula, fizemos a acolhida delas com pecinhas e 

depois foi feita a contação de história, depois que a bolsista Naiara fez a contação, algumas 

crianças haviam trago livros e revistas e queriam ler que nem fazemos. A aluna Isabela levou 

uma revista de carro, a pegou sentou no lugar de contar história e começou pedindo silêncio, 

arrumando cada um num lugar para não ficar na frente,  igual fazemos quando contamos, ela 

pedia para fazer silêncio, fazia pergunta na como: Quem gosta de carro grande?, que  cor é 

este carro ? interagia com as crianças e foi um momento muito fofo de presenciar , depois a 

aluna Cecília começou a ler seu livro,. Eles leem do jeito deles; mostram aa figuras, falam 
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algumas partes, e sempre bom incentivar esses momentos essa ânsia pela leitura, para que 

tomem gosto em ler e quando estiverem maiores serem bons leitores.  Logo após foi o lanche. 

Depois que retornaram do lanche sentaram todos no tapete,  para relembrar os 

números,  apontei para os números que ficam pregados na parede e perguntei que número era 

aquele, comecei com o número 1, depois 6 e assim por diante, para poder saber se 

reconheciam os número isolados sem ser em sequência, alguns respondiam certo outros 

falavam outros números, os que mais percebia que respondia corretamente era os aluno, Davi 

e Gustavo, após contamos em sequência e depois ao contrário. Então falei que iríamos fazer 

uma atividade e chamariam um por um. 

Separei três tipos de atividade de matemática uma para eles tentarem a escrita dos 

números até cinco, outra para trabalharem a sequência numérica e outra para explorarem a 

quantidades. Comecei com a aluna Melissa, primeiramente pedi que organizasse os palitos de 

picolé na sequência do um até o dez, sem dificuldades conseguiu achar o 1 e depois os outros 

números e colocar em sequência, após entreguei o canetão e pedi fizesse os números de um 

até cinco, seguindo o exemplo da folha. Conseguiu representar perfeitamente quase todos os 

números. Figura 1 

 

     

Figura 1: Melissa realizando a atividade. 
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Depois foi o aluno João Miguel, com ele trabalhei a quantidade numa folha com dez 

pedaços de melancia cada um com uma quantidade de sementes, ele tinha que contar a 

semente e achar o número que corresponde a quantidade de semente e colocar embaixo da 

melancia, conseguiu realizar sem muita dificuldade, apresentava mais dificuldade na hora de 

contar as sementes. No momento de escrita não conseguiu escrever nem parecido com o 

modelo. Figura 

 

 

 

 

Figura 2: João Miguel realizando a atividade. 

Em seguida foi os outros alunos, na vez do aluno Carlos ele apresentou dificuldade na 

hora da escrita, não conseguiu colocar em sequência os palitos de picolé e nem quantificar a 

quantidade de sementes. A aluna Manuela ao pedir que fizesse a escrita do numero igual do 

em exemplo acima, ela repetia: Não consigo prô, então eu exclamo faz do jeito que você 

conseguir, e ela: eu não sei ! eu insistia, e só seguir o exemplo do jeito conseguir e ela 
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indagava que não conseguia, então pedi que colocasse os palitos na ordem então conseguiu 

com um pouco de auxilio quando não conseguia achar o numero falava a cor pois cada palitos 

com o numero era de uma cor. Utilizei da mesma técnica com outras crianças de quando não 

encontravam o numero falava as cores então rapidamente encontravam. 

Mês de dezembro de 2019 

Registro do dia 03 de Novembro de 2019 – projeto de matemática: Mercadinho 

 

Beatriz da Cruz 

 

No dia 03, chegamos à creche para a finalização do projeto de matemática, com a 

colaboração de todas as pibidianas que atuam na creche, começamos a montar o mercadinho 

para fazer a atividade com as crianças. Pegamos prateleiras para colocar os produtos, foi feito 

três seção de produtos, duas com embalagens que juntamos, e uma com produtos como lápis 

de cor, massinha, saquinho de brinquedinhos de blocos de montar, pacotinhos de bolachas e 

um copinho com várias coisas dentro, etiquetamos todos com valores de 1 a 10, para que eles 

pudessem ver o valor que custava cada produto. Enquanto organizamos as crianças estava na 

sala com a professora Adriana, ela conversava com eles sobre a atividade que ocorreria, já 

aviamos realizado um ensaio de fazer compras no mercadinho com eles, cada um com seu 

cofrinho e sua quantidade de dinheirinho que cada um tinha recebido de acordo com as 

atividades em sala que faziam, quando se comportavam. 

Após organizamos a função de cada uma na atividade, uma tirando foto, duas no caixa 

e três auxiliando as crianças nas compras. As crianças chegaram pedimos que sentasse e após 

dividimos por grupos para realizar os grupos. Primariamente foi o Davi, João Neto, Melissa 

Mirela, Pedro e Manuela nós auxiliamos nas compras, alguns primeiro foram nas caixas de 

leite e nas latas de Toddy, pensamos que seja por que geralmente é o que os pais mais 

compram para eles, ou que eles pegam quando vão.  

Conforme iam pegando perguntávamos o valor que custava o produto, e alguns 

respondiam depois de realizar as compras as crianças se dirigiam ao caixa, primeiro contava o 

valor que tinha dado a compra, perguntava para criança o valor do produto e íamos somado, 

em seguida fazia a contagem do dinheiro que tinha no cofrinho, e viam se dava para levar 

todos aos produtos. Figura . 
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Figura 1: Criança passando compras no caixa. 

 

Quando Pedro que é um dos menores da turma tinha terminado de fazer suas compras 

se dirigiu ao caixa, e perguntou se podia colocar a cestinhas no chão por que estava pesada, 

então peguei a cestinha e falei para ele que podia sim, fazer que nem os outros sentar lá na fila 

e colocar a cestinha e esperar a vez de passar no caixa. Deste grupo a maioria reconhecia o 

número que estava no produto sem dificuldades. Após todos passarem pelo caixa e pagarem 

as sacolas com seus produtos, encaminhamos para sentar e esperar os outros. Figura 2. 

 

Figura 2: Crianças depois de comprar e aguardando sua vez. 

No segundo grupo havia mais seis crianças, auxiliamos na compra deles para que 
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pegassem as embalagens que quisessem e todos os produtos que poderiam consumir e utilizar 

depois. A pós as compras também encaminharam para o caixa para poder somar o valor dos 

produtos e a quantidade que possuía de dinheiro, todos conseguiram acompanhar e levarem 

todos os produtos escolhidos e ainda sobrava troco para eles. Figura 3. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Menino Jesus 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Adriana Siqueira Dos Santos 

Nome do bolsista: Ana Carla Lima De Oliveira 

Data de inclusão no PIBID:  Mês de Agosto de 2018  

Turmas atendidas: Turma de 2 a 3 anos 

Quantidade de alunos atendidos: 18 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Mês de agosto de 2018 

Relatório em sala do dia 23 de agosto 

Na recepção das crianças a partir de 13 horas a professora Adriana enfileirou as 

cadeiras encostadas na parede, às mesmas tinham os nomes de cada criança e 

assim que chegaram foram incentivadas com a ajuda dos pais e da professora a 

encontrarem a sua cadeira, após se sentavam em volta das mesas para brincar 

com pecinhas de montar. Ás 13hr30 min. da tarde a estagiaria busca o lanche que é 

servido na sala para as crianças, enquanto o lanche não chega os alunos guardam 

todos os brinquedos e aguardam sentada a chegada da estagiaria. 

Após o lanche a professora os leva ao banheiro e logo retornam para que a 

professora os conte uma história, enquanto eles se sentam em círculo a Adriana 
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canta uma música com a ajuda das crianças. Com todos calmos e já sentados ela 

conta uma historinha chamada: Beijo de Bicho, o livro falava do beijo perfumado do 

beija flor, o beijo do cachorro, da girafa, do elefante e outros animaizinhos. Ao fim a 

professora pede que cada criança de um beijo no rosto do amiguinho ao lado e as 

crianças adoraram. 

Para dar sequência a atividade da semana a professora juntamente com a 

estagiaria entregou peixes feitos de rolos de papel higiênico para pintarem de várias 

cores, quando terminaram os colocaram para secar. Por volta das 15hrs a Adriana 

os leva no playground para brincarem, mas por estar agitada ela sugeriu um boliche 

com as cores, eram garrafas pets pintadas de corres diferentes e com números de 1 

a 9, a ideia era fazer com as crianças derrubassem as garrafas e as quais fossem 

derrubadas os alunos dissessem a cor e o número que correspondia cada um. A 

maior parte das crianças já conheciam as corres e os números. 

Depois de tomarem água subiram para o refeitório para a ―janta‖ onde foi servido 

sopa de macarrão com muitos legumes. Ao terminarem comeram mamões e 

desceram novamente para sala, sentaram em suas cadeiras e receberam novas 

pecinhas para brincar até que a professora preparasse a próxima atividade que foi 

fora da sala de aula, Adriana pediu que eu e minha dupla fôssemos chamando as 

crianças que se comportaram melhor durante a aula para escolherem os sopra 

bolhas, depois que todos já tinham escolhidos saímos de sala e fomos brincar com 

as crianças. Elas amaram brincar com as bolhas e as estourarem. 

Faltando alguns minutos para as 17hrs retornaram a sala para aguardarem os pais 

que ainda não haviam chegado, sentaram no tapete e cantaram muitas músicas 

com a professora até que todos fossem embora ou que chegasse as 17hrs para que 

subissem para o pátio para aguardar pelos pais. 

 

Insira um registro referente ao mês de agosto. Não esqueça de colocar a data do 

registro 
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Registro do dia 13 de setembro 

Chegamos à sala e como da primeira vez, as cadeiras estavam todas encostadas 

na parede para que cada criança encontrasse a que havia seu nome. Conforme 

chegavam a professora e a estagiaria iam distribuindo pecinhas para que as 

crianças brincassem. Após o lanche na sala a professora Adriana vai para o tapete 

para contar uma historinha para as crianças, o livro se chamava ―Macacada‖ e 

contava sobre alguns macaquinhos que iam aumentando de quantidade no decorrer 

da história. Durante a mesma a professora faz diversas perguntas, como: ―Sobre o 

que será essa história?‖, ―Quantos macaquinhos estão aqui nesse galho?‖, ―Qual a 

cor dos macacos?‖, ―Vamos contar quantos estão aqui?‖. Na hora da atividade 

explicamos que iríamos trabalhar o número dois com eles, sendo que no dia 

anterior o número um já tinha sido trabalhado. Demos a eles um sul fite impresso o 

número trabalhado, antes de começarem a fazer a Adriana fez uma atividade os 

mostrando como deveria ser feito e também fez algumas perguntas. ―Posso riscar a 

folha toda assim?‖ e eles respondiam: ―não!‖ ―Posso pintar o número?‖ 

Após a explicação perguntamos a eles qual era o número que estava ali impresso 

na folha e muitos deles souberam responder, outros responderam com o número 

um, pedimos para que passassem o dedo sob o pontilhado do número e que 

também contassem quantas bolinhas havia embaixo na folha. Entregamos os lápis 

e falamos para que ligassem o pontilhado formando o numeral e logo em seguida 

os lápis de cor para que pintassem as bolinhas e o gatinho que também estava no 

sulfitte. Quando todos já tinham pintado tudo, passamos a cola e eles jogaram a 

areia colorida para finalizar a atividade. Colocamos para secar e já fomos para outra 

atividade, nela usamos massinha de modelar, palitinhos, e vários números dois 

impressos, os deixamos brincar um pouco com a massinha e depois foi proposto a 

eles que fizessem o numeral igual ao impresso e logo de primeira o Luiz, a Maria e 

a Manuela conseguiram fazer o que foi proposto. Brincaram com a massinha e com 

os dois palitinhos que contaram junto com a professora Adriana. Para mim a 

realização da atividade foi incrível e superou as minhas expectativas, as crianças 

tem muito domínio no lápis tanto para grafar quanto para pintar, nosso objetivo foi 

alcançado e concluído por todos. 
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Mês de setembro de 2018 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de outubro de 2018 

Ao chegar à creche Menino Jesus, fui para a sala e ao chegar lá já estavam 

Thamires e Lucas Furtado, Thamires estava com um laço daqueles de presente em 

mãos dizendo que foi seu pai que deu a ela e Lucas estavam com algumas peças 

de legos que ele havia trago de casa, sua mãe disse a professora Adriana que caso 

houvesse confusão por conta das mesmas que ela pudesse guardar. 

Logo chegou Rafaela e Maria, Rafa estava com batom rosa nos lábios e sua mãe à 

disse que era igual ao da pro Adriana, enquanto conversavam o pai de Rafaela 

brincou com Maria perguntou para ela se estava comendo todo o papa, pois estava 

muito forte e Maria sorrio balançando a cabeça confirmando que comia sim todo o 

seu papa. 

Assim foi chegando às outras crianças, João Neto ao chegar foi logo se sentar para 

brincar, as crianças parecem gostar muito dele, pois ao chegar todos se levantaram 

para recebê-lo. O pai muito atencioso cumprimentou a mim e Ana e foi até a 

colmeia guardar a bolsa de João Neto, assim como o pai de Rafaela ele também 

brincou com algumas das crianças e perguntou ao Lucas Barbosa se ele havia 

melhorado e se já estava comendo, Lucas disse que sim e deu um lindo sorriso. 

Enquanto eu estava sentada escrevendo Lucas Barbosa se levantou veio até a mim 

me cutucou e ao levantar a cabeça para ver quem era ele me mostra suas mãos e 

nos dedos algumas pecinhas que ele havia posto, eu perguntei para ele o que era 

aquilo em seus dedos e ele movimentando os dedos batendo uns nos outros faz um 

som e novamente sorri me dá as costas e volta para sua cadeira. 
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Já estavam em sala Ana Laura, Arthur, João Neto, Lucas Barbosa, Lucas Furtado, 

Luiz, Marcio, Maria, Nathália, Nicole, Rafaela, Rebeca, Thamires e Gabriela quando 

Felipe chegou. Felipe é gêmeo de Rebeca e não estava se sentindo bem para ir à 

escola, a mãe disse que ele estava vomitando e muito cabisbaixo, mas quando a 

professora Adriana disse a mãe que ia começar a trabalhar com eles sobre 

dinossauros ela voltou em casa para busca-lo, pois Felipe é apaixonado por 

dinossauros. 

Aproximei-me das crianças e perguntei para a Rafaela o que ela estava fazendo, 

ela me respondeu que era um castelo. — ―De princesa?‖ Perguntei a ela. 

— ―Sim, da princesa Elsa‖. — ―Então é um castelo de gelo?‖ 

E ela confirmou com a cabeça que sim. Enquanto conversava com Rafaela, Luiz 

disse: — Ei olha aqui, me mostrando suas pecinhas dizendo ser um telefone, 

Rafaela interrompeu dizendo que seu castelo tem porta que abre e fecha me 

mostrando com fazia. Depois ajudei Lucas Barbosa com suas peças. 

Ao ver o Marcio brincando sozinho fui até ele e perguntei o que ele estava 

montando, ele me respondeu que era um dinossauro e confesso que me surpreendi 

porque realmente parecia muito ser um daqueles dinossauros pescoçudos. Ana 

Laura não perdeu oportunidade e logo me chamou atenção mostrando também o 

dela e depois também a Nicole me mostrando sua casa de boi. Hora do lanche, 

guardamos os brinquedos e foi servido o pão com suco de goiaba, todos comeram 

e foi nessa hora que Felipe chegou. Enquanto comiam Adriana montava o cenário 

da história, árvores e montanhas, assim que terminaram de comer correram para o 

tapete pois a história já ia começar, Felipe correu e sentou-se do lado da professora 

Adriana, até que todos se sentaram ela mostrava os dinossauros de brinquedo que 

estava em uma caixa para o Felipe e ele muito inteligente disse o nome de todos, 

dinossauro rex, spinosaurus, apatosaurus, triceratops e o gigantosauros que era o 

nome da história, durante toda a contação estavam todos muito atentos, quase sem 

piscar para não perder nem uma parte da história. Ela contava que existiam a muito 

tempo atrás quatro amiguinhos dinossauros e que saiam para brincar, mas as 

mamães alertavam para que tomassem cuidado, pois existia um dinossauro gigante 
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e que era muito perigoso, então os filhotes tiveram uma ideia, enquanto três deles 

brincavam um iria ficar lá no alto da montanha olhando se o gigantosauro estava 

vindo, mas por diversas vezes o filhote mentiu enganando os amigos que ficaram 

chateados e saíram dali para brincar em outro lugar, quando realmente apareceu o 

gigantosauro ele estava sozinho, mas ao fim o gigantosauro era bonzinho e não 

comia os filhotes. Quando a história acabou Adriana pediu para que todos fossem 

para suas cadeiras para colorirem com lápis e giz de cera o gigantosauro, após 

pintarem foram brincar no playground e ficaram na sala Nathália, Rafaela, Thamires 

e Luiz, pois ainda não tinham terminado de pintar. Nathália quando viu que todos 

haviam saído se apressou em pintar o seu desenho e foi brincar. Surpreendi-me 

bastante com a pintura da Maria, Ana Laura e Marcio, pois parecia muito com o que 

a Adriana pediu para que fizessem. Chegando as 15h00minhrs saímos de sala para 

que fizéssemos nosso registro do dia. 

 

Insira um registro referente ao mês 

 Registro dia 01/11/2018 

Sequencias Dinossauros 

Ana Carla Lima De Oliveira 

No dia 01/11 quando cheguei à sala já tinha chegado quase todas as crianças que 

logo em seguida chegou Felipe, Rebeca e Ana Laura e nesse dia faltando apenas 

duas Gabriela e Manuela. Como de costume a recepção das crianças a professora 

Adriana lhes dão pecinhas para montar, e como estamos trabalhando com eles 

ainda sobre dinossauros a euforia da sala é montar dinossauros e cada um com 

seus dinossauros preferidos. 

Levantei-me e me aproximei deles para conversar e perguntar o que eles estavam 

montando. Arthur me disse que tinha montado um super dinossauro rex. E continue 

a conversar com eles sobre o que estavam montando então Márcio veio me mostrar 

o super dinossauro voador, perguntei a ele por que voador ele falou que é por que 
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ele voa muito alto. Continuei a me interagir com eles Nicole me chamou e me 

mostrou que tinha montado a mamãe e papai pig e o Jorge, achei diferente por que 

todos montando dinossauros e ela montou algo diferente e assim também Rafaela 

mesmo sentando longe da Nicole também estava montando a família pig. Quando 

estava perto das crianças ouvi Rebeca chamar uma colega de palhaça no mesmo 

instante chamou a atenção dela que isso não pode fazer Adriana se aproximou e 

perguntou o a que tava acontecendo falei o que tinha acontecido a ela e de imediato 

ela a repreendeu dizendo que isso não se pode fazer com a colega e a fez pedir 

desculpas pelo o que ela tinha feito. 

Adriana se ausentou um estante da sala para buscar uma caixa de dinossauros 

para fazer apresentação deles para as crianças, quando ela chegou à sala todos 

ficaram encantados com vários dinossauros que tinha na caixa Adriana pediu para 

que todos se sentassem que depois iria mostrar a todos. 

As 13.30 o lanche foi servido logo após que todos guardaram as pecinhas na caixa, 

o lanche do dia foi suco de maracujá e pão Frances com manteiga. Assim que todos 

terminaram foram chamados a se sentar no tapete para a roda de conversa que 

Adriana explicou como seria montada a casa dos dinossauros que nela ira conter 

grama, água, rio e a caverna. Ela pegou o vulcão, e perguntou a eles o que é isso? 

Maria então respondeu que era o vulcão, isso Maria é o vulcão ele também vai fazer 

parte da casa dos dinossauros. 

Adriana também fez a apresentação das varias espécies de dinossauros e explicou 

que eles faziam sons e também de outros animais como elefante, onça, tigre para 

as crianças. A cada animal que ela tirava da caixa ela perguntava a eles o nome de 

Cada um. E eles como inteligentes que são lembrava o nome de cada um que 

Adriana ia pegando. As crianças acharam bem engraçadas o som do tigre que fazia 

um som muito engraçado mesmo um ruído estranho eles se divertiram com os sons 

de todos os animais. 

Após a demonstração dos dinossauros, fomos todos para fora para iniciar a 
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montagem da maquete (a casa dos dinossauros). 

Aqui Adriana fazendo toda a preparação do que seria usado para fazer iniciar a 

fazer a maquete. Para a base que seria a floresta utilizamos tinta verde cola para 

colar o giz de cera que será a grama. Segunda foto ela já pronta. 

E continuamos com a montagem de nossa maquete. Aqui estamos fazendo o fundo 

que seria o rio e patê da caverna e o vulcão. Aqui as crianças participando da 

montagem utilizando areia para a parte da caverna, pedra foi colocado em volta do 

rio e também foi pintado em volta do rio. Todas as crianças participaram da 

atividade que foram propostas a eles para fazer. Nossa atividade rendeu até mais 

do que nós esperávamos, mesmo com o tempo de chuva que estava conseguimos 

finalizar nossa atividade com êxito, até mais do que tava proposto como pintar as 

maquetes e conseguimos fazer tudo, e aqui está uma delas finalizado com a pintura 

que foram as crianças que pintaram. Eles sempre bem participativo nas atividades 

que são colocados para eles fazerem. 

Fico muito orgulhosa de ver que todos sempre querem participar das atividades e 

sempre fico surpresa como resultado final por que sempre saem perfeitos os 

trabalhos das crianças. A cada dia com eles a gente só se surpreende a cada vez 

mais com a capacidade que cada um tem mesmo aqueles que têm algumas 

dificuldades eles se superam sua dificuldade todos os dias, e melhorando cada vez 

mais. Muito feliz com o resultado da atividade. 

 

 

de novembro de 2018 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de dezembro de 2018 
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Registro do dia 06/12/2018 

Ana Carla 

Silmara Andrelino 

Pintura da estrela do presépio 

Como de rotina as crianças estavam brincando com as pecinhas, nos aproximamos 

de Felipe ele bem ousado fez um robô de rex , que por sinal ficou bem feito. Nicole 

também com as pecinhas montou uma casa com uma escada e um pirulito e veio 

até a mim para mostrar disse que tinha ficado muito bonito então ela sorriu, já João 

Neto fez uma pista para andar de moto e falou olha pro uma pista para andar com 

minha moto, disse a ele muito legal João. 

Hoje faltaram apenas duas crianças, Manuela e Luiz. Antes de o lanche ser servido 

todos guardaram as pecinhas, às 13h45min, foi servido o lanche a eles que foi suco 

de acerola e pão francês, Tamires tomou apenas suco, Rafaela comeu somente 

pão, Rebeca não quis nem pão e nem suco. 

Após o termino do lanche todos foram convidados a se sentar no tapete para ouvir a 

contação de história que foi Estrelinha de natal contado pela Silmara, a história que 

falava dos quatros estações do ano, onde a estrelinha queria sair para brilhar, e 

ainda não estava no tempo dela, fala também das estações que estava chovendo, 

do frio e da primavera, mas seu tempo certo para brilhar seria em dezembro para 

guiar os três reis magos até onde o menino Jesus nasceu. 

Assim que acabou a historia todos queriam ver e pegar o sino e a estrelinha. As 

crianças se juntaram todos ao redor da Silmara para pegar na mão as coisinhas que 

foram utilizadas para interagir na hora da leitura eles gostaram muito do sino por 

causa do barulho que fazia na hora que balançava ele. 

Como a história foi da estrelinha a atividade aplicada para as crianças foi pintar com 

lápis de cor as estrelas menores cada uma de uma cor, o gorro de vermelho, e a 

estrela maior de giz de cera na cor amarela, e finalizando com gliter em toda a 
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estrela. 

A atividade foi bem desenvolvida por todos e foi feita com muita rapidez e agilidade. 

Apenas Arthur questionou que a estrelinhas que não são de outra cor a não ser 

amarelas, perguntei por que? Ele não soube responder o certo e disse, porque sim. 

A atividade proposta a eles foi feita muito bem, os traçados na hora de pintar está 

cada vez melhor eles estão pintando super bem. Gostei da atividade do dia a cada 

dia eles estão melhorando e mais na hora de efetuar as atividades propostas. 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de janeiro de 2019 

CALKINS, Lucy. Crianças produtoras de texto: a arte de interagir em sala de 

aula/Lucy Calkins, Amanda Hartman,Zoe White; tradução Gisele Klein.- Porto 

Alegre : Artmed ,2008. 

Capitulo 1 

Os pontos essenciais da interação* 

Com crianças produtoras de texto 

Estou absolutamente convencida de que a diferença tem tudo a ver com as 

habilidades dos professores de interagir. Se um professor consegue escutar um 

aluno falar sobre sua produção textual, ele, então, consegue passar os olhos pelo 

que o aluno fez até o momento e intervir de maneira a qualificar não apenas a 

produção, mas o trabalho do aluno em outras que virão as interações 

proporcionadas por esse professor se tornam importantes. (pag.11,12) 

Realmente quando a interação do professor com o educando na hora de ensinar 

determinado conteúdo às vezes e mais fácil de compreender o que o professor quer 

passar. 
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Quando escrevemos, podemos pensar sobre nosso pensamento... E podemos 

pensar com os outros sobre nosso pensamento. (pag.13) 

Interagir é sempre um desafio, e os professores de produção textual são sábios 

para não desprezar suas habilidades de fazê-lo. A interação pode nos dar a força 

que torna nossas miniaturas, o desenvolvimento do currículo, a avaliação e tudo o 

mais poderoso. Ela nos dá um recurso infinito de sabedoria de ensino, uma fonte 

infinita de responsabilidade final, um sistema de verificações e comparações. E ela 

nos da o riso e a conexão humana – a compreensão de nossas crianças, que dão 

alma ao nosso ensino. (pag.14) 

Durante uma interação, o professor não fica acima da criança, com o escrito nas 

mãos, dando-lhe instruções. Em vez disso, sentam lado a lado, o professor no nível 

dos olhos da criança.* A criança emprega a escrita e faz maioria (ou pelo menos 

bastante) da conversa. O professor pode iniciar a conversa fazendo uma pergunta 

ampla. A criança responde, e o professor escuta atentamente, fascinado. 

(pag.14,15) 

Quando um professor interage com um aluno, seus contatos tendem a seguir um 

padrão consistente, um que os professores de produção textual escolheram 

deliberadamente. (pag.15) 

A interação pode surgir em qualquer lugar e qualquer momento em nossas 

vidas,quando conversamos com um colega,professor, médico ai já é uma interação 

que através de uma pergunta surgira uma responda e sim somos nos seres 

humanos. 

Como nosso objetivo enquanto professores é levar nossos alunos tão longe quanto 

possível ao longo do caminho da escrita, e como sabemos que cada interação é 

uma oportunidade preciosa para ensinar apenas um dos inumeráveis tópicos de 

ensino disponíveis, às vezes ficamos fixados nas muitas coisas que a criança está 

fazendo (ou não está fazendo) a fim de decidir que coisa nova ensinar- mas nossas 

interações na verdade serão mais bem-sucedidas e significativas se procurarmos os 
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sucessos da criança assim como as oportunidades de ensino. (pag.17) 

O desafio para nós como professores é observar uma maneira muito especifica na 

qual a criança foi bem-sucedida e , então ,expressar um elogio de tal modo que a 

criança saiba que é algo que ela deveria levar para seu trabalho de escrita em 

geral. 

Pondere se você deseja aceitar ou alterar os planos e processos atuais da criança. 

Decida o que você deseja ensinar e como você o ensinará. (pag.18) 

Cada professor te seu jeito de ensinar e cada aluno tem seu jeito de aprender 

muitas das vezes aquela forma que o professor passa eu não consiga 

compreender, ai cabe também ao professor procurar meios de como ajudar seu 

aluno a entender o conteúdo. 

Quanto mais aprendemos sobre o ensino da escrita, mais opção pode considerar, e 

imaginar opções permite que adaptemos nosso ensino as necessidades de cada 

aluno durante cada interação. (pag.18) 

Quando tomamos uma decisão sobre o que ensinar, também pensamos sobre 

como iremos ensinar. Devemos determinar quais do vários métodos de ensino 

efetivos serão mais adequados para um determinado tópico de ensino e para um 

determinado aluno. (pag.19) 

Quando optamos por ensinar determinado conteúdo devemos nos preparar antes 

ter um planejamento do que fazer e como fazer ,mas nem sempre aquilo que foi 

planejado irá sair como queremos mas também teremos a noção do que esta 

fazendo. 

Ajude a criança a começar a fazer o que você espera que ela faça. Intervenha para 

qualificar o que a criança esta fazendo. 

Uma vez decidido o que vamos ensinar, uma interação se assemelha a uma 

miniaula. É útil para as crianças se formos diretos e dissermos o que vamos 

ensinar. O inicio do componente de ensino em uma interação se correlaciona com a 
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fase de ―conexão‖ de uma miniaula. (pag.20) 

Antes de começar devemos falar e demonstrar a eles como eles irão fazer aquela 

atividade para que tenham uma noção do que estou pedindo que eles façam. 

À medida que nossas interações melhorarem, seremos mais flexíveis para imaginar 

como qualquer tópico de ensino poderia ser ensinado usando qualquer um dos 

quatro principais métodos de ensino. 

Apesar de esses serem todos métodos possíveis, dois deles, demonstração e 

pratica orientada, serão especialmente uteis ao ensinar culinária, natação ou 

produção textual a crianças muito pequenas. 

Um método de ensino comum nas interações iniciais sobre produção textual é a 

demonstração. Se eu desejo ensinar uma criança muito pequena a fazer 

panquecas, por exemplo, eu não vou ser muito eficiente se ficar em frente a uma 

sala de aula explicando; em vez disso trarei uma frigideira elétrica ou levarei o aluno 

para perto do fogão e, então, mostrarei como fazer panquecas. 

Para ensinar uma receita tem que ter demonstração primeiro de como fazer, mas 

também dar a eles a liberdade de como fazer deixar pegar nos alimentos nos 

produtos que irão ser utilizados faz com que eles se sintam mais a vontade. 

Ensinar a escrever por demonstração não é muito diferente de minha aula sobre 

como fazer panquecas. Se decidirmos demonstrar, mostraremos a criança 

exatamente o que queremos que ela faça mais tarde sozinha. (pag.21) 

Quando a demonstração fica mais fácil do conteúdo sem compreendido pela 

criança sobre o que o professor esta falando. 

O outro método comum de ensino nas interações iniciais sobre produção textual é a 

prática orientada. Assim como ensinamos uma criança a nadar entrando 

fisicamente na piscina e mostrando a ela como respirar e se movimentar, nós 

usamos a prática orientada em interações sobre produção textual para estruturar a 

criança à medida que, com nosso apoio, ela tenta o que esperamos que ela logo 
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seja capaz de fazer sozinha. (pag.22) 

O quarto método de ensino, a investigação não e aquela usada com frequência na 

oficina de produção textual, pois ela se baseia em um nível de sofisticação que 

geralmente se encontra apenas em produtores de texto mais experientes. Não 

importa 

que método de ensino usasse em uma interação - a parte mais importante de nosso 

ensino ocorre quando paramos de ensinar e dizemos a criança: ―Agora você deve 

experimentar‖. (pag.23) 

Interações sobre conteúdo especialmente no inicio do ano, muitas das interações 

que temos com crianças produtoras de texto serão interações sobre conteúdo, das 

quais esperamos extrair historias mais detalhada e completa. À medida que 

escutamos, inserimos comentários discretos que motivam o aluno a dizer mais. 

Interações sobre expectativas geralmente são precipitadas por uma criança que nos 

mostra que ela ainda não se acomodou as rotinas da oficina. Geralmente é bastante 

fácil reconhecer uma situação que pede esse tipo de interação: a criança está 

caminhando pela sala em vez de sentar e escrever; a criança esta usando a 

produção textual como uma atividade motora em vez de tentar comunicar uma 

mensagem; a criança esta discutindo sobre uma determinada cadeira com outra 

criança. 

Interações sobre processos e objetivos e à medida que nossas crianças produtoras 

de textos progridem, vemo-nos com maior frequência. Especialmente quando 

estamos ensinando crianças pequenas, descobrimos que é importante fazer uma 

conexão entre objetivos mais abstratos que ensinamos como parte do processo de 

escrita (escrever com detalhes) e as estratégias que a criança pode usar para 

incorporar esse objetivo em sua escrita (usando sinais de intercalação para inserir 

condições mais especificas). 

(pag.24,25) 

Não é fácil interagir com s outros –adultos ou crianças –durante pouco tempo, e 
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ainda assim fazer que essas interações alterem as perspectivas da pessoa e 

funcionem para sempre. No entanto, isso é o que nós somos chamados a fazer 

quando interagimos. (pag.26). 

 

Inserir registro ou fichamento da formação, pois não houve atividade na 

escola. 

Mês de fevereiro de 2019 

BOLSISTA: Ana Carla Lima De Oliveira 

Fichamento 

CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever/Lucy McCormick Calkins, 

trad. de Deise Batista.- Porto Alegre: O desenvolvimento do discurso escrito. Artes 

médicas. Brasil. 1989. 

Capítulo 5: Introdução 

Quando vemos o que as crianças escrevem, frequentemente o que revelam nos 

surpreende- existem tantas vozes diferentes, erros, escolhas, experiências, 

esperanças! O que esta criança precisa, a seguir? (Pág. 47). 

O ponto de contato vem quando permitimos que os estudantes nos ensine aquilo 

que aprendem. Quando estas questões orientam nosso ensino, então as duas 

engrenagens - o ensino do professor e o aprendizado dos estudantes – encontram-

se. Isto transformam nosso ensino em um curso de estudo, e o aprendizado de 

nossos estudantes em um currículo para aquele curso. 

Quando nós, como professores, puxamos nossa cadeira para o lado dos jovens 

escritores e tentamos compreender seus modos de pensamento, quando 

procuramos pela lógica, em seus erros, e pelos padrões de seu crescimento, então 

estamos no caminho certo. (Pag.48) 

Esse é o papel de nós como educadores devem ter para com nossos educando, 
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com o objetivo de entendê-los melhor para assim conseguir orienta-los da melhor 

maneira possível. Por que assim será mais fácil a compreensão do conteúdo ambas 

as partes. 

Capitulo 6: Pré – Escola e Primeira Série: Primeiras experiências com a escrita 

―Ensinar a escrever na Pré escola? Não acredito nisso‖, anunciou uma amiga 

minha, recentemente pontuado sua observação com suspiros altos e balanços de 

cabeça. 

―As crianças precisam ter tempo para ser crianças; precisam crescer através de 

brincadeiras e cantigas, dança e arte‖. 

Concordo. As crianças necessitam-te tempo para ser criança, para crescer através 

de atividades infantis naturais. Não foram, porém, as crianças – e sim os adultos – 

que separaram a escrita da arte, cantigas e brincadeiras; os adultos transformaram 

a escrita em um exercício de preenchimento de linhas pontilhadas, em uma questão 

de regras, lições e comportamento cauteloso. As crianças visualizam a escrita de 

forma totalmente diferente. Para elas, a escrita é uma exploração feita com a caneta 

ou lápis. Muito antes de ingressar nas escolas, os jovens deixam suas marcas em 

janelas embaçadas de carros e areias de praias (Graves, 1983). Nós, como adultos, 

podemos não acreditar na escrita para as crianças da Pré escola – mas as crianças 

acreditam. (Pág. 51) 

As crianças escrevem mesmo que seja em forma de desenho ou até mesmo em um 

pequeno rabisco, porém, para elas tem um significado. E para nós como futuros 

educadores devemos sempre estar atento a isso de forma que não deixe 

transparecer que ali não tenha nada escrito, mas para aquela criança com certeza 

tem um significado. 

A escrita de uma criança muito pequena é uma consequência de seus atos infantis. 

Como Vygotsky diz ― os gestos são escritas feitas no ar, e os sinais escritos 

frequentemente são simplesmente gestos que foram fixados no papel‖ (Vygotsky 

1962), (Pág. 51). 
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As crianças podem nem escrever, mas com um simples gesto ela está te mostrando 

algo. 

Se desejarmos auxiliar as crianças pequenas para que penetrem no código da 

linguagem escrita, necessitamos observar os indícios dados pelos bebês, sobre a 

forma como aprender a falar. Não poderíamos pensar em dissecar a linguagem oral 

em partes componentes, em hierarquizar fonemas, do mais simples ao mais 

complexo e depois ensiná-los, um de cada vez, as crianças. (Pág.53) 

Podemos rir da ideia de introduzir as crianças nos componentes da linguagem oral, 

antes de permitimos que tentem palavras inteiras; ainda assim, isto é o que muitas 

pessoas fazem, quando introduzem as crianças no código da linguagem escrita. 

(Pag.52) 

O papel do professor é fornecer o tempo, materiais e estruturas para toda esta 

escrita/dialogo/leitura/escuta e responder, ampliando o que as crianças são capazes 

de fazer. Os professores ajudam pelo fornecimento de muitas razões funcionais 

para a escrita. Podemos dar as crianças cartões e canetas de ponta e envelope e 

encorajá-los a escrever cartas. (Pag.62). 

Nós no papel de educador devemos estar sempre atentos no que as crianças 

necessitam, tempo e fundamental, mas como sabemos os professores correm 

contra o tempo para aplicar suas atividades para que no final tudo ocorra como 

planejado,e as vezes por esse motivo deixamos passar batido algo importante de 

uma criança. 

Capitulo 7- Primeira série: Um período de confiança 

A maioria das crianças chega a escola sabendo já um punhado de letras e, com 

estas, escrevendo poemas e calendários, leras, estórias, rótulos e canções. 

Aprenderão a escrever, escrevendo e vivendo com uma sensação de ―Sou alguém 

que escreve‖. Aprenderão pontuação e escrita correta de palavras a partir de 

outdoors, rótulos e livros existentes em seu ambiente. Perguntarão sobre as inicias 

gravadas na pasta de seu pai, imitarão a escrita cursiva de sua irmã mais velha e, 
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ao fazer isso, juntarão conhecimentos sobre as convenções da escrita. (Pag.64). 

Essa é uma fase de descoberta para as crianças a cada letra que eles conseguem 

ler e motivo de alegria para eles, ou até mesmo a inicial de seu nome ou do seu pai, 

um colega, frutas tudo se torna mágico. Até ir ao mercado quando eles veem uma 

letra que conhecem eles ficam eufóricos por saber reconhecer aquela letra. 

O desenho desempenha um importante papel. O ato de desenhar e o próprio 

desenho proporcionam um conjunto de apoio, dentro do qual a peça de escrita pode 

ser construída. (Pag. 65). 

O desenho e uma maneira de se expressar como ainda não sabe escrever o 

desenho e uma forma de mostrar algo que ele gosta. Às vezes ate mesmo um 

personagem de u desenho favorito fruta que ela gosta. 

Não somente o ato de desenhar, mas o próprio desenho proporciona uma estrutura 

de apoio para os jovens escritores. A maior parte do que a criança quer dizer é 

transmitida pelo desenho. (Pag.66). 

Uma vez que os desenhos contribuem, de várias formas, para o início da escrita, 

encorajo os professores de pré-escola e primeira série a fornecer canetas hidrocor e 

papel pautado ou em branco, preferivelmente na forma de livretos pequenos e 

informais, as crianças. (Pag.71). 

Podemos introduzir os desenhos coo uma forma de ensaio, mas, depois, devemos 

observar sinais indicativos de que os desenhos estão se estendendo além do 

desejável ou limitando a escrita das crianças. (Pag.71,72). 

Quando crianças de pré-escola e primeira série escrevem, frequentemente utilizam 

letras escurecidas, letras em tamanho exagerado ou maiúsculas, para acrescentar o 

som de uma voz a seu texto. (Pag.75). 

São normais no primeiro ano as crianças que estão aprendendo a escrever a fazer 

umas letras maiores que as outras. Penso eu que seja ainda por não ter a 
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coordenação motora correta ou por alguma palavra que o som e mais grave. 

A medida e que a escrita das crianças torna-se fluente, o intervalo de tempo entre 

sua fala e sua escrita diminui, e são capazes de escrever sem o acompanhamento 

verbal. 

À medida que a confiança e habilidades de uma criança em sua escrita aumentam, 

esta é capaz de produzir vários textos de escrita em uma única sessão. Por algum 

tempo as crianças escrevem mais, em vez de estórias mais longas. (Pag.76). 

Com o passar das series e treinamento na escrita e o auxilio do professor eles vão 

se aperfeiçoando sua escrita. 

Capitulo 8 - Segunda Série: Novas preocupações e nova competência 

Há seis anos, escreviam estudo sobre a abordagem dos professores ao processo 

de escrita, para publicação National Elementary School Principal. Depois de 

introduzir os conceitos básicos do processo de escrita, ilustrei–os com descrições e 

oficinas de escrita na primeira e terceiras séries. Disse a mim mesma, que a 

escolha era arbitraria: eu queria simplesmente sugerir um espectro de series. Na 

verdade, não ignorei a segunda série por acidente. Apenas não tinha nada a dizer, 

em termos gerais, sobre os escritores de sete anos de idade. (Pág. 85) 

Durante a primeira e segunda series, a maioria das crianças parece mover-se 

nestas direções: 

De escrever para si mesmo para a escrita feita também para uma audiência 

internalizada. 

De escrever pelo bem da própria atividade (todo o processo) em direção a uma 

escrita para também criar um produto final. O diverso comportamento de escrita dos 

alunos segundo serie podem representar variadas maneiras pelas quais os jovens 

lidam com estas correntes geria de crescimento. (Pág. 85, 86) 

Gerias- exercer gerencia sobre: conduzias, orientavas, administravas, comandavas, 
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dirigias, governavas, regias, regulavas, chefiavas, controlavas cordeavas... 

A medida que estas crianças amadurecem, se tornam também mais capazes de se 

distanciar e ver seu trabalho pelos olhos de outras pessoas. 

Gardner afirma que a utilização da linguagem figurativa, por essas crianças, diminui, 

uma vez que desejem utilizar as palavras ―corretamente‖. A preocupação da criança 

de sete anos com o modo certo de fazer as coisas, combinada com a nova 

capacidade para olhar a diante e para trás, significa que o ensaio toma um 

significado inteiramente diferente, para elas, do que para seus outros colegas mais 

jovens (Gardner, 1980, 150). 

Nessa fase elas querem fazer tudo correto, bonito melhor do que do seu colega. 

Os alunos de primeira série geralmente presumem que suas ideias merecem 

atenção (afinal, estas crianças são o centro de seus próprios universo). Os alunos 

da segunda série, como o resto de nós, tende a ter menor confiança em si mesmo 

e, assim, o ensaio transforma-se em um período para a procura de tópicos, para a 

busca de um modo de ultrapassar o bloqueio dos escritores. Enquanto o desenho é 

uma forma predominante de um ensaio para os alunos da primeira série e o 

mapeamento pode ser apropriado para crianças de quinta série, a fala é 

particularmente efetiva para os alunos de segunda série. 

No mapeamento e uma forma da gente ver um pouco da dificuldade de cada um e 

com isso podendo ir trabalhando com eles dia a dia uma forma de como ajuda-los. 

Na Pré-escola e primeira série, muitas crianças transmitem o que querem dizer 

mais facilmente através do desenho do que com a escrita. De certo modo, nosso 

objetivo é ajudar a escrita das crianças a alcançar a expressividade dos desenhos 

infantis. 

Já na segunda série, a escrita geralmente ultrapassou o desenho embora estas 

crianças possam ainda achar mais fácil desenhar do que escrever, a maioria 

considera mais fácil incutir sentimentos em um texto escrito. (Pág. 87, 88) 
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Mesmo já estando na segunda serie muitas crianças tem dificuldades na 

escrita,muitas até mesma por que não te um bom preparo na primeira serie. 

Incutir- infundir ideias e emoções em alguém: cativar, estimular, inspirar e instigar. 

Exatamente como na primeira série, onde o objetivo é fazer com que a escrita 

alcançasse o desenho, aqui o objetivo é fazer com que o escrito alcance a fala. O 

objetivo é fazer com que a fluência e voz da linguagem oral cheguem a escrita da 

criança. Quando eu escrevo, ainda faço esboços para adquirir fluência e ritmo da 

linguagem oral. Para mim, o ensaio inclui a abstração: mapeamento, notas 

esparsas e pensamento analítico. (Pág. 88) 

Esparsas - longes e espalhadas. 

Quando as crianças entrevistam umas às outras antes de escrever, e quando 

compartilham seus esboços entre si, durante ou depois da escrita, seus diálogos 

frequentemente impulsionam o texto para frente. O impulso dado pela linguagem 

oral logo começa a aparecer em suas histórias. Uma vez que as crianças 

frequentemente 

Antecipam que escreverão longas historias, também dividem suas páginas em 

capítulos. (Pág. 92) 

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outras escrevem estórias 

cama- a- cama fluentes e longas. Estas diferenças, entretanto, não são variações 

ao acaso; representam pontos de crescimento. Tenho descrito a segunda serie 

como sendo uma terra de opostos, mas é mais acurado falar-se dela como um 

período de crescimento. A revisão é uma força que propulsiona o crescimento, na 

segunda série. (Pág. 95) 

Acurado- aperfeiçoado, perfeito e bem feito. 

A atividade da revisão proporciona prazer. A leitura, as conversas entre colegas, 

recorte, colagem e adição transformam-se em tarefas agradáveis. O pensamento 

envolvido na revisão não é muito diferente do pensamento envolvido no esboço. As 
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crianças descobrem novas coisas a dizer e inventam modos de inserir suas 

palavras adicionais no texto original. 

Roda de leituras para que eles sejam incentivados a escrever suas próprias 

historias seria uma forma de ajudar a desenvolver mais a escrita. 

Uma vez que as revisões se ajustam facilmente ao nível desenvolvimental e 

interesses das crianças de sete anos, o processo da revisão é facilmente assimilado 

pelas classes de segunda série. (Pág. 96) 

Às vezes, alguns professores vêm dize-me: ― meus alunos raramente revisam seus 

textos. Será que está bem, assim? ‖ 

Digo lhes que temos de lembrar que nosso objetivo não é o de fazer com que as 

crianças cortem colem seus esboços. Em vez disso, devemos fazer com que 

estendam o que são capazes de fazer, como escritoras. (Pág. 97, 98) 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de março de 2019 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de a 

Aplicação de atividade do dia 08 abril de 2019 

Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto dando sequência na apresentação da 

artista Martha Barros e seu Pai Manoel de Barros, bem como a continuação do 

aplicativo Crianceiras, assim, seguimos com a apresentação iniciada na sexta-feira 
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da semana passada. Portanto, mostramos as crianças o retrato da artista, 

associando-o as telas as quais já havíamos apresentado na aula anterior. Diante de 

perguntas como: vocês sabem quem é essa mulher? ―Tivemos uma grata surpresa, 

onde um dos alunos Davi rapidamente se manifestou dizendo‖ sim, é a Martha 

Barros, eu já conheço ela, a professora mostrou para a gente‖, assim, fazendo com 

que a maioria das crianças também se lembrasse do retrato da artista. Num 

segundo momento, apresentamos a foto de seu Pai Manoel de Barros e mais uma 

vez as crianças responderam positivamente dizendo que o já conhecia. ― E 

novamente Davi respondeu ―eu lembro professora ( pro), eu já vi‖ nos 

impressionando mais uma vez, ― parabéns Davi, muito bom, quem mais lembra? As 

crianças respondem ― eu também lembro professora. Aproveitando da situação, nós 

bolsistas, indagamos as crianças pedindo que elas nos digam novamente qual o 

nome da artista e de seu pai, percebendo que a maioria já está conseguindo fazer a 

associação das imagens e das músicas aos artistas do projeto. 

Logo após, nós exibimos o vídeo com a música Sebastião. Nesse momento 

explicamos a relação do artista Manoel de Barros com o aplicativo. 

Desse modo, nós bolsista, junto a professora Adriana e a estagiaria Lídia, cantamos 

e dançamos ao som da música, com o intuito de representar para as crianças, e 

fazê-las se sentirem à vontade para também participar, em seguida, convidamos as 

mesmas para juntar-se a nós para dançar e se divertir. Fizemos uma roda no 

momento da dança para que todos participassem. A aluna Ana Clara se destacou 

demostrando muita alegria durante a música, dizia ela ―vamos professora pula 

comigo, vamos dançar (risos)‖, não só ela, mas todos se envolveram ao som. Por 

conseguinte, acreditamos quea atividade propiciou bastante euforia de todas as 

partes ali presente, ao fim estávamos cansadas, suadas, porém felizes. 

Após o termino das músicas conversamos com as crianças para que elas nos 

ajudassem a colar as fotos da artista e do seu pai, todos ficaram empolgados a 

ajudar. 

Sentamos no tapete com eles, fomos cortando as fitas dupla face dando para as 

crianças colarem. Elas sempre participativa nas atividades sempre querendo ajudar 
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e todos fizeram tudo certinho no momento da colagem e cada um que colou sua fita 

quis tirar a parte de cima. 

Foi um dia muito gostoso com as crianças ele se divertiram bastante e nós também. 

Surpreendemos-nos muito com eles na hora das apresentações dos artistas por 

que se lembraram disso e bom sinal de que eles estão absorvendo bem o que 

bril de 2019 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de Aplicação de atividade do dia 13 de maio de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de 

Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

 

Demos início a apresentação da poesia cantada Sebastião, a bolsista Ana 

Carla e eu, em conjunto, passamos a poesia no projetor de maneira rápida e sucinta 

de forma a aproveitar o tempo para que conseguíssemos realizar a pintura do 

jacaré Sebastião. A princípio, eu, bolsista Luana, mostrei as crianças um jacaré de 

madeira fornecido pela creche. Nesse momento, me dirigi a eles perguntando que 

animal era aquele, e rapidamente João Neto e Davi respondeu que se tratava de 

um jacaré, e logo após indaguei mais uma vez, agora perguntado se alguém tinha 

medo, e a grande maioria disse que sim, ele é perigoso, come peixinhos. Em 

seguida, iniciamos o vídeo e os deixamos a vontade para assistir e ouvir o poema, a 

empolgação das crianças foi imediata, principalmente quando acontece a corrida 

entre Sebastião e o peixe, assim, nós, bolsista, Ana e Luana bem como a 

professora Adriana, incentivamos ainda mais a competição perguntando quem iria 

ganhar e chegar primeiro, e todos responderam que jacaré Sebastião iria ganhar. 

Em seguida eu explanava a explicação da mesma para as dezoito crianças ali 

presentes. Nesse momento me dirigia a elas fazendo perguntas como: o que vocês 

estão vendo? Quais cores vocês veem? E surpreendentemente hoje foi um dia 

muito especial, uma vez que quase todas as crianças interagiram conosco, se 
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tornando até difícil de mantê-las em silêncio, de modo que queriam falar a respeito 

do vídeo a todo momento. Dito isso, farei um recorte de um trecho de alguns 

diálogos que ocorreram. 

― Vejam crianças, olhem que cena linda, o que vocês conseguem ver? Joao 

neto, João Miguel, Davi, Cecília entre outros disseram: é o pôr do sol, quando a 

gente acorda. Eu respondi:  muito bem crianças, parabéns a professora está muito 

feliz com vocês, por que estão prestando atenção e aprendendo, parabéns. 

Seguindo com o poema, a cena a seguir a ser estudada era do menino brincando 

no quintal com vários bichinhos. 

Esse foi o momento auge da apresentação, onde a imagem era composta por 

muitas cores e animais, desse modo, todos queriam falar ao mesmo tempo. Nós 

bolsistas estávamos bastante satisfeita, porém ainda percebemos dois educandos 

mais retraídos sem muita comunicação, trata-se de Pedro e Theo. Portanto, 

resolvemos fazer pergunta direcionada. Nesse momento, pedi que as crianças 

fizessem silêncio, para que pudéssemos ouvir o colega ― Theo, quais cores você vê 

no vídeo? Ele respondeu: amarelo, verde, azul. Parabéns Théo. Agora vamos ouvir 

o Pedro, o que você vê Pedro? Ele responde: o menino, a aranha. E mais uma vez 

eu os parabenizei, e logo após, abri para que os demais também pudessem se 

expressar.  A maioria dizia o que via: Carlos, Isabela, Sofia, Kevin, João neto dentre 

outros, conseguiram identificar: formiga, aranha, borboleta, uma planta, muitas 

cores, João Miguel disse: é tudo colorido.  

Dessa maneira, ficou evidente que as crianças assimilaram o que passamos 

e explicamos a elas, nos deixando bem felizes, de modo que o intuito da atividade é 

esse. Prosseguindo com a aula, informamos as crianças que preparamos uma 

atividade muito legal e que íamos realiza-la ao ar livre. Dito isto, encaminhamos 

todos para a área externa da sala de aula para um espaço gramado localizada bem 

ao lado do parque de areia, para que assim pudéssemos garantir que a atividade 

fosse desempenhada da melhor forma possível, de modo que os educando 

conseguissem fazê-la.  Ana, a professora Adriana, a estagiaria Lídia, junto a mim, 

arrumamos uma casinha em cima de um lençol de elástico azul na tentativa de 

formar o cenário do poema no momento em que havia uma casa sobre o rio e 

vários bichos. E assim fizemos, compomos a cena com animais cedidos pela 

professora Adriana. 
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  Posterior a isso, orientamos para que as crianças entrassem pouco a pouco 

na casinha para que não se machucassem, e o restante ficou na área externa a 

casa, brincando com os bichos como se estivessem em seu quintal. A atividade foi 

muito bem recebida por eles, e acreditamos que o resultado foi positivo, uma vez 

que eles se divertiram bastante no momento da mesma. Foi um momento de muita 

descontração e animação por parte de todos. Até surgiu o lobo mal e o caçador 

durante a brincadeira, eu era o lobo mal que queria derrubar a casa e João neto 

surge como o caçador para me impedir, e todas as crianças o ajudaram a bater 

nesse malvado lobo. E foi assim que concluímos nossa atividade, cansadas e 

felizes! 

 

 

maio de 2019 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de junho de 2019 

Aplicação de atividade do dia 10 de junho de 2019 

Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Demos início a apresentação da poesia cantada O silencia Branco, eu Ana e a 

bolsista Luana em conjunto, passamos a poesia no projetor pausadamente para as 

crianças e ao mesmo tempo fazendo perguntas a eles do que eles viam nas 

imagens . No momento em que apareceu a garça parei o vídeo e perguntei o que 

eles viam ― Sophia rapidamente disse que era um canguru, respondi a ela que não 

se tratava de um canguru e sim de uma garça, perguntei a eles também que cor era 

a garça todos disseram que era rosa. A bolsista Luana também começou a indagá-

los que cor realmente e a garça João Miguel respondeu que era branca, e Luana 

continua onde elas vivem eles responderam que no rio, nos os parabenizamos que 

realmente a garça é branca e vive nos rios. Logo após passamos imagens de garça 
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na natureza e eles amaram ver as garças principalmente voando com as asas 

abertas. E ainda resaltamos a importância do silencio que era do que se tratava o 

vídeo e que devemos ficar em silencio em quanto os outros falam e que o silencio e 

uma forma de educação.Após o término do vídeo colocamos todos sentados em 

círculos para que todos ouvissem a musica e meditassem em silencio. Em seguida, 

eles continuaram no circulo mas agora segurando um elástico para que todos juntos 

fizessem o movimento da garça e todos fizeram os movimentos de um lado pro 

outro pra baixo e pra cima. Dando sequencia eu e Luana pedimos a eles que 

permanecem em silencio para poder explicar a próxima atividade que iríamos fazer 

que era pintar a garça daí relembramos com eles que cor era a garça alguns 

disseram que era rosa e outros branco daí dissemos que era rosa no vídeo por que 

a Marta Barros quis pintar ela de rosa mas que a garça é branca, e que a atividades 

que eles vão fazer agora é pintar uma garça mas vocês podem pintar na cor que 

vocês desejarem, pedimos para que todos se sentassem em suas cadeiras para 

poderem fazer a atividade. 

 

 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de julho de 2019 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de agosto de 2019 

Aplicação de atividade do dia 19 de Agosto de 2019 

Ana Carla Lima de Oliveira 

Valquíria 

Dei inicio relembrando com eles sobre o projeto do semestre passado com Martha 

Barros Manoel de Barros e Márcio de Camillo e incrivelmente eles recordaram dos 

Artistas a qual nos havia trabalhado. Em seguida disse a eles que nós íamos 
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começar um novo projeto e que seria voltado pra área da matemática e de ciências, 

rapidamente João Miguel disse o que é matemática eu fiquei se reação no momento 

do que responder e de imediato a professora Adriana disse a eles que são os 

números, as formas geométricas, lateralidade, direita e esquerda noções espaciais. 

E logo em seguida dei sequencia dizendo a eles que íamos trabalhar grande e 

pequeno, longe e perto, dentro e fora e par que eles pudessem ter uma noção do 

que seria feito passei a eles um vídeo chamado Grande e Pequeno e pedi que 

todos prestassem bastante atenção para depois poder fazer a atividades. Logo 

após o termino do vídeo perguntei a eles se a Casa que eles moram era grande ou 

pequenos muitos responderam que sim que é grande do seu jeitinho tímido 

Guilherme disse mora La no alto sendo assim Adriana perguntou se era no prédio 

ele respondeu que era Davi também disse que mora em apartamento bem alto, 

assim fui dando continuidade perguntei se eles eram grandes ou pequenos, todos 

disseram sou grande. Então a professora Valquíria se levantou e chamou Manuela 

perto dela para fazer uma comparação qual das duas era maior e a maioria disse 

que era Manuela e nos os questionamos tem certeza que e ela e ele sim até que 

Davi disse que não que a Valquíria era maior então ela respondeu a eles isso 

mesmo eu sou maior que Manuela. Ainda na atividade do grande e pequeno 

coloquei um monte de animais uns maiores outros menores para que eles 

pudessem diferenciar quais eram e todos acertaram quais eram maiores quando eu 

os perguntei. Em seguida, expliquei a eles que íamos fazer uma brincadeira do 

dentro fora se ele sabia identificar essa noção pequei um balde com o gel perguntei 

se o gel tava dentro ou fora do balde eles responderam dentro dei a eles parabéns, 

pois estavam certo, sendo disse que ia fazer uma brincadeira com os bambolês eu 

e Valquíria chamamos 4 crianças primeiro para poder brincar, era para 

que eles ficasse dentro do bambolê quando falasse fora tinha que sair e dentro 

voltar e eles fizeram com exatidão a atividade e todos participaram da atividade 

alegremente. Dando sequencia Valquíria fez duas linhas com eles para poder 

ensinar uma musica a eles de inicio ela ensaio com eles e depois todos entravaram 

na farra para poder cantar e fazer os movimentos do dentro fora foi muito bacana a 

euforia deles e vê sua participação nesse momento. E para finalizarmos a 

atividades do dia pedimos que cada um sentasse em sua respectiva cadeira que 
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iríamos entregar a atividade a ser, Fo uma atividade impressa com quatro garrafas 

dentro de uma caixa e dois fora, eles tinham que pintar as garrafas de dentro da 

caixa e eles fizeram perfeita a atividade. Só posso dizer que fiquei muito satisfeita 

com o resultado porque eles absorveram bem, o que foi passado a eles sabendo 

identificar as noções espaciais. 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de setembro de 2019 

Aplicação de atividade do dia 09 de Setembro de 2019 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Valquíria Santos 

Iniciamos essa semana a atividades com os números, eu Ana logo que comecei a 

falar das atividades perguntei se eles conheciam os numerais e grande parte disse 

que sim. 

Perguntei a eles qual animal estava no numero 1 colado na parede eles disseram 

jacaré,os parabenizei dizendo que era sim um jacaré e logo em seguida perguntei 

novamente quantos jacarés tinha no numero 1 Davi respondeu 1 e ainda mostrou 

com o dedinho, disse isso mesmo Davi em um só e hoje iremos fazer atividades 

relacionados com o numeral 1. A pro Ana vai passar um vídeo antes de começar as 

atividades, mas preste bem atenção no vídeo para depois nós fazer a atividade 

direitinha. 

Comecei a passar o vídeo e La dava uma breve instrução de como fazer o numero 

pausei o vídeo e disse a eles para que todos fizessem o numero no ar,e assim 

todos fizeram, e dando sequencia ao vídeo pedi a eles para que fizessem o numero 

1 com as mãozinhas todos fizeram que começou ate virar bagunça que teve que 

haver pausa para que Adriana pedisse a eles que ficassem em silencio e não 

levantasse de seus lugares para mostrar suas mãozinhas que de onde eu estava 
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dava de ver eles todos. Após o término do vídeo pedi a eles que cada um sentasse 

em sua cadeira em silencio e sem bagunça que nos iríamos fazer a próxima 

atividade que era escrever o numeral 1 na lousa mágica. Peguei uma lousa e um 

pincel e fiz o numero para que todos vissem como era para fazer e expliquei que 

todos iriam tentar fazer o numero na sua lousa e a cada um que ia entregando a 

lousa fazia um numero de exemplo para que eles olhassem e fizessem igual. A 

maioria teve dificuldades em fazer, mas teve aqueles que fizeram como o 

Guilherme que disse que não conseguia e fez perfeitamente o numero. 

Alguns fizeram o numero, mas nem todos conseguiram realizar a atividade 

proposta, uns com mais dificuldades que os outros para escrever o numero. Mas foi 

uma atividade que eles gostaram de fazer que começaram ate fazer as vogais as 

quais Adriana esta trabalhando com eles. Mas creio que como vamos trabalhar 

sequencia aos poucos eles irão conseguir fazer. Após o termino da atividade vamos 

para a atividade da arvore que as crianças vão colar uma maçã correspondente ao 

numero trabalhado, como iniciamos com o numero 1 eles colaram uma maçã na e 

assim será sucessivamente até chegar o numero 10. Mas foi uma aula proveitosa 

eles absorveram bem a proposta que foi feita pra eles e sei que a cada atividade 

aplicada será um novo aprendizado como para eles e para nós bolsistas 

 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de outubro de 2019 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de novembro de 2019 

Insira um registro referente ao mês 

Mês de dezembro de 2019 

O Pibid me proporcionou muitos aprendizados juntamente com a professora 

supervisora Josiane que sempre dedicada em nos ajudar nas atividades a serem 

elaboradas para ser aplicadas para os educando. Foram muitos exercícios que 
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foram trabalhados no projeto de ciências trabalhamos a classificação dos animais 

como vertebrados e invertebrados, pois foi bem divertido decidimos por passar um 

filme, mas antes disso explanamos que se eles sabiam quais animais se 

encaixavam em cada classe e por nossa surpresa eles conheciam sim os animais, 

após a explicação foi passado a eles o filme Vida de Insetos e tem praticamente 

todos os animais dessas classificações. Ainda sobre ciências a gente foi a um 

passeio no sitio fazer uma visita a uma horta orgânica, nossa foi um passeio 

maravilhoso, pois La obtivemos muitas explicações do dono do sitio de como é uma 

horta orgânica pois são alimentos saudáveis sem nenhum tipo de agrotóxicos, alem 

disso tinham vários animais, tipos de plantas que La eles produzem tudo natural. 

Foi uma aula ao ar livre que nos proporciono vários conhecimentos do que são os 

alimentos orgânicos todos se divertiram bastante nesse dia porque ao final da aula 

tivemos um delicioso lanche. 

Outra aula bem interessante foi o dia de confeccionar um terrario com os alunos na 

aula anterior pedimos que cada um trouxesse terra, adubo, litro, sementes, pedras, 

areia para que assim a gente confeccionasse um terrario com eles. Assim que 

chegou o dia da aula explicamos o que era e como se faz após a explicação inicial 

se dirigimos para o pátio para a confecção do mesmo. Todos participaram na hora 

da montagem cada um participou um pouco contribuindo para a confecção do 

mesmo. Ao final colocamos os terrario um local especifica para que assim as 

sementes pudessem germinar. O pibid nos proporcionou um aprendizado que 

vamos levar pra vida como referencia de como ser um professor capacitado para 

estar em sala de aula. Foram muitas experiências vividas e compartilhadas que 

farão parte da minha vida, e o dia que me formar e estiver em sala pode ter certeza 

que irei me lembra dessa fase de ser uma Pibidiana. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: E.E.E.F João Batista Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Silva 

Nome do bolsista: Amanda Dias Marques dos Santos 

Data de inclusão no PIBID:  Mês de Agosto de 2018  

Turmas atendidas: Turma de 2 a 3 anos 

Quantidade de alunos atendidos: 18 alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 

AGOSTO DE 2018 

No dia 27/08/2018 as 8:30 iniciou a reunião na sala 8. 

Neste dia conversamos sobre diversos assuntos e ficou decidido que a semana inteira 

iriamos ter encontros para tratar sobre assuntos das escolas e aprender sobre vários 

conteúdos e temas e que nos outros dias os encontros começariam as 7:30. No decorrer da 

manhã assistimos um vídeo professor nota 10 que mostra imagens dos primeiros 

acadêmicos a entrar no Programa de Iniciação à Docência (Pibid) que se iniciou no ano de 

2011. O Pibid trabalha muito sobre intervenções pedagógicas com a criança.  

E foi nos passado o cronograma para a entrega dos registros, como meu dia na escola é na 

quinta, terei que enviar o registro até um dia após de ter aplicado alguma atividade e até 

três dias para as supervisoras fazerem a devolutiva. Falamos sobre o que devemos 

escrever nos registros em sala e os pontos principais são o porquê de estramos ali, ver 

como a sala está organizada, perguntar a professora qual a propostas das atividades e etc. 

A professora Flavia nos passou um vídeo da Emília Ferrero que se chama A cultura Escrita 
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na educação Infantil. Que fala sobre o que as crianças podem aprender na educação infantil 

sobre leitura e escrita e tem que ver precisamente como a criança se introduz na cultura. E 

para ensina las tudo tem que ser feito com afeto, cuidado, atenção e carinho e mostrar para 

a criança que ler e escrever é uma coisa prazerosa e que esse é o papel da educação 

infantil.  

Depois desse momento vimos um vídeo da Marina Bastos que conta as histórias no 

Youtube, com o título de Bruxa, Bruxa, venha a minha festa. Fizemos uma atividade lúdica e 

que promova a escrita tanto em desenho ou texto em cima da musiquinha. Tivemos a ideia 

de fazer uma roda com as crianças e cantar e fazer os gestos para elas e desenharem 

quem elas queriam na festa delas e usando tinha guache e giz de cera. E os demais teve 

várias ideias lúdicas em cima da música. 

No dia 28 começamos ouvindo uma música Herdeiros do Futuro (Toquinho) e continuamos 

a ter novas ideias de atividades para as crianças em cima da musiquinha Bruxa, Bruxa, 

venha a minha festa e cada dupla sugeriu umas brincadeiras. E com essas atividades ver 

poderíamos trabalhar a coordenação motora.  

E nos demais dias da semana falamos sobre vários assuntos e os principais pontos para 

compreender sobre como iriamos fazer o mapeamento e aprender sobre psicomotricidade e 

lateralidade, grafismo e os tipos de letras, transcrição de letras, e de que forma poderíamos 

ver o grau de dificuldades de cada um em sala e os métodos de como podemos ajuda las e 

para nos estimular a ter ideias novas e ser futuramente ótimas professoras que pensem 

mais no aluno e não ir para a sala simplesmente passar algo por passar e sim estar sempre 

estimulando e tendo novas estratégias para que elas gostem e queiram estar ali.  Esta 

semana foi de grande importância, por que mostrou a forma de olhar para cada criança e 

nos fazer enxergar que podemos fazer diferente dos professores que já existem e exercem 

essa profissão e que não é tão reconhecida e  mostrar que amamos o que estamos fazendo 

e procurando ser melhores no ambiente escolar e na vida. 

 

SETEMBRO DE 2018 

Registro 

Segunda Feira, 27 de setembro de 2018. 

No dia de hoje iniciou a nossa reunião e conversamos sobre vários assuntos e sobre as 

decisões que tomaríamos e que a partir do próximo dia o encontro seria as 7:30 e terminaria 
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as 10:30 e eu Amanda gostei bastante por que se ficasse das 8:30 até as 11:30 iria ser bem 

corrido. A semana inteira vamos nos encontrar na faculdade para aprender mais e saber 

como será o mapeamento das crianças. O encontro foi bem legal, assisti um vídeo sobre a 

primeira turma do Pibid que foi em 2011 e foi muito bom ver que o projeto pode me ajudar e 

muito e me fazer ver as coisas de outra forma e não ficar com receio de fazer as coisas e de 

também perder o medo.  

Meu dia na escola Valdecir é todas as quintas feiras e agora teremos um cronograma 

certinho para a entrega dos registros e assim será bem melhor. E durante os outros dias 

conversamos sobre o que faremos na e escola e como devo lidar com as crianças e ver 

com a professora a proposta de cada atividade que ela passar. Vimos um vídeo da Emília 

Ferrero que se chama A cultura Escrita na educação Infantil. Que fala sobre o que as 

crianças podem aprender na educação infantil sobre leitura e escrita e tem que ver 

precisamente como a criança se introduz na cultura. E para ensinar que tudo tem que ser 

feito com afeto, cuidado, atenção e carinho e mostrar para a criança que ler e escrever é 

uma coisa prazerosa e que esse é o papel da educação infantil. Eu não tinha ideia que as 

coisas deveriam ser feitas assim e pensadas dessa forma e isso me fez ver de uma maneira 

diferente a educação infantil. 

Na terça feira dia 28 começamos ouvindo uma música Herdeiros do Futuro (Toquinho) e 

continuamos a ter novas ideias de atividades para as crianças em cima da musiquinha 

Bruxa, Bruxa, venha a minha festa e cada dupla sugeriu umas brincadeiras. E com essas 

atividades ver o que poderíamos trabalhar a coordenação motora.  

E nos demais dias da semana falamos sobre vários assuntos e os principais pontos para 

compreender sobre como iriamos fazer o mapeamento e aprender sobre psicomotricidade e 

lateralidade, grafismo e os tipos de letras, transcrição de letras, e de que forma poderíamos 

ver o grau de dificuldades de cada um em sala e os métodos de como podemos auxiliar as 

crianças em sala e para nos estimular a ter ideias novas e ser futuramente eu ser uma ótima 

pedagoga e pensar mais no aluno e não ir para a sala simplesmente passar algo por passar 

e sim estar sempre estimulando e tendo novas estratégias para que elas gostem e queiram 

estar ali.  Esta semana foi de grande importância, por que mostrou a forma de olhar para 

cada criança e nos fazer enxergar que podemos fazer. 
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OUTUBRO – 2018 

Registro do dia 18 de outubro de 2018 – Metamorfose da Borboleta e suas fases 

                                                                   Amanda Dias Marques Santos  

 

      Mais um dia se inicia e eu como sempre estava bem animada. Começou a aula 

com uma leitura da Ruth Rocha „ As coisas que a gente fala „ a história fala sobre a 

mentira que uma vez contada vai se espalhando e voando e entrando dentro das 

casas como se tivessem asas e como se fossem um milhão de borboletas e que 

Gabriela percebeu que a mentira que ela tinha contado tinha se espalhado por toda 

cidade e ela contou toda a verdade e a chuva lavou toda a sua tristeza e sua 

mentira. 

      Logo após a leitura começamos a relembrar a história da Primavera da Lagarta 

juntamente com eles e fazendo algumas perguntas enquanto relembrávamos a 

história. Em seguida comecei a falar sobre a metamorfose da borboleta e suas 

fases e fiz algumas perguntas. Por exemplo: “ Vocês sabem como se chama o ciclo 

da vida que a lagarta possui “ “ Quem já viu um casulo de perto “. Eles ficaram bem 

curiosos e com diversas duvidas como, o que é um casulo e como se transforma a 

lagarta em borboleta, tentei responder de uma forma que eles conseguiriam 

entender. Esse é um conteúdo novo e estamos trabalhando essa atividade em cima 

do projeto de leitura que iniciamos no começo do mês. Passamos dois vídeos para 

eles entenderem melhor o que já tinha sido conversado. 

 

          Figura 1- Vídeo da metamorfose da borboleta com cocoricó 

Posteriormente passamos uma atividade sobre a metamorfose para eles 

responderem e colarem no caderno e depois entregamos um desenho sobre as 
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fases das borboletas para eles pintarem. Eu ajudei alguns que estavam com 

dificuldades para executar a atividade e responder as perguntas. 

 

                                     Figura 2 – Momento da atividade  

                             

Figura 3 – Momento da atividade          

 

 

O dia de hoje foi muitas risadas e duvidas, ficaram bem animados com o novo 

conteúdo. Eu estava bem ansiosa para poder passar esse novo conteúdo e ter esse 

contato de perto com eles e ver estão participando bem da aula. Depois disso tudo 

bateu o sino para o intervalo e nos despedimos deles. 

      Para mim a atividade foi muito proveitosa e consegui passar o conteúdo de uma 

forma que eles entendessem e participassem da aula, a única dificuldade que 

percebi é a leitura e a interpretação do texto. Quando está só conversando e 

explicando e fazendo perguntas eles conseguem responder e fazer as atividades, 

quando é para fazerem sozinhos eles têm bastante dificuldade. Mas no final deu 

tudo certo. 
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 Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha. (Metamorfose da borboleta)  

Aula número:07   Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Conhecer a Metamorfose da borboleta e suas fases  

●  Reler ou relembrar o texto: Primavera da lagarta. 

● Mostrar aos alunos como acontece o ciclo de vida das borboletas (sua metamorfose) 

● Promover momento de discussão sobre como as borboletas podem ser úteis e como as 

vezes ainda em forma de lagarta prejudicam as plantações. 

Leitura do Dia: As coisas que a gente fala  

   

OBJETIVOS: Mostrar a importância que elas têm para nós e poder conhecer sua 

transformação e seus ciclos 

 

 Reler o texto Primavera da Lagarta, relembrando a obra literária da escritora Ruth 

Rocha; 

 Mostrar um vídeo para que os alunos entendam como acontece a metamorfose 
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desse inseto; 

 Promover um momento de descontração para que cantem uma música baseada no 

tema trabalhado na aula (Metamorfose das borboletas/ Cocoricó); 

 Sistematizar o conhecimento por meio de uma atividade impressa sobre as fases 

da vida das borboletas; 

 

CONTEÚDOS: 

● Metamorfose (fases, ciclo de vida das borboletas). 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 

 Conversa coletiva sobre o texto Primavera da lagarta e sobre o vídeo da turma do 

Cocoricó. 

 Individualmente farão o exercício impresso da metamorfose das borboletas. 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 

Hoje é um dia especial, pois hoje vamos aprender algo muito legal! Vamos aprender como 

acontece as fases da vida de uma borboleta. Então, pra que ninguém fique com nenhuma 

dúvida sobre esse assunto, vamos estudar de diversas maneiras esse tema, ok? 

Vamos ter texto, vídeo, música e atividades impressas. 

3. - Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Primeiro momento: 

 Quem se lembra da história Primavera da lagarta? 

 Vamos tentar falar o que acontece com a lagarta do texto? 

 Vocês sabem como se chama esse ciclo de vida que a lagarta possui? 

 Quem aqui já viu algum filme que mostre a transformação de uma lagarta em 
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borboleta? 

 Quem aqui, já assistiu ao filme Vida de inseto° 

 Quem já viu um casulo de pertinho? 

 O casulo é só uma das fases da vida da lagarta/Borboleta. Vamos conhecer as outras 

fases? 

 

1 – Relembrar a história Primavera da lagarta com os alunos. 

 

 

2 – Passar os vídeos que mostrem a metamorfose da borboleta. 

 

 

3 – Aplicar uma atividade impressa sobre a metamorfose da borboleta. 

    

   

 

 

 

 

4. Recursos Humanos: 

 

Materiais: 

(X )atividades impressas 

( X) data show da sala 

( X)notebook 

( X) pen drive 

( ) outros:  
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5. Proposta De Avaliação: 

 

● Perceber a participação dos alunos durante a conversa sobre o assunto da aula. 

● Refletir sobre os conhecimentos prévios dos alunos; 

● Analisar a dificuldade ou não na realização da atividade impressa. 

6. Atividade Extra (para complementar o conteúdo do dia): 

Se houver tempo: Tentaremos desenhar o ciclo da borboleta no caderno. 

7. Anexos: 

(  x) slides 

(  ) vídeo 

(x ) links:  

https://www.youtube.com/watch?v=R4vXAUUPuoc 

https://www.youtube.com/watch?v=oSwXW4OZ3GE  

https://www.youtube.com/watch?v=tsK22IWoQyc 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35536 

 

Meninas observem com carinho esses endereços. Compensa! 

 (   ) jogos 
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NOVEMBRO 2018 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela, Adriane e Lucas 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Variação de literatura infantil 

Aula número: Turma: 2º Ano “B” e “A” 

Data da Aplicação: 06 /12/2018 

 

Proposta de Atividade: O que as crianças vão fazer? 

Ouvir duas versões do conto “os três porquinhos” e criar sua própria versão do 

mesmo conto. 

Leitura do Dia: cada aluno estará lendo uma historia. 

 

OBJETIVOS:   

 Despertar a criatividade, ao criar sua própria versão da história. 

 Desenvolver a habilidade de produzir textos. 

 Fazer uso correto da ortografia. 

 

CONTEÚDOS 

 Produção de texto; 
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Ortografia. 

ETAPAS PREVISTAS 

8. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: Atividade será 

realizada em dupla. 

Nomes das duplas: 

GIVERI JOSIANE 

LARISSA (Adriane) 

Raul  (Lucas) 

Douglas  (Amanda) 

Letícia (Angela) 

 

 

9. Explicação Inicial:  

Bom Dia turma! 

Hoje vamos apresentar duas versões de “Os três porquinhos” para que vocês 

saibam que um mesmo conto pode acontecer de várias formas diferentes, e 

como atividade vocês terão que produzir sua própria versão do conto. 

 

3 - Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos 

 

 Vocês sabem o que é um conto? 

 Vocês já ouviram o conto “Os três Porquinhos”? 

 Qual a moral da historia “Os três Porquinhos”? 

 Quais as diferenças entre as duas versões? 

 Como era o lobo no primeiro conto? E no segundo? 

 Qual das duas versões vocês mais gostaram? 

 E o cenário é igual nas duas? 

 DURANTE A TERCEIRA VERSÃO: 

 Como vai ser o lobo da sua história; 
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 E os porquinhos? 

 Onde a história acontece? 

 Como vai ser o inicio? E o final? 

 O que acontece de diferente das versões que eu li? 

 

4 Recursos Humanos: 

 

Materiais: 

 Texto da primeira versão do conto os três porquinhos.  

Video da segunda versão; 

Caixa de som; 

Computador;data show 

Caderno, lápis e borracha 

 

5 . Proposta De Avaliação: 

 

● Verificar se as crianças compreenderam a diferença entre as duas 

versões a partir das respostas as perguntas; 

● Observar os elementos que as crianças inseriram nas suas versões; 

 

6 Atividade Extra (para complementar o conteúdo do dia): 

Interpretação de texto relacionada ao conto dos Três Porquinhos.   

 

 

7 Anexos: 

( ) slides 

(x) vídeo 
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(x) links  

https://www.youtube.com/watch?v=RZWGwffp3l4  

( x ) atividade para impressão 

 

 

DEZEMBRO 2018 

 

         

               Em nossas escolas, porém, os estudantes dizem –nos que não 

querem escrever. Alias, eles não precisam se incomodar em dizer isso: nós 

podemos sentir sua apatia quando endrenam estórias completamente 

inadequadas; podemos ouvi-los questionar: “ Quantas linhas tenho que 

escrever? ” “ Esquecemos que nós, também, bocejaríamos e suspiraríamos, 

se nos pedissem para escrever sobre nossas férias de verão.16 

Engendram: planeiam, ideiam, geram, projetam, planejam, esboçam, 

originam, criam, preconcebem 

Esse fato vem ocorrendo aos longos dos anos, escrever se tornou chato e 

apenas uma obrigação para as crianças, eles não têm nenhum prazer em 

escrever, em elaborar um texto e veem dificuldade em tudo, no ano passado 

em sala de aula eu pude ver isso de perto, quando se falava em elaborar um 

texto todos resmungavam.  

CAlKINKS, Lucy. A arte de ensinar a escrever: O desenvolvimento do discurso 

escrito: Tradução de Deise Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
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[...] somente agora dou-me conta do que aquilo é verdade para a maioria das 

pessoas: nos preocupamos com escrever quando isto for pessoal e 

interpessoal. Por debaixo de camadas de resistência, possuímos todos uma 

necessidade primaria de escrever. Necessitamos tornar mossas verdades 

bonitas, e precisamos dizer para outros: “ Isto sou eu”. Esta é a minha estória, 

minha vida, minha verdade “. Precisamos ser ouvidos. Agora, seja 

trabalhando com crianças e adultos, eu sei que ensino a escrever começa 

com o reconhecimento de cada individuo vem para a oficina de trabalho 

de escrita com preocupações, ideias recordações e sentimentos. Nossa 

tarefa, como professores, é ouvir e ajuda-los a ouvir. 

    “ Quais são as coisas que você mais gosta e conhece “? Pergunto aos 

escritores, e pergunto-lhes sempre, mão importando se estes escritores tem 

seus sessenta anos de idade. 17-18 – Aqui vemos a importância do ouvir uma 

pessoa e não só apenas ler suas escritas e sim parar e ouvir. 

2 responda à escrita dê leitores para escritores 

Para mim, é essencial que crianças estejam profundamente envolvidas com 

escrita, que compartilhem seus textos com os outros e que percebam a si 

mesmo como autores. Creio que estas coisas estão interconectadas. Uma 

sensação de autoria nasce de uma luta para imprimir no papel algo grande e 

vital, e da observação de que as próprias palavras, impressas, atingem os 

corações e as mentes dos leitores. 22 

Caleidoscópio – instrumento óptico que serve para criar efeitos visuais 

simétricos    

3 – Quando a pesquisa fundamenta nossa pratica  

 Uma mudança exemplar do produto para o processo.  

 

Quando eu comecei a estudar, raramente a escrita era ensinada; em vez 

disso, era exigida e; depois, corrigido. Se havia qualquer ensino, o foco 
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estava sobre categorização dos produtos escritos. Meus professores 

relacionavam as características da ficção cientifica, fantasia, contos de fada, 

poesias e prosa e mostravam exemplos de cada um destes gêneros. No 

segundo grau, ensinavam as características da escrita narrativa, descritiva, 

persuativa e expositória. Sua ênfase estava sobre a produto no final, não no 

processo que levava até este. Acho que jamais algum professor observou-me 

enquanto eu escrevia, escutou minhas ideias sobre como escrever bem ou 

conversou comigo sobre minhas estratégias de composição escrita. Jamais 

souberam como eu passava minhas noites antes que uma composição fosse 

produzida. 26-27 

 

  Nos dias atuais ainda é assim nas escolas. Os professores querem que 

produzam bem e escrito com clareza. Não param para analisar e ver a 

dificuldades dos alunos. Como a autora diz ensinam as três fases da escrita e 

os professores não param para observar ou ouvi –los e na maioria não 

buscam estratégias para que queiram escrever histórias e lindos textos. 

 

 Professores como pesquisadores: a primeira área de pesquisas 

 

A primeira área de pesquisa, assim, oferece-nos um convite para que nos 

tornemos pesquisadores, observando como nossos estudantes escrevem e 

ajudando para que vejam aquilo que funciona e o que não.   

 Ensinando o processo da escrita:  segunda área de pesquisa 

 A segunda área de pesquisas oferece uma espécie diferente, de convite. 30 

 

Uníssono – que tem o mesmo som, voz, termo, palavras    

 

Para mim, é de grande utilidade pensar na escrita como um processo de 

diálogo com o entre o escritor e o texto que deverá surgir. Concentramo-nos 

na escrita, depois fazemos perguntas a nosso texto. Fazemos as mesmas 
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indagações repetidas vezes, e perguntamos se estamos escrevendo um 

poema ou um ensaio expositivo. 

 O que eu disse, até agora? O que estou tentando fazer? 

 Será que eu gosto do que escrevi? O que é tão bom, aqui, que eu 

possa estender? O que não é tão bom que eu possa arrumar? 

 Como meu texto soa? Como parece? 

 O que meu leitor ou leitora pensara, quando ler isto? Que indagações 

poderão fazer? O que observarão? Sentirão? Pensarão? 

 E o que farei, a seguir? 33-34 

Acredito que nem um terço dos alunos se questionam sobre o que escrevem. 

Devem explorar isto quando forem fazer textos. Isto pode ajudar na escrita. 

[...] Frank Smith explica. “ A escrita separa nossas ideias de nós mesmos, de 

moo que torna mais fácil explora-las; examina-las e desenvolve-las “ ( 

Smith,1982,15). 34 

4 – Criar ambientes de sala de aula que nos permitem escutar as crianças  

[...] se desejamos que os estudantes se tornem profundamente investidos em 

sua escrita, se desejamos que esbocem e revisem, compartilhando seus 

textos com os outros enquanto escrevem, estas crianças necessitam de 

tempo.se queremos que eles tenham uma oportunidade de dar o melhor 

de si mesmos e que deem o melhor de si mesmo da melhor maneira 

possível, os alunos necessitam de grandes espaços de tempo. Um 

esforço prolongado e a persistência são essenciais, para boa escrita; ainda 

assim, estas características são contrarias à maneira de nossas escolas 

modernas.36 

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo radicalmente diferente 

daquele utilizado por nós em nossas escolas. O tempo, porém, é o nosso 

recurso mais escasso. Os professores frequentemente indagam: ” como 

posso enfiar a escrita no meio de tudo que temos “ Minha sugestão é simples: 

não faça isso. Em vez de enfiar mais alguma coisa no currículo já abarrotado, 
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sugiro que olhemos criticamente para nosso dia escolar, a fim de determinar 

aquilo que não é mais necessário e pode ser eliminado. 38 

Minha sugestão, portanto, para aqueles professores que hesitam quanto a dar 

uma hora por dia para a escrita, é que tomem todos os minutos disponíveis e 

os reúnam em um período só. Em vez de escrever uma vez por semana, 

durante todo o ano, podem tentar escrever três vezes por semana, por meio 

ano. Também recomendo que o tempo de escrita seja estabelecido de 

maneira regular, de modo que as crianças possam saber com antecedência. 

38 

O estabelecimento de um período para a escrita é importante por uma 

razão: permite que as crianças assumam controle sobre seus próprios 

processos de escrita. Quando estes alunos conhecem os parâmetros em 

que estão trabalhando, podem desenvolver estratégias e planos para 

sua escrita [...] 39 

[...] O professor movimenta-se pela sala, falando com cada aluno sobre sua 

escrita, orientando silenciosamente a classe e se encontrando com os grupos 

informais de crianças. A oficina termina com uma sessão de discussão com 

toda a classe ou com o compartilhamento de ideias dentro de pequenos 

grupos. 39 

As regras simples e claras também ajudam durante a oficina de escrita. 40 

[...] O ponto mais importante, por enquanto, é que, atrás do murmúrio de 

vezes aparentemente sem sentido de uma oficina de escrita, pode existir uma 

vasta quantidade de planejamento bem realizado.Com professor de escrita, 

necessitamos estruturar as salas de aula cuidadosamente, de modo que 

possamos escutar os jovens escritores, assim, possamos ajuda-los a ouvir 

uns aos outros e responder a seus textos. 43 

 

JANEIRO 2019 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 642



                                                                      
 

18 
 
 

CALKINS, Lucy. Crianças produtoras de texto: a arte de interagir em sala de 

aula/Lucy Calkins, Amanda Hartman, Zoe White; Tradução Gisele Klein.- Porto 

Alegre: Aetmed,2008. 

 

A arte de interagir em sala de aula Primeira Parte  

Compreendendo a interação  

 

1 – Os pontos essenciais de interação* 

Com crianças produtoras de texto 

Na sala de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em grande 

velocidade enquanto turmas de outros professores têm apenas evoluções modestas. 

Estou absolutamente convencida de que a diferença tem tudo a ver com as 

habilidades dos professores de interagir. Se um professor escutar um aluno falar 

sobre sua produção textual, ele, então, consegue passar os olhos pelo o que o aluno 

fez até o momento e intervir de maneira a qualificar não apenas a produção, mas o 

trabalho do aluno em outras que virão, as interações proporcionadas por esse 

professor se tornam importantes. 11 – 12 

[...] ao escrever e revisar nossa interações e ideias sobre o ato de interagir, 

qualificamos lentamente o nosso ensino. Frequentemente dizemos que, 

quando escrevemos, damos a nós mesmo a chance de registrar nosso 

pensamento na página, de segurar nosso pensamento em nossas mãos, de 

colocar nosso pensamento em um bolso e retira-los em um outro dia. Quando 

escrevemos, podemos pensar sobre nosso pensamento... e podemos pensar 

com os outros sobre nosso pensamento. 12-13 

Cíclico – Que volta por intervalos regulares. Relativo ou pertencente a ciclo (natural, 

social, cultural etc.). 

O tom e a natureza de uma interação sobre a produção textual  
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[...] nosso enfoque está em tentar compreender as percepções, as interações e 

os planos do aluno. Quando conseguimos, somos capazes de adaptar nosso 

ensino, de modo que ele ajude os alunos a crescer além de onde eles sejam 

capazes de crescer sozinhos para sua zona de desenvolvimento proximal. 17 

Como nosso objetivo enquanto professores é levar nosso alunos tão longe quanto 

possível ao longo do caminho da escrita, e coo sabemos que cada interação é 

oportunidade precioso para ensinar apenas um dos inumeráveis tópicos de ensino 

disponíveis, às vezes ficamos fixados nas muitas coisas que as crianças está 

fazendo ( ou não está fazendo ) a fim de decidido que coisa nova a ensinar – mas 

nossas interações na verdade serão mais bem sucedidas e significativas se 

procurarmos os sucessos da criança assim como as oportunidades de ensino. 17 

Decidir  

Pondere se você deseja aceitar ou alterar os planos e processos atuais da 

criança. Decida o que você deseja ensinar e como você o ensinará. 

[...] enquanto estamos pesquisando e aprendendo sobre os processos infantis, 

nossas mentes estão ocupadas procurando tudo o que sabemos sobre produção 

textual e tudo o que sabemos sobre determinada criança, a fim de identificar com 

precisão o que podemos ensinar que terá maior impacto na criança como autora de 

texto não apenas nesse exemplo, mas na vida de autora da criança como um todo. 

18  

Quando toamos uma decisão sobre o que ensinar, também pensamos sobre como 

iremos ensinar. Devemos determinar quais dos vários métodos de ensino efetivos 

serão mais adequados para determinado aluno. Uma vez que decidimos, 

ponderamos se ensinaremos por pratica orientada, por demonstração, por 

explicação e demonstração de um exemplo ou por investigação.19 

Ensinar  

Ajude a criança a começar a fazer o que você espera que ela faça. Intervenha 

para qualificar o que a criança está fazendo  
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Existem vários métodos efetivos que as pessoas podem usar para ensinar crianças 

produtoras de texto. Em cada interação o em cada miniaula, um professor usara seja 

a pratica orientada, a demonstração, contando explicitamente e mostrando um 

exemplo, seja (ocasionalmente) a investigação. 20 

 

Método de ensino: demonstração  

 

Ensinar a escrever por demonstração mão é muito diferente de minha aula sobre 

como fazer panqueca. Se decidimos demonstrar, mostraremos à criança exatamente 

o que queremos que ela faça mais tarde sozinha. Às vezes demonstramos 

mostrando à criança o que fazemos e nossa própria escrita, e às vezes assumimos 

temporariamente uma pequena parte de sua composição escrita de modo que 

passamos usa-la para nossa demonstração. 21 

[...] assim como ensinamos uma criança a nadar entrando fisicamente na piscina e 

mostrando a ela como respirar e se movimentar, nós usamos a pratica orientada em 

interações sobre produção textual para estruturar a criança à medida que, com 

nosso apoio ela tenta o que esperamos que ela logo será capaz de fazer sozinha. 

 

 

FEVEREIRO 2019 

 

CAlKINKS, Lucy. A arte de ensinar a escrever: O desenvolvimento do discurso escrito: 

Tradução de Deise Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

A arte de ensinar a escrever  

O desenvolvimento do discurso escrito 
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Bifurcada – que se divide em dois a partir do mesmo ponto; que se difurca 

6 – Pré-escola e primeira série: primeiras experiências com a escrita  

 

[...] é importante que transformemos as salas de aula em culturas literatas, 

permitindo que os estudantes se transformem em leitores e escritores. E podemos 

começar isto já no primeiro dia de aula. 53 

Nossa tarefa, enquanto isso, é responder aos produtos oferecidos pelas crianças de 

modo que estes jovens aprendam que os sinais no papel têm o poder de transmitir 

significado. Assim como os bebes aprendem sobre o poder de seus gestos, através 

de nossas respostas a eles, os aprendizes da linguagem descobrem o poder de sua 

escrita e desenhos através de nossa resposta. 55 

Tudo é um reflexo, tudo depende de como vamos mostrar que eles podem aprender 

com seus gestos e com os seus sinais. 

[...] é muito útil focalizarmos nossa atenção naquilo que as crianças estão 

fazendo; em vez de naquilo que gostaríamos que fizessem. Geralmente, está 

acontecendo mais, em seus desenhos, do que podemos ver. 57 

 

7 – Primeira série: Um período de confiança  

[...], portanto, é a de as crianças podem escrever muito antes do que jamais 

pensamos ser possível. 64 

[...] a revisão significa, quase que literalmente, ver novamente, e precisa ser 

interpretada no sentido mais amplo. Ás vezes, a revisão envolve voltar o olhar para 

trás, para o texto, e, às vezes, envolve uma mudança. 81 

Tenho dois problemas a citar, sobre esse sistema. Primeiro, os professores passam 

todo o seu tempo escrevendo palavras no quadro e este tempo poderia ser melhor 
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gasto na observação das crianças, na conferência com elas, no enriquecimento da 

classe e do ambiente. Em segundo lugar, por que a ortografia deve ser da 

responsabilidade do professor? Sabemos que os professores sabem soletrar. Não é 

mais importante que as crianças tenham a chance de visualizar a palavra, ouvir seus 

sons e formar uma hipótese sobre o modo como são escritores? 

“ Mas meus alunos ficam sempre perguntando como se escreve determinada 

palavra! ”, os professores dizem. 

Então respondo: isto acontece porque você sempre dá a resposta “. Se somos 

claros e consistentes, as crianças param de perguntar e se tornam independentes 

como escritores. 82 

8 – Segunda série: Novas preocupações e nova competência  

Revisão  

Algumas crianças escrevem textos curtos e formais. Outros escrevem estórias 

cama-a-cama fluentes e longos. Estas diferenças, entretanto, não são variações ao 

acaso; representam pontos de crescimento. Tenho descrito a segunda serie como 

sendo uma terra de opostos, mas é acurado falar-se dela como um período de 

crescimento, na segunda série. 95 

Estas revisões onde são acrescentados detalhes são faces de serem feitas pelos 

alunos da segunda série, porque são concretas. Não envolvem o ato de pensar 

várias alternativas para um texto, nem tornam imprescindível que as crianças 

critiquem seu texto original. A atividade da revisão proporciona prazer: a leitura, as 

conversas entre colegas, recorte, colagem e adição transformam-se em tarefas 

agradáveis. O pensamento envolvido no esboço. As crianças descobrem novas 

coisas a dizer e inventam modos de inserir suas palavras adicionais no texto original. 

96  
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Registro do dia 29 de março de 2019 –Projeto Narrativas de Si. 

 

Iniciamos a aula relembrando sobre o objeto e se todos tinham trazido. A 

seguir Eu e Tatiane iniciamos a mini lição e explicamos sobre a atividade do dia. 

Decidimos que duas de nós iriamos falar sobre o objeto. Kauane levou sua pulseira 

e contou para a turma o porquê de ter levado tal objeto, a pulseira ela ganhou no dia 

do seu aniversário surpresa de suas amigas da faculdade e que ela tinha ficado 

muito feliz com o presente e logo em seguida a Angela contou sobre o seu objeto 

que era uma foto dela quando criança e que tinha apenas 1 ano de idade e que não 

se lembrava muito dessa época, mas que foi uma criança bem arteira. 

 As crianças fizeram diversas perguntas e estavam bem agitadas e todas 

queriam falar ao mesmo tempo e demos a oportunidades para alguns. Uns levaram 

um apontador de coração que ganhou da professora e o Enzo queria ter trazido a 

galinha dele e a Nauani levou um copo rosa. O Pedro tem autismo e é muito 

inteligente, ele levou uma foto de um papai Noel e os pinguins de Madagascar e 

mesmo com dificuldade de ele falou sobre seu objeto para turma e ficou muito feliz 

em contar sua história para todos. Mesmo aqueles que não levaram o objeto 

escreveu sobre ele no papel. 

 A aula foi muito proveitosa pois teve muita interação dos alunos e eles se 

dedicaram bastante em escrever e falar sobre seus objetos e até quiseram ler mais 

uma vez para a turma. Cada objeto tem um pouco sobre a vida de cada um deles e 
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por mais simples que seja a história sobre o mesmo tem um grande significado e 

importância para as crianças e acredito que o objetivo foi alcançado. 

 

Figura 1 – Angela mostrando sua foto para os alunos. 

 

Figura 2 – Texto sobre a galinha do Enzo 
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Campus de Rolim de Moura 

 

 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3°ANO A e B 

 

Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Welida Silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquíria  

Nome da Atividade: Oficina de escrita 

Tipo de atividade: História do meu objeto 

Data da Aplicação:28/03/2019  

 

Proposta de Atividade: 

1. Iniciaremos a dando minilições de como ira proceder a seguinte 

atividade. 

2. Na sequencia mostraremos nossos objetos a eles, e contaremos sobre o 

porquê deles, abrindo oportunidades para que eles nos questione sobre 

o mesmo. 

3. Após as apresentação feita por nós bolsistas e pela professora, 

solicitaremos que um ou dois deles venham á frente da sala contar o 

porque da escolha do objeto, dando abertura para o questionamento dos 

colegas. 

4. Em seguida cada um produzirá seu texto sobre o objeto levado. 

OBJETIVOS:  
Desenvolver a escrita de si e a criatividade 

CONTEÚDOS: 

Escrita 

  ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

  Individualmente. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia, hoje vamos fazer uma atividade bem legal, como já adiantamos na semana 

anterior, vocês falarão sobre seus objetos e o porque deles, o que eles te remetem. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos:  

 O porquê do objeto de vocês? 

 Que significado eles trazem nas suas vidas? 

 Já escreveram sobre algum objeto ou o animal que vocês gostam? 

Gostaram? 
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MAIO 2019 

 

Hoje quinta feira dia 2 de maio de 2019.Iniciamos a aula com a mini lição 

sobre escritor e que nós faríamos um roteiro pra o dia seguinte. Organizamos a sala 

em um semi círculo e pedimos que cada um fizesse fizesse uma pergunta para a 

escritora entrevistada. Estavam bem animados e todos queriam falar ao mesmo 

tempo. E a aula foi muito divertida. 

As perguntas foram bem objetivas como a pergunta do Vitor que foi "Você 

gosta de escrever para outras pessoas?", também a pergunta da Alzira que foi 

"Como você escolhe os títulos para suas histórias". A aula foi bastante produtiva, a 

turma toda interagiu com as bolsistas. Vemos que o projeto está ajudando os alunos 

a desenvolverem  para pensar mais sobre os assuntos e a cada dia eles sempre 

perguntam se é texto e não vemos aquelas reclamações e resmungos como antes 

sobre não gostar de produção de texto e isso é muito bom. Enfim como sobrou 

tempo demos um desenho para eles pintarem. E logo bateu o sino para o termino da 

aula. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: EMEF Professor João Batista Dias da Silva 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome do bolsista: Adriane Ardaia da Silva 

Data de inclusão no PIBID: Outubro de 2018 

Turmas atendidas: 3º ano A/B  

Quantidade de alunos atendidos: Ano 2018: 23 alunos Ano 2019: 22alunos 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 

Mês de outubro de 2018 

REGISTRO 

26-10-18.docx  

Mês de novembro de 2018 

REGISTRO 

08-11-18.docx  

Mês de dezembro de 2018 

REGISTRO 

06-12-18.docx  
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Mês de janeiro de 2019 

FICHAMENTO 

01-19.docx  

Mês de fevereiro de 2019 

PROJETO 

NARRATIVAS DE SI.docx 

Mês de março de 2019 

REGISTRO 

29-03-19.docx  

Mês de abril de 2019 

REGISTRO 

26-04-19.docx  

Mês de maio de 2019 

REGISTRO 

03-05-19.docx  

Mês de junho de 2019 

FINALIZAÇÃO DO 

PROJETO ESCRITAS DE SI.pptx 

Mês de julho de 2019 

Não houve aula na escola. 

Mês de agosto de 2019 
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REGISTRO 

08-08-19.docx  

Mês de setembro de 2019 

REGISTRO 

13-09-19.docx  

Mês de outubro de 2019 

Registro do dia 

25-10-19.docx  

Mês de novembro de 2019 

REGISTRO 

07-11-19.docx  

Mês de dezembro de 2019 

REGISTRO 

11-12-19.docx  
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: João Batista Dias da Silva 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome do bolsista: Silmara Andrelino de Souza 

Data de inclusão no PIBID:  Novembro de 2018 

Turmas atendidas: Uma turma. 

Quantidade de alunos atendidos:  22 alunos 

 

 

                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

Registro da atividade do dia 14/08 

Iniciamos nossa aula às 9:20, os alunos tinham acabado de retornar do lanche, 

todos suados, eufóricos e respiração ofegante por ter brincado e corrido muito no 

intervalo, começam a entrar pouco a pouco após bater o sino. 

Apresentamos a proposta da atividade para turma. Logo surgiu alguns 

questionamentos feitos por eles por não terem compreendido... 

Após todas entender damos sequência na atividade que teve como conteúdo 

multiplicação do 8 e para trabalharmos de forma divertida a fim de desenvolver nos 

alunos o interesse pela atividade, elaboramos o Bingo da multiplicação, no qual 

sorteamos uma multiplicação e o valor estava na cartela, e eles tinham que saber o 

valor e marcar na   cartela, foi bem proveitoso conseguimos desenvolver atividade, e 
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nossas expectativas foram alcançadas. A interação deles com a aula e com a 

vontade de brincar e interagir com a multiplicação os números foi de grande proveito 

para nós. 

Alguns alunos não desenvolveram o interesse pela atividade, outros ficaram 

nervosos pelos números sorteados não estarem na sua cartela como se fosse um 

jogo mesmo. 

Por fim deu 5 ganhadores ficaram todos felizes e resolvemos oferecer para quem 

ganhasse pirulitos e para o restante da sala não ficarem chateados entregamos 

balas, logo corrigimos as cartelas e as multiplicações no quadro.  

 

 

                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

Aula aplicada no dia 29/08  

Começamos a trabalhar um projeto com as crianças também está relacionado 

com a ciências e matemáticas e tem como tema JEEP o que seria jovens 

empreendedores.  Explicamos para os alunos o projeto e a sigla, alguns optaram em 

responder e adivinhar o que seria aquela sigla. 

Estávamos em quatro bolsista em sala Diego, Cássia, Kauane e Silmara 

iniciamos as atividades propostas pelo livro que tinha como um conteúdo uma vida 

saudável iniciamos um debate com eles sobre o que entendiam sobre Vida 

Saudável, Ana Luiza falou que é quando alimentamos bem e fazendo exercício, 

preservar o meio ambiente e cuidar da saúde. 

Perguntando também o que eles mais gostam de fazer, alguns responderam 

que assistir televisão, dormir e comer são as coisas melhores, William disse que 

jogar bola é mais legal. Pedimos que eles escreverem o que eles fazem que é 

saudável que não é, também que escrevessem os lugares divertidos que tem na 
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cidade que moram, onde mais gostam de ir alguns falaram cinema, parque, 

pracinha, pista de Kart, ginásio Esporte e vários outros lugares, perguntamos 

também com qual brinquedos conhece e quais mais gostam. Todos escreveram a 

respostas no livro, depois juntaram-se em grupo para entrevistar uns aos outros 

sobre o que gostam de fazer, lugar que gosta de ir, os alimentos mais gostosos e 

etc. Por fim eles apresentaram os resultados das entrevistas e viram quanta coisa 

legal tem para fazer e coisas que eles nem conheciam passaram a conhecer na 

entrevista com seus colegas. 

.  

 

 

                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

 

Registro do dia 5/10 

Como de costume a aula inicia às 9 horas com as crianças em sala como 

estamos a aplicar as atividades explorando um pouco da geografia da cidade e do 

bem-estar da população daquela cidade e os próprios alunos conhecendo lugares e 

opções de diversão na cidade. 

Dividimos a sala em grupo no qual desenvolver uma pesquisa entre eles 

sobre os lugares que eles vão na cidade, obtivemos as respostas de parques, 

praças, pistas de caminhada e outros explicamos que esses lugares são públicos 
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direito de todos participar desse tipo de lazer e que devemos cuidar e zelar do nosso 

ambiente.  

Orientamos para que escrevessem qual outros tipos de lugares poderiam ter 

na cidade deles, Ana Luiza e o Pedro pediram zoológicos, museus, livrarias e 

shopping e foi assim que desenvolvemos as atividades. 

Por fim eles discutiram sobre as suas escolhas dos lugares de lazer.

.  

 

 

 

REGISTRO DO PROJETO NATUREZA E CIÊNCIA 

 

Iniciamos o projeto natureza e ciência com a finalidade de explicar o que mais 

se discutem na atualidade e mostrarem aos alunos a importância de falar da 

natureza na educação e da preservação do meio ambiente 

O que mais se trabalhou nesse projeto foi a reciclagem de produtos que 

seriam descartados no meio ambiente como, garrafas PETs, caixas de leite, tudo em 

plástico, papel como papelão. Além dessa preocupação com a reciclagem dos 

produtos que seriam   descartados no solo, explicamos a necessitamos de entender 

quais e como serem utilizados na cidade onde moram, foram feitos perguntas e 

debate das coisas e lugares da nossa localidade, como lugares para diversões, 

como parquinhos, teatro, pistas e cinema coisas que beneficiam os alunos na 

educação e na diversão desses, obtivemos muitas informações   e muitas dos 
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alunos contribuíram para   esse diálogo. Teatro tem não é utilizado e, ou seja, pouco 

utilizado.   

No decorrer desse projeto a gente utilizou várias coisas jogos e objetos 

educativos, também como não educativos, propriamente para a diversão desses.  E 

com as ideias das Crianças, eles levavam as coisas para produzirem, desenvolviam 

as ideias e nos bolsistas contribuíamos e produzíamos juntos com eles, como jogos 

educativos para brincadeira, jogo de soma e de português que beneficiará assim o 

meio ambiente e as crianças também como já mencionado. Foi um trabalho para 

eles conhecerem descobrirem o quê de interessante tem na cidade o que eles 

podem fazer na cidade para beneficiar eles, com a reciclagem. O projeto foi 

concluído, e com a esperança de que, de alguma forma essas crianças com toda a 

certeza tiraram algum ensinamento sobre a reciclagem do meio ambiente com os 

produtos reutilizados de iriam para o lixo, podendo ir para o solo prejudicando o meio 

ambiente como um todo. Mas que podem ser reciclados e assim dá uma melhorada 

na cidade para todos no geral. 

No último dia do projeto foi realizado a feira, para que os empreenderes 

pudessem vender seus produtos, ali foi desenvolvido várias coisas, momento pelo 

qual faz com que os alunos tomem uma noção do trabalho de uma empresa, na 

pratica. Alguns alunos desenvolveram-se habilidades com o movimento bem ativos e 

aptos para fazer negócio, frisávamos muito no atendimento e na divulgação da 

empresa, aprendemos muito com todas aquelas crianças. 

Finalizamos esse projeto, e damos início as visitas em lugares que envolveu 

meio ambiente como foi programado de levar as crianças a conhecer a CAERD  com  

objetivo de conhecer o processo de estruturação e desenvolvimento da água em 

Rolim de Moura, onde eles pudessem entender qual o processo da água até chegar 

na casa deles, para o devido consumo, para lavar louça, tomar banho e a 

conscientização da economia da água,  não esbanjar, da economia,  os riscos e 

todos os fatores que estão relacionados a água explicamos para os alunos. Porém 

devido a condição climática e alguns meios sociais envolvendo a burocracia não foi 

possível levar as crianças da CAERD, mas trouxemos para dentro da sala de aula, 

estruturamos e explicamos como que é o processo de desenvolvimento da água até 

chegar na casa deles. Os alunos sempre interessados com a   aula, afirmaram que a 
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agua é uma das coisas fundamentais para o corpo e vida humana como foi dito por 

um dos alunos no dia da aula. Falamos sobre a água e a sua importância a 

preservação, a água potável e salgada e foi um show, desenvolvemos muito diálogo 

com as crianças, momento pelo qual todos queriam falar e foi bem proveitoso todos 

os momentos, eles compreenderam muito bem esse tema que já é bastante 

discutido na educação. Foi dividido em duas etapas no primeiro momento juntamos 

as duas salas para passar alguns vídeos que explicava sobre a importância da água 

Preservação, como também para melhor  aplicação de conscientização da  aula  foi  

passado “ O filme  menino que descobriu  o  vento” e entre outros. Em outro 

segundo momento retornando para sala desenvolvemos uma roda de conversa com 

os alunos, apresentavam bastante interesse no assunto muitas perguntas e 

contribuições como alguns até chegou a falar que “minha mãe limpar a casa com a 

água que ela lavar roupa”. Os bolsistas aplicaram a importância de economizar a 

água, foi quando a Letícia disse que a vizinha dela gasta muita água, assim os seus 

colegas contribuíram para com a fala dela, disse que ela deveria conscientizar a 

vizinha dela economizar a água por que no futuro todos vão precisar de água e a 

água pode ficar escassa na cidade. Assim contribuindo também para o que ela tinha 

falado como a importância de explicar para as pessoas o vizinho colega a 

importância de conscientizar o desperdício e economizar água. Falamos também 

que às vezes é porque ninguém ensinou essa pessoa e aí ela não sabe sobre a 

preservação e economia da água. E assim foi desenvolvendo a aula, fizemos muitas 

perguntas todos vídeos que foram passados todas as crianças falaram um pouco do 

tema e por fim, ministramos uma atividade para medir o grau de compreensão 

desses, pedimos para escrever o que eles entendiam sobre a importância da água 

para nós humanos e obtivemos maioria das respostas , como de fechar a torneira ao 

escovar os dente, ao tomar banho se esfregar o ensaboar com o chuveiro fechado 

para não desperdiçar água, ao lavar alguma roupa ou algum outro, aquela água 

pode ser utilizada para lavar alguma coisa como moto, carro,  casa e a área. 

Durante a atividade algumas crianças deram mais importância ao tema, como 

falaram que a água é importante para o corpo funcionamento do metabolismo para 

as plantas e também a água da chuva que é fundamental para os lençóis freáticos. 

Por fim citamos o acontecimento na Bahia o caso das manchas de óleo 

propostos nas praias Pedro e Letícia viram a reportagem no jornal e acrescentaram, 
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que os animais marinhos morrem pelo fato do Óleo atrapalhar a respiração e poluir a 

água deixando os animais pesados e sem respirar. Os bolsistas então reforçaram 

ainda que com isso as pessoas que tiram o sustento da família, como quem vende 

peixe ou água de coco na praia são prejudicadas pois o fluxo de turismo cai devido 

não ter como aproveitar as águas sujas com as manchas de óleos. 

Ainda no momento em que explicando importância da preservação da agua, 

foi apesentado o filme, o menino que descobriu o vento que está relacionado ao 

descobrimento a água em abundância. 

Projeto já está se encaminhando para férias em meados de novembro e 

dezembro. E o último a visita que fizemos com as crianças foi levar em eles no sítio 

na plantação de produtos alimentícios como verduras e legumes, que era produzido 

tudo sem agrotóxicos, como era o meio da família tirar o sustento a partir da 

produção. Eles plantavam e colhiam, sendo necessário à distribuição dos alimentos 

nos mercados e vendiam na feira. As crianças ficaram todos maravilhados com o 

processo de desenvolvimento, ajudaram na plantação de mandioca no sítio, e 

ficaram bem contentes com a visita que fizeram, evoluindo o conhecimento para 

natureza sobre a preservação do meio ambiente ao ar livre e o que a natureza pode 

nos oferecer se a gente cuidando dela.  Conheceram também o café que é 

desenvolvido na propriedade, os animais o que eles vendem também como galinhas 

e porcos, as frutas, mas as frutas não são vendidas só para o consumo, a produção 

da farinha de mandioca e a horta que é enorme com verduras e legumes, e 

aprenderam também sobre vários processos que são oferecido para 

desenvolvimento das plantas. 

Finalizamos o projeto com as visitas e foi encaminhado já para o final do ano, 

tanto nosso último ano deles como último ano nosso, onde desenvolvemos várias 

coisas legais para as crianças que envolvesse também a natureza em um parque de 

diversão ao ar livre. O parque ecológico, não foi possível realizar porque a semana 

de ir até o local estava com muita chuva e sair com 30 crianças não era fácil, então 

desistimos dessa possibilidade e desenvolvemos atividades que eles pudessem 

brincar na escola mesmo, como brincadeiras que buscamos na infância quando nós 

mesmo brincávamos, nossos pais que hoje já são muito esquecidas.  Brincando de 

torta na cara, passa-anel, rouba Bandeira, queimada foi uma diversão total. 
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Além de personalizarmos as lembrancinhas para as crianças e uma 

confraternização junto com elas após a brincadeira, um amigo lembrança também foi 

desenvolvido na turma e foi bem interessante porque era apenas uma lembrança 

uma escritinho que eles pudessem entregar para quem eles quisessem e se 

pudesse entregar em mais de um poderia entregar, nós também recebemos e 

produzimos  e entregamos para todos e foi concluída atividade e encerramos o 

PIBID. 
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RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL DO PIBID – SUBPROJETO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Coordenadora de área: Flávia Pansini 

Nome da Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista 

Dias 

Nome da professora supervisora/Preceptora: Giveri Marques 

Nome do bolsista: Lucas Ramos Batista Rocha 

Data de inclusão no PIBID: novembro de 2018. 

Turmas atendidas: 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de alunos atendidos: 22 crianças por turma 

 

REGISTROS MENSAIS POR ORDEM CRONOLÓGICA 

Mês de novembro de 2018 

Aplicação de atividade do dia 27 de fevereiro de 2018 

 O dia foi dedicado à confecção de lembrancinhas em EVA para ser 

entregue as crianças no último dia de aula e a decoração do painel de natal, 

pois as crianças estavam em semana de provas o que dispensava a 

necessidade de um planejamento de aula para essa semana. Os estagiários 

foram divididos em dois grupos, um para as lembrancinhas e o outro para a 
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decoração do painel, nós ficamos com as lembrancinhas.  

 

 

Momento da confecção dos enfeites                Lembrancinhas concluídas, 

do painel e lembrancinhas e que as                         faltando só o bombom. 

crianças estavam no intervalo. 

 

 

 A lembrancinha escolhida foi o boneco de neve que vem com um 

bombom dentro, fizemos o recorte colagem e decoração deles e os 

deixamos prontos para colocar o bombom, ao terminar as lembrancinhas 

tínhamos que auxiliar na confecção do painel, mas o grupo responsável já 

havia terminado então limpamos os retalhos e encerramos o trabalho um 

pouco mais cedo.  

 

Mês de dezembro de 2018 

Aplicação de atividade do dia 14 de dezembro de 2018 

 A aula se iniciou com todos os estagiários no mesmo dia, para que 

pudéssemos entregar as lembrancinhas que ajudamos a confeccionar, 

primeiro as estagiarias Geziane e Ludimila realizaram uma apresentação 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 664



                                                                      

3 
 

com fantoches falando sobre o verdadeiro sentido do natal. 

 

Apresentação de fantoches 

 

 Após a apresentação a palavra passou a ser das estagiarias Bruna e 

Welida que realizaram o sorteio do amigo secreto e distribuíram cartões 

para serem preenchidos pelos alunos para dar a quem eles dariam seu 

presente, todos os estagiários auxiliaram os alunos na escrita das 

mensagens. 
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Auxiliando na escrita do cartão 

 

 Com o fim da confecção das mensagens no cartão começamos a 

revelar o amigo chocolate, as crianças tinham a opção de ler o cartão para 

turma ou só entregar o presente e o cartão. 

                          

Revelação do amigo chocolate 

 

 Logo ao terminar a troca de chocolates começou a distribuição dos 

sucos, doces e salgados que cada aluno trouxe de casa para a 

confraternização, então quando todos estavam satisfeitos, o Diego e a 

Luana entregaram uma lembrancinha feita por eles para uma aula dada 
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anteriormente sobre a multiplicação, e todos os estagiários distribuíram a 

lembrancinha de natal que ajudaram a confeccionar, então Lucas e Diego 

colocaram algumas músicas infantis para que as crianças pudessem dançar, 

e a maioria dos estagiários entraram na dança, literalmente,  ficamos 

dançando com eles até o fim da aula.  

 

Mês de janeiro de 2019 

 

1º FICHAMENTO INDIVIDUAL DE LIVRO PROPOSTO PARA AS 

FÉRIAS 

 

CALKINS, Lucy. A arte de ensinar a escrever: O DESENVOLVIMENTO 

DO DISCURSO ESCRITO. Trad. de Deise Batista. – Porto alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

 

Capitulo 1 - Criando a energia para escrever 

 A escrita é algo essencial para o ser humano desde a pré-história, 

porem atualmente nas escolas é vista pelos alunos com apatia e se nos 

colocássemos no lugar deles poderíamos perceber que a escrita quando é 

obrigatória deixa de ser algo prazeroso. “Nos preocuparemos com escrever 

quando isto for algo pessoal e interpessoal.” 

 Tanto crianças como adultos têm suas vidas cheias de experiências, 

só precisamos mostrar a eles que essas experiências valem a pena serem 

registradas, enquanto os auxiliamos a escolher tópicos, gêneros e 
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audiência. Fazer com que a escrita se torne algo pessoal. 

 A neutralidade emocional e o foco em cumprir o que se pede no 

currículo podem bloquear formas de aprendizado alternativas, como um 

ocorrido que cause empolgação nas crianças ser logo sufocado para voltar 

ao currículo, ao invés de fazer uso dessa empolgação para o ensino. 

 Na oficina de escrita proposta por Goodlad (1984), a escrita deve ter 

uma conexão pessoal, a escrita de das próprias experiências das crianças 

torna-se o currículo, onde professor se envolve emocionalmente, pois 

enquanto escuta, orienta e guia ele também ri, chora e se maravilha com as 

criações. 

 

Capitulo 2 - Responda à escrita: Dê leitores para escritores 

 “Para ensinar bem, não necessitamos de mais técnicas, atividades e 

estratégias. Necessitamos isto sim, de um senso daquilo que é essencial.”  

 Para se ensinar a escrita o professor deve passar de quem sabe para 

quem ouve, pois quem escreve algo necessita que alguém escute, não só o 

professor, mas de preferência toda a turma. 

 O professor de escrita deve preparar sua sala de aula cuidadosamente 

para que as crianças aprendam tanto de uns com os outros quanto com o 

professor que deve encorajar e permitir certo grau de liberdade para que se 

desenvolva a escrita.  

 

Capitulo 3 – Quando a pesquisa fundamenta nossa prática 
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 A escrita inicialmente era voltada a um produto final, o que se queria 

era ver resultados no texto pronto, ninguém levava em conta o decorrer da 

criação, mas agora o foco passou a ser no processo e não no produto. 

 Um escritor pode não começar e terminar em uma única ideia, o 

pensamento muda, pode começar escrevendo uma peça e terminar em uma 

poesia.  

Um professor de escrita deve ser um pesquisador, pois precisa 

acompanhar onde o aluno está falhando e ajudá-lo a compreender o erro e 

desenvolver técnicas para supera-lo. Ao invés do professor o ensinar como 

deve escrever, ele deve aprender com cada aluno individualmente para 

compreender de que forma eles aprendem. 

Engendra - Fazer existir; gerar, criar, originar. Inventar partindo do nada; 

dar origem na imaginação. 

Dificuldades em escrever:  

1. Sobre o que escrever, como começar, de onde tirar a inspiração, ela 

pode vir de qualquer lugar, tudo que se observa pode ser utilizado. 

2. Pôr no papel o que se pensa, qual a melhor forma de esboçar a ideia, 

qual a melhor escolha de palavras.  

3. Depois vem a parte de revisão e edição, não é procurar algo errado, mas 

algo que possa ser melhorado, como sinônimos ou palavras que não se 

encaixem bem.  

Uníssono - que tem o mesmo som/que está em harmonia com outro(s) 

 ” O processo de escrita não contem passos discerníveis e lineares, 
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mas recursivos, que se sobrepõem.” 

 A escrita deve passar pela conferência tanto do professor como dos 

colegas, para que eles comessem a se indagar o que os colegas iriam 

perguntar, o que falta a estória e isto os ajudaria a incrementar a escrita. 

 

Capitulo 4 – Criar ambientes de sala de aula que nos permitam escutar as 

crianças 

 “Um esforço prolongado e persistência são essenciais para uma boa 

escrita”, portanto a escola moderna deve ter alguns ajustes para se adaptar 

a esse processo de aprendizado da escrita. 

Efêmeras - algo passageiro, transitório, de curta duração. 

 Na escola moderna todo o tempo está em cronogramas fazendo com 

que tudo seja orquestrado, alguns minutos disso, meia hora daquilo e assim 

por diante, acabamos por nos preocupar em cobrir totalmente as 

possibilidades de cada tópico do currículo, pensando que assim as crianças 

compreenderam o tópico. 

 Sugere-se que se deve retirar do currículo coisas que não são tão 

importantes ou que já sejam ultrapassadas, para que consigamos tempo 

para dedicar a escrita e se esse tempo for curto como 40 minutos 2 vezes 

na semana, que una o tempo para um dia só. É difícil para qualquer um 

começar a escrever, parar e ter de retomar alguns dias depois. 

Para estabelecer uma oficina de escrita o professor deve inicialmente 

definir regras e rotinas para que ele consiga trabalhar individualmente cada 
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aluno sem que os demais fiquem ociosos. Deve haver um local para as 

conferencias em que um aluno por vez apresentará seu esboço para os 

demais, neste local é proibido o uso de lápis ou canetas pois deve-se 

apenas apresentar seus problemas e ouvir ideias de soluções, a correção 

deve ser feita após a conferencia para que isso não tome muito tempo. 

 Do maternal a primeira série em que a escrita é algo novo o professor 

deve atrair as crianças para a escrita, podendo alterar o papel o lápis por 

outros materiais diferentes e inusitados e apresentar dicionários, tesouras, 

fitas adesivas, grampeador, removedor de grampos, réguas e entre outras 

coisas, para que as crianças se interessem em estar escrevendo. 

 

2º FICHAMENTO INDIVIDUAL DE LIVRO PROPOSTO PARA AS 

FÉRIAS 

CALKINS, Lucy. A arte de ensinar a escrever: O DESENVOLVIMENTO 

DO DISCURSO ESCRITO. Trad. de Deise Batista. – Porto alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

 

Capitulo 5 – Introdução 

 As crianças quando estão aprendendo a escrever tende a cometer 

erros, mas o professor deve observar e tentar compreender se a uma lógica 

própria da criança para que ela seja levada ao erro. “A noção de que os 

professores devem desenvolver, em vez de simplesmente ensinar é básica a 

este paradigma.”  

 O currículo mesmo sendo feito por especialistas da área não é capaz 
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de se tornar um manual que seja eficaz para ensinar todas as crianças, são 

justamente às características pessoais com suas variantes que tornam o 

ensino da escrita tão complexo. 

 O processo de aprendizado da escrita não pode ser separado por 

estágios, pois varia de uma criança para a outra, ou seja, uma sequência de 

aprendizado é inadequada, pois nem todos conseguirão seguir um mesmo 

ritmo.  

 

Capitulo 6 – Pré-escola e primeira série: primeiras experiências com a 

escrita 

 A pré-escola não deve ser algo focado a escrita, pois as crianças 

devem nessa idade apenas aprender a se adaptar ao ambiente escolar, 

socializar e ser apresentados às letras e aos números. 

Gestáltica = é uma doutrina que defende que, para se compreender as 

partes, é preciso, antes, compreender o todo. 

 Algumas crianças chegam à escola sem conhecer uma letra, não é 

desinteresse da criança, em boa parte dos casos os pais não proporcionam 

um ambiente com livros ou com leitura ou com tempo para dialogar com a 

criança. E nesse caso se deve dar tempo, material e encorajamento para que 

ela se dedique a leitura e escrita. 

 Uma criança da pré-escola que escreve uma estória com os símbolos 

que conhece, tentara contar sua estória baseada em seus símbolos e é nesse 

momento que devemos tentar faze-los compreender que cada símbolo pode 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 672



                                                                      

11 
 

transmitir um significado.  

 Uma criança que está começando a escrever seus símbolos não deve 

ser observada  como se houvessem letras ali, mas deve ser observada 

pelo significado do que tentava fazer, mesmo que não se inclua letras, 

mesmo que sejam só rabiscos deve haver um significado e dar importância 

a ele motivara a criança a continuar tentando. 

 “O papel do professor é fornecer o tempo, materiais e estrutura para 

toda a escrita/dialogo/leitura/escuta e responder, ampliando o que as 

crianças são capazes de fazer.” 

 Podemos dar um canetão e pequenos cartões para que as crianças 

rotulem a sala, dar envelopes para que criem suas cartas, um bloco de notas 

para que anotem seus próprios recados e outros recursos didáticos que iram 

atrair a criança à escrita. 

 

Capitulo 7 – Primeira série: Um período de confiança  

 A criança quando pega gosto pela escrita observa tudo que tenha 

letras em seu meio, como as fachadas de lojas, banners, TV e entre outros, 

para aprender como se escreve cada palavra. 

 Grande parte das crianças na pré-escola e na primeira série ao tentar 

escrever um texto segue uma sequência que se baseia em ensaio, esboço, 

revisão e edição. Porem eles não escrevem em busca de um produto final, 

mas sim em favor do prazer de estar escrevendo. 

 As crianças quando estão começando a escrever seu “ensaio” 
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geralmente é um desenho ao qual costumam prender parte da história, mas 

é baseado nesse desenho que não se perdem em seu mundo de ideias. 

Portanto devemos incentivar o desenho antes da escrita. 

 “É importante lembrar que nenhuma solução funciona para todas as 

crianças e que, além disso, nenhuma solução dura para sempre.” Portanto 

devemos avaliar se o método utilizado não se tornou obsoleto para a turma. 

 As crianças fazem uso de seus desenhos e da linguagem oral para 

produzir seus textos, mas ao não saber como enfatizar uma ou mais 

palavras acabam passando o lápis várias vezes para deixa-las destacadas ou 

desenhando balões ao redor delas. Nesse momento o professor deve 

intervir e apresentar as aspas e pontos de exclamação. 

 Ao escrever uma palavra às crianças na pré-escola e na primeira série 

tendem a pronuncia-la separando as silabas e até mesmo as letras, para ter 

ideia de como escrever a palavra.  

Quando estão produzindo seus primeiros textos podem variar entre 

textos atributivos e textos narrativos, geralmente estarão focadas aos textos 

atributivos o que não é muito bom, pois são curtos e não apresentam uma 

ordem cronológica.  

As crianças tem dificuldade em dar continuidade a uma estória, 

portanto, devemos fazer com que leiam umas para as outras para que 

vejam o que falta e o que poderia ser mudado para aumentar o que já se 

tem escrito. 

Os textos devem ser revisados com os colegas para que ao ser 

questionado o escritor perceba algumas coisas a serem alteradas, é 
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necessário que deixe de ser o autor para ser o ouvinte de sua própria 

estória. 

Uma criança que está escrevendo vai ter suas dificuldades em 

escrever algumas palavras, porem deve-se apenas observar e intervir só se 

realmente for necessário, pois ela deve tentar encontrar a forma correta de 

escrever a palavra sozinha. 

 

Capitulo 8 – Segunda série: novas preocupações e nova competência  

. Quando chegam à segunda série já estão em uma faze mais 

avançada são capazes de escrever textos mais longos ou que não se passem 

apenas no momento atual. Porem também acaba por se dar conta de que o 

que eles escrevem não é apenas para eles, começam a imaginar o que as 

crianças que estarão ouvindo vão pensar de estória e é ai que começa o 

bloqueio do escritor. 

Como a segunda série é uma evolução da primeira às crianças não 

veem mais o desenho como algo que os leve a escrever, é nesse momento 

que o professor deve apresentar a fala como objeto de escrita, por que não 

conversar sobre o tema antes de escrever.  

Na segunda série uma nova forma de trabalhar e fazer duplas para 

debaterem seus temas antes de começar a escrever, pois dizendo para um 

colega de fora oral poderá dar um bom início e decorrer em sua escrita. 

Conclamo =  

 Outro problema encontrado na escrita da segunda série é que o tempo 
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que era investido no desenho durante a primeira série não existe mais, 

porem mesmo assim as crianças ainda escrevem textos curtos demais e às 

vezes expressão tudo o que tem a dizer em poucas linhas e pedir para que 

continue escrevendo pode acarretar textos sem conexão. 

 As crianças da segunda série em dificuldade em escrever sobre fatos 

específicos ocorridos em seu dia, pois acabaram de aprender a escrever 

estórias longas e querem colocar isso e pratica contando tudo que 

aconteceu em seu dia, do eu acordei ao eu fui dormir. 

 Na segunda série é que levam em conta o que tem em um “livro real” 

ao tentar escrever sua estória, observam como são os índices, parágrafos, 

capítulos e etc. e tentam imitar em seus textos, o que torna uma época 

propicia a se focar em u modelo de texto e fazer com que compreendam 

suas regras até produzir suas próprias versões do modelo apresentado. 

Arroubos = Sensação de contentamento, expressão ou demonstração de 

êxtase, de enlevo ou de encanto. 

A revisão na segunda série ocorre de uma forma diferente da 

primeira, pois eles veem seus textos originais e veem formas de acrescentar 

algo, não veem seus textos como se faltasse algo, mas como se pudessem 

aumentar mais informações. 

Não se deve observar apenas se eles estão mesmo revisando seus 

textos, mas observar se eles conseguem escrever facilmente e com 

frequência, se escrevem para um possível leitor, se conseguem se 

concentrar no conteúdo e se são capazes de refletir sobre seus textos e 

temas.  
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3º FICHAMENTO INDIVIDUAL DE LIVRO PROPOSTO PARA AS 

FÉRIAS 

 

CALKINS, Lucy. Hartmann, Amanda, White, Zoe. Crianças produtoras de 

texto: a arte de interagir na sala de aula. Trad. de Gisele Klein. – Porto 

alegre: Artmed, 2008. 

 

Capitulo 1 – Os pontos essenciais da interação* com crianças produtoras 

de texto 

 A evolução das crianças nas oficinas de escrita depende bastante da 

capacidade de interação que o professor pode proporcionar, se a interação 

for bem utilizada fara com que as crianças aprendam a escrever de maneira 

eficiente. 

Fugazes =  

 Durante a interação com a criança o professor não pode se posicionar 

como detentor do conhecimento e deposita-lo na criança, ele deve se pôr 

no nível da criança e se for preciso fazer perguntas amplas e ouvir com 

muita atenção, após compreender o que se passa no texto deve ensinar algo 

ou ajuda-lo a anexar esse conteúdo da interação ao texto. 

 Em crianças das séries iniciais que não são capazes de explicar os 

rumos que pretende tomar em seu texto, o professor é quem deve observar 

o que elas estão tentando fazer e fazer perguntas bem objetivas para que 
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eles pensem para te responder e isso faça com que ele desenvolva sua 

ideia. 

 “O desafio para nós como professores é observar uma maneira muito 

especifica na qual a criança foi bem-sucedida e, então, expressar um elogio 

de tal modo que a criança saiba que é algo que ela deveria levar para seu 

trabalho de escrita em geral.” 

 Devemos pensar bastante antes de dar uma instrução a uma criança 

pois devemos ensinar algo que ela possa usar agora, mas que também 

possa tornar isso uma habilidade própria dela. 

Métodos de ensino: 

1. Demonstração – Consiste em ensinar a criança mostrando como você 

quer que ela faça. Dar exemplos na prática.  

2. Prática orientada – Consiste em fazer etapas com a criança 

ordenando o que ela deve fazer para escrever. Orienta como fazer 

para que futuramente façam sozinhas. 

3. Contar explicitamente e mostrar um exemplo; investigação – 

Devemos dar exemplos do que estamos tentando ensinar para que 

fique mais fácil a compreensão; devemos com os alunos que já não 

são mais iniciais pedir para que observem obras pronas e pedir para 

que façam alteração a seus textos para ser mais parecidos. 

Amiúde = que ocorre de maneira repetida, repetidas vezes ou 

frequentemente. 

Tipos de interações: 

1. Sobre Conteúdo – Será uma interação baseada no que o aluno 
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produziu, e que buscará enfatizar o que ele fez de bom e pedir mais 

detalhes para que aumente seu texto. 

2. Sobre Expectativas – Essa interação não se baseia tanto na escrita, 

mas sim em motivar ou induzir as crianças a seguirem os objetivos e 

até mesmo as regras da oficina pedindo para que cumpram com as 

expectativas. 

3. Sobre Processos e Objetivos – Os dois andam junto, pois ao ensinar 

um processo de escrita novo você automaticamente está buscando 

um objetivo especifico na escrita da criança. 

“Não é fácil interagir com os outros – adultos ou crianças – durante 

pouco tempo, e ainda assim fazer que essas interações alterem a 

perspectiva da pessoa e funcionem para sempre. No entanto, isso é o que 

nós somos chamados a fazer quando interagimos.” 

 

Mês de fevereiro de 2019 

                           Aplicação de atividade do dia 22 de fevereiro de 2018 

 A aula se iniciou com a história “Cinco trovinhas para Duas 

Mãozinhas” trazida e lida pela Adriane, após a leitura, iniciamos a 

atividade complementar baseada no tema da aula que era a multiplicação 

até o 5, na atividade eles tinham que completar a tabuada do três sem 

copiar de algum lugar, e fazer algumas multiplicações do 3 com duas 

dezenas, após concluir essa atividade iniciamos outra atividade 

complementar baseada em resolver algumas multiplicações dentro de 

balões e pintar os balões de uma cor para cada respectivo resultado.  

          Após a conclusão da segunda atividade a Adriane passou os versos 
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de uma musiquinha (1, 2, 3, vou brincando e aprendendo, na roda da 

matemática você fica sabendo, 4, 5, 6, vamos todos calcular, 7, 8, 9, o que 

o professor falar.) no quadro para ser cantada durante a brincadeira, então 

iniciamos a brincadeira que a Adriane trouxe para auxilia-los a fazer a fixar 

as multiplicações estudadas, a brincadeira se baseou em fazer três círculos 

de giz no chão cada um com um valor (15, 12, 10), primeiro fizemos com 

as meninas pois os círculos não dariam para fazer com todos ao mesmo 

tempo, então cantando a música elas andavam ao redor dos círculos, então 

a Adriane pedia para elas pararem  e fazia a pergunta (Exemplo: 3x5) e 

elas tinham que calcular de cabeça e entrar no círculo correto (15), fizemos 

perguntas até sobrar uma vencedora. 

 

              Início da brincadeira.                                     

Início da vez dos meninos.                                          

 

Então foi a vez dos meninos então trocamos os valores dos círculos 

(20, 24, 36) para fazer novas perguntas, fizemos cerca de seis perguntas 

(Exemplo 4x5) e eles estavam sempre acertando não eliminando ninguém 

da brincadeira então acabamos considerando todos vencedores. 

 Faltavam alguns minutos para o intervalo então a professora 
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selecionou alguns alunos de forma aleatória para fazer algumas perguntas 

de multiplicação.  

 

Mês de março de 2019 

 

Referente a aplicação da atividade do segundo dia do “Projeto: 

Narrativas de si”, dia 22 de março de 2019. 

 

 Enquanto os educandos estavam no intervalo, aproveitamos para 

arrumar as carteiras em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Diego, 

que relembrou os educandos do dia anterior onde foi apresentado o Projeto 

e suas regras, logo após a Silmara leu o livro: “Carmela vai à escola” da 

autora Adélia Prado com ilustrações de Elisabeth Teixeira, ao termino da 

leitura Lucas e Ester os questionou sobre o que se tratava o texto lido e 

quais eram os temas que a história continha, alguns educandos 

identificaram logo de cara que se tratava de um texto narrativo onde 

Carmela descrevia seu dia de aula e os caminhos por onde passava, 

utilizamos esse livro como exemplo para a atividade proposta. Diego 

também escreveu uma história para ler aos educandos como havíamos 

planejado, ele contou do dia em que aprendeu a fazer pipa, e isso também 

serviu de inspiração para a produção dos textos dos educandos. 

 Antes de iniciar a produção da escrita Ester mostrou novamente o 

cartaz onde continha as regras e então iniciamos a oficina. Enquanto os 

educandos escreviam ficamos observando e dando auxílios, lógico que não 

estávamos influenciando-os e sim questionando sobre a história, como por 

exemplo: “o educando Lucas de 8 anos contou a história de quando se 
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mudou e que seu gato estranhou a casa nova e sumiu, então questionei ele 

sobre como era esse gato sua cor, nome e pedi para acrescentar no final do 

texto pois já não havia espaço para colocar no lugar certo da história”, 

tratamos esses questionamentos como “dicas” para instigar os educandos a 

acrescentar mais detalhes a escrita. 

 Ao termino da escrita realizamos o momento da conferência onde os 

educandos compartilham seus textos com os colegas, dessa conferência 

saíram textos maravilhosos rico em detalhes e histórias emocionantes 

como da Yasmim que contou do dia em que foi na praia, do Gabriel de 

quando ele caiu de bicicleta, do Enzo quando o cachorro dele morreu, 

dentre outras. O tempo foi pouco para a realização da conferência, então 

alguns educandos ficaram sem compartilhar suas histórias, identificamos 

também que alguns educandos tinha dificuldade em dialogar com a sala e 

acabava que não conseguia ler, talvez com vergonha dos colegas ou por 

não compreender aquilo que havia escrito, estamos pensando em fazer uma 

abordagem referente a essa dificuldade em compartilhar a escrita com os 

colegas, pois os educandos em questão conversam e brincam na aula mas 

na hora de apresentar algo pra turma ficam acanhados, cabe uma 

observação direta e um planejamento que contribua para esse 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

Educandos se preparando para a 

conferência, momento de prestar 

atenção no narrador da história, 

mas mesmo assim alguns educandos 

conversam entre si. (F1) F1 
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Mês de abril de 2019 

Referente à aplicação da atividade do sexto dia do “Projeto: 

Narrativas de si”, dia 26 de abril de 2019. 

 

Retornando do intervalo as 9:20 entre brincadeiras, empurrões, risos, 

conversas, desajeitados se acomodaram em seus lugares. 

Silmara deu sequência ao conteúdo proposto, com pequena encenação de 

um teatro de como os alunos realizariam a suas conferencias, do texto 

realizado no dia anterior. 

Teatro ocorreu, com o Diego lendo seu texto, como as crianças fazem, na 

cadeira e com a coroa, proposta era Ester e Lucas, fazerem perguntas sobre 

texto lido, que contava história de quando jogava “bolita” com seus 

F2 

Momento da conferência, o 

educando em questão é o Raul que 

apresentou muita dificuldade de 

interação com a turma. (F2) 
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amigos. Os bolsistas elaboraram e fizeram perguntas, logo a criança quis 

saber mais sobre o assunto começaram a falar e fazer várias perguntas. 

Com tantas perguntas feitas, Diego refez seu texto, enriquecendo, com as 

sugestões posta na conferência. 

As crianças estavam bem agitadas nesse dia, falavam bastante, alguns 

distraídos ou desinteressados com tal assunto. Em seguida, depois do teatro 

realizamos a conferência em grupo, com os alunos organizamos a sala em 

grupos de 4 a 5 alunos, onde cada bolsista ficou responsável por um grupo, 

agitação e muita conversa para escolherem os grupos.   

A conferência em grupo, se desenvolveu da seguinte forma, cada aluno leu 

seu texto para o grupo, que estavam ouvindo e deram sugestões: 

Texto do Pedro, contava história, do dia que ele ganhou um robô de 

brinquedo.  

Cada aluno fez perguntas sobre; 

Manuela: que cor é seu robô? 

Geovana:  você gosta do seu primo? Qual o nome dele? 

Raul: como você ficou quando ganhou ficou feliz? 

Pedro refez, seu texto com novas sugestões dos colegas. 

Em seguida Geovana, a menina e o cachorro, contavam história da menina 

que gostava muito   do cachorro e ele sumiu. 

Pedro: onde a menina estava quando o cachorro sumiu? 

Manu:  qual o nome e a cor do cachorro? 
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Raul:  porque chorou   e porque   desmaiou? 

Manuela escreveu, sobre o dia dela, onde acordou venho para escola no 

sol, e que era dia de PIBID. 

Geovana:  de que venho para escola? 

Raul: quem deu a bicicleta para ela? 

Pedro: você vem de bicicleta sozinha, para a escola? 

Tem o aluno Daniel, que nesse dia não quis produzir nada das atividades, a 

todo momento se levantando da cadeira, não reescreveu seu texto e não fez 

perguntas, o motivo julgo ser, porque no começo da aula começou a 

chorar, porque estava sem grupo. 

O objetivo da aula, foi alcançado, as crianças conversaram muito, e nisso 

conversa vai, conversa vem, o tem o tempo foi insuficiente para alguns 

concluírem, o objetivo do teatro para desenvolver e mostrar para eles como 

era a ideia de conferência foi atingido. 

  

 

Crianças desenvolvendo atividades, com orientação dos bolsistas 
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Mês de maio de 2019 

Referente a aplicação da atividade do “Projeto: Narrativas de si”, dia 

03 de maio de 2019. 

 

Nesta ultima sexta-feira, dia 03 de maio de 2019, comparecemos a 

escola Valdecir Sgarb Filho para dar continuidade ao programa de 

iniciação da docência - PIBID. 

Nesta semana estávamos dando continuidade ao projeto narrativas 

de si, que se procedeu a partir de uma entrevista com um escritor, no dia 

anterior (02/05) as pibidianas elaboraram um questionário com as 

perguntas dos educandos e suas curiosidades sobre a escritora, dentre as 

perguntas foram selecionadas de 5 a 6 para que os mesmos que as 

elaboraram pudessem falzê-las a escritora. Momentos depois ao 

intervalo organizamos as carteiras para que os educandos se 

acomodassem no chão, tendo em vista que os educandos da professora 

Josiane dividiriam a sala com a nossa turma. 

A escritora convidada se chama Avacir Gomes dos Santos, de 

Rolim de Moura - RO, a mesma se mostrou muito animada com o 

entusiasmo das professoras, dos educandos e dos pibidianos, tirou fotos 

e selfies com todos. Avacir se sentou na cadeira que haviamos prepados 

para “quem leria a história sobre si” e ainda colocou a coroa de rainha, 

iniciou a entrevista se apresentando e fez um trato com as crianças para 

que caso alguma delas sentisse vontade de falar teria que erguer a mão 

para que não houvesse muita confusão na sala, tratado isso logo abriu 

para as perguntas.  
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Após as devidas apresentações, o educando que fosse fazer a 

pergunta tinha que se levantar, falar seu nome e depois a pergunta. As 

principais foram da Emanuele que perguntou: “_ Como foi seu primeiro 

livro”? Avacir repete a pergunta para que todos ouçam e reponde: “_ 

então! O meu primeiro livro eu escrevi de histórias que eu ouvi de 

professores que moravam lá em Porto Velho, na época eu trabalhava lá e 

morava lá em Porto Velho, aí eu ouvi as histórias dos professores e passei 

pra um livro”. Yasmim pergunta: “_ quando você começou a escrever? 

Avacir diz: “_ Eu comecei a escrever desde muito pequena, na escola a 

professora pedia pra gente ler os livros e depois contar as histórias de como 

a gente tinha entendido, então eu lia a história, escrevia no caderno e fui 

guardando aquelas histórias pra depois colocar no livro, tá bom”? Yasmim 

balança a cabeça, insinuando que tinha compreendido. 

Agora vamos deixar dois meninos falarem, diz Avacir. Vocês dois 

aqui (apontando o dedo para os educandos). “_ Meu nome é Vinicius, 

quantos anos você tinha quando começou a escrever seus livros”? Avacir 

responde: “_ Eu comecei a escrever livros com 20 anos”. João pergunta: “_ 

Qual o nome do seu primeiro livro”? Avacir repete a pergunta e diz: “_ 

meu primeiro livro é esse aí ó…. pega ele pra mim em baixo dos óculos”. 

Esse aqui? diz João. Sim esse aí, complementa Avacir. Avacir pede para 

que João leia o título do livro para a turma: Memórias e Reflexões. Isso, 

Memórias e Reflexões, diz Avacir ajudando João, é sobre o ensino da 

História e da Geografia, esse foi o primeiro livro. Aqui na capa ó, a gente 

tem a foto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré quem já foi conhecer a 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Alguns educandos erguem a mão. 

Muito bem, diz Avacir, onde fica a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? 
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Não sabe, não sabe vai ter que aprender (canta Avacir com um tom bem 

humorado). Yasmim diz que é em Porto Velho, por que já viajou pra lá 

uma vez. Lá em Porto Velho, muito bem, diz Avacir. 

Geovana pergunta: “_ Quantos anos você tem”? “_ Eu tenho 52 anos, 

dia 24 de maio eu faço 53, diz Avacir. Ana Luiza pergunta: “_ Quantos 

filhos você tem”? Eu tenho 2, Eli e a Edna, diz Avacir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              As crianças adoraram a visita da escritora, no final todos a 

abraçaram e tiraram mais fotos, em seguida fizeram uma fila para que a 

mesma assinasse o caderno dos educandos. A entrevista tinha por objetivo: 

compreender um pouco a respeito da vida de um escritor, observar a forma 

de escrita do autor (infantil, juvenil, infanto-juvenil e etc.), descobrir quais 

as formas de inspiração que o autor faz uso e estimular a motivação dos 

alunos pela escrita. Pode-se observar o envolvimento dos educandos com 

cada diálogo que fizera com a escritora e o quão era importante pra eles 

verem que pra ser escritor basta apenas gostar de escrever. 

A escritora Avacir teve o cuidado de escrever uma história especialmente para 

as crianças e disse: “_ essa história é muito especial por que eu fiz pra vocês, 

pra cada um de vocês. Eu fiquei imaginando como que vocês eram, que 

crianças eu iria encontrar e como eu poderia escrever, então o nome da 

história é “Brincadeiras e sonhos de Criança”.  

Avacir leu a história enquanto todos ficavam deitados no chão bem à vontade 

ouvindo com cuidado a leitura da escritora. 
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Mês de junho de 2019 

Referente a aplicação da atividade de Minilição + Revisão do “Projeto: 

Narrativas de si”, dia 14 de junho de 2019. 

 

 A aula foi iniciada com o Diego que pôs no quadro as partes que o 

texto deve conter e deu início a Minilição explicando algumas regras da 

produção de texto, ele explicou que o texto é formado de começo, meio e 

fim (introdução, desenvolvimento e conclusão) e cada uma dessas partes 

estará em um parágrafo e passou a palavra a min que expliquei a 

introdução (que na introdução deve conter lugar, data e personagens), 

então a Ester disse como é o desenvolvimento (que é um que é algo 

anormal que acontece com os personagens) e pôr fim a Silmara explicou a 

conclusão (que é como eles lidam com o ocorrido ou como o resolvem).     

  

 Então dividimos a sala em duplas selecionadas por nós para evitar 

conversas que não fossem a respeito de suas produções e em seguida 

entregamos seus textos da aula anterior para que lessem para sua dupla e 

debatessem o que precisaria ser acrescentado e como iriam separar o texto 

em começo, meio e fim (conferência). Demos um tempo para que 

debatessem e fomos acompanhando para não haver muita conversa 

paralela.  

Como o número de alunos presentes nesse dia era impar um trio foi 

formado onde ficaram Raul, Maria Cândida e Yasmin Pereira. Eu (Lucas) 

percebi que o Raul não estava produzindo então fiquei acompanhado esse 

trio durante a reescrita. Cheguei e as duas (Maria e Yasmin) estavam 
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conversando entre elas e o Raul parado sem nem sequer seu texto em mãos 

e então questionei “quem de vocês está lendo para os outros dois 

comentarem?”, eles ficaram o pouco constrangidos (pois não estavam 

produzindo o texto), mas logo a Yasmin se ofereceu para ler primeiro, em 

seu texto disse que queria ser policial e medica e eu perguntei aos outros 

dois o que ela poderia acrescentar e logo veio o silencio pois o tema 

(“como se veem no futuro”) é difícil pois só você mesmo pode dizer como 

se vê no futuro, mas logo dei sugestões como “onde você vai morar?”,  “o 

que você vai fazer quando for medica/o que o médico faz?”, “e o policial o 

que você vai fazer/o que o policial faz?”, (os três se uniram falando das 

coisas que essas profissões faziam, algumas coisas estranhas como a 

Yasmim que disse “a medica tira o coração podre das pessoas” surgiram 

mas não questionei de onde ela tirou essa ideia)  ela anotou. Passamos a 

Maria Cândida que leu seu texto onde dizia que queria ser medica, 

enfermeira e astronauta, então os outros dois logo indagaram “onde você 

quer morar?”, “o que a medica, a enfermeira e a astronauta fazem”, 

claramente reutilizando minhas perguntas. Passamos por último a Raul que 

havia escrito poucas linhas e sua letra era quase ilegível, mas ele conseguiu 

dizer que “quer ser policial quando tiver 20 anos para correr no carro da 

polícia e prender bandidos e fazer do mundo um lugar melhor.”, então as 

duas perguntaram “onde você vai morar?”, “qual polícia você vai ser?” e 

como meu objetivo era colocar três novas informações a cada texto e ele já 

havia dito o que pensava que o policial faz eu pedi que ele colocasse no 

texto “o que vai usar?” e eles comentaram “é mesmo vai usar arma, colete, 

algema um carro blindado...” então eu entreguei a folha para a reescrita e 

me retirei do grupo. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 690



                                                                      

29 
 

Acompanhei algumas duplas mas logo percebi que o Raul novamente 

não estava produzindo enquanto as outras duas estavam, voltei lá e 

perguntei por que ele não estafa reescrevendo e ele não soube se explicar, 

cobrei para que começasse a reescrita e o deixei continuar, mas ele por 

algum motivo não queria escrever e não queria me falar o porquê. Pedi 

para a professora conversar com ele afinal ela já trabalha com ele desde o 

ano anterior e ele provavelmente contaria a ela seu problema. Ela 

conversou com ele e me disse que ele estava com dificuldade e não sabia 

escrever bem, mas ela disse que poderia ser preguiça e me pediu para ficar 

auxiliando ele na reescrita, então fui e fiquei ao lado dele, ele começou a 

escrever mas não parecia estar mas querendo fazer aquilo (era notável nele 

e em algumas das outras crianças que não estavam nada satisfeitos em 

reescrever a mesma história novamente. Carlos Eduardo por exemplo havia 

produzido um texto de duas páginas no dia anterior, mas na hora de 

reescreve sobrou apenas meia página), mas fiquei “no pé” dele até que ele 

produziu algumas linhas, mas logo disse que havia terminado e não 

consegui fazê-lo mudar de ideia.  

Ao concluírem a reescrita era notável que não conseguiram fazer uso 

da Minilição, pois a maioria não deixou o recuo nem se quer no primeiro 

parágrafo mais raro ainda algum que se encontrasse em meio ao texto. 
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Aluno Raul distraído enquanto as duas demais colegas debatem o texto. (F1) 

F1 

F2 

Professora Giveri conversando com Raul para saber o porquê do bloqueio da reescrita. (F2) 
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Mês de julho de 2019 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSOR VALDECIR SGARBI FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO (PIBID) 

Som: Sons Naturais e Produzidos 

Ensino Fundamental – 3º ano A e B 
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Rolim de Moura – RO 

Agosto de 2019 

1. JUSTIFICATIVA 

 Este projeto tem a finalidade de proporcionar as crianças uma 

experiência diferenciada da rotina em que trará a eles lazer e aprendizado 

fora do ambiente escolar, pois leva elas a um ambiente mais natural que é o 

Sitio do Diretor Sergio Brito dos Santos localizado na RO 010 Km 4,5.  

 Irão ter contato com a natureza e animais que estarão presentes ali 

em uma aula de ciências que irá ser trabalhado os sons naturais e os sons 

produzidos. Pretendemos proporcionar uma forma de aprendizagem por 

meio da exploração e interação com um ambiente mais natural. 

 

2. OBJETIVOS 

 Objetivo Geral  

 Ofertar aos alunos a oportunidade de visitar o Sitio do Diretor Sergio 

Brito, local onde irão ter uma aula de campo sobre os sons naturais e 

produzidos. Sons naturais de vários animais e do ambiente e produzidos 

tanto por eles como objetos ao redor. 
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 Objetivo especifico 

 Vivenciar a experiência de ter contato direto com a natureza do 

local. 

 Trabalhar com eles o respeito a natureza, não depredar o 

ambiente e não ferir os animais. 

 Proporcionar uma aula fora do ambiente escolar para uma 

melhoria da motivação das crianças em aprender. 

 Fazer com que aprendam a diferença entre um som natural e 

um som produzido.  

 

3. ETAPAS PREVISTAS 

 Inicialmente uma aula sobre sons naturais e produzidos (explicação 

oral); 

 Debater com as crianças sobre os sons que conhecem; 

 Socializar se conhecem e quais os sons naturais que conhecem;  

 Fazer um passeio conduzido para conhecer o ambiente;  

 Realizar uma atividade/dinâmica sobre os sons;  

 Trabalhar interação e regras fora do ambiente escolar;  

 Encerramento do passeio com um piquenique; 

 Volta à escola. 

 

4. CRONOGRAMA  

 Data: 23 de agosto de 2019 

 Horário: 07h às 10h. 

 Local: Sitio do Diretor Sergio Brito dos Santos localizado na RO 
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010 Km 4,5. 

 Alvo: Alunos do 3º ano A e B. 

 

5. RECURSOS 

 Ônibus  

 Lanche 

 Água  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês de agosto de 2019 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A: 

Nome da Atividade: Uma vida saudável. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (hábitos de uma vida 

saudável, conscientização sobre a preservação da natureza), Geografia 
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(diferentes lugares), Português (produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 29/ 08/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Compreender o conceito de empreendedor; 

2. Estimular hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida; 

3. Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Levantar informações sobre a rotina dos alunos; 

 Conhecer o assunto qualidade de vida; 

 Estudar o tema qualidade de vida, identificando hábitos 

saudáveis; 

 Pesquisar imagens relacionadas a hábitos e qualidade de vida; 

 Realizar pesquisas de preferência sobre opções de lazer e 

diversão; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na 

diversão; 

 

CONTEÚDOS:  

 Hábitos saudáveis; 

 Empreendedorismo (noções e conceito); 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 alunos. 
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 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje vamos apresentar um novo projeto do 

SEBRAE que se chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vamos 

trabalhar a importância da qualidade de vida para a saúde do ser humano, o 

lazer com uma das possibilidades para se conseguir viver com qualidade e 

também a comunicação e o trabalho em equipe que estão relacionados ao 

perfil empreendedor. Vocês receberam um livro e com ele iremos aprender 

a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma empresa. As atividades 

serão realizadas com o auxílio do livro didático. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de 

potencializar a reflexão dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é um jovem empreendedor? 

  ✓ Você tem algum sonho, ou algo que deseja muito 

conquistar? 

  ✓ O que você já ouviu falar sobre qualidade de vida? 

  ✓ Vocês sabem que são hábitos saudáveis? 

    ✓ Como é sua rotina? 

 Como você se diverte? 

 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 
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AVALIAÇÃO: Observação direta avaliando as atividades presente no LD 

e a interação e socialização do projeto. 

 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: 

Para casa pág. 20, no próximo encontro você vai aprender a construir 

um brinquedo e vai precisar trazer: 

 Um pregador de madeira sem a mola; 

 Uma caixa de fósforos vazia; 

 6 botões, sendo que 4 deles devem ser iguais e do mesmo tamanho e 

os outros 2 devem ser menores que os demais e também devem ser 

iguais entre si. 

 

 

Mês de setembro de 2019 

 

REGISTRO DA AULA APLICADA NO DIA 26/09/2019 

 

Iniciamos a aula novamente com a aplicação do projeto SEBRAE. 

Apresentamos as atividades do livro da Unidade 9 para eles responderem. 

O objetivo da atividade era criar o cartaz da lojinha que será montada para 

a venda dos brinquedos ecológicos e os convites para a lojinha, iniciamos a 

aula preenchendo o livro, decidindo nome, data, horário e local da lojinha. 

Dividimos a sala em 2 grupos, um maior com 14 crianças para a confecção 

dos convites e outro menor com 6 crianças para a confecção do cartaz. Os 
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convites foram feitos pensando com eles quais palavras iriamos usar para 

convidar os pais. 

Após o texto definido fizemos os convites foram impressos e 

decorados com os desenhos deles e colados por eles em um envelope feito 

pelos bolsistas. Enquanto meu grupo (Lucas) confeccionava os convites o 

grupo da Luana e Vanessa confeccionava o cartaz com o nome da lojinha 

em que eles votaram e suas mãos pintadas com tinta foram colocadas ao 

redor para decorar o cartaz.  Após o fim da confecção dos convites e do 

cartaz ambos os grupos voltaram ao livro para a conclusão das atividades 

da Unidade 9. Alguns não conseguiram concluir a unidade pois ainda 

apresentam dificuldade de escrita, mas a maioria concluiu todas as 

atividades propostas para a aula.  

 

Mês de outubro de 2019 

Referente à aplicação da atividade do dia 01 de outubro de 2019 

 

Retornando do intervalo as 9:20 entre brincadeiras, empurrões, risos, 

conversas, desajeitados se acomodaram em seus lugares. 

Iniciamos a aula organizando as crianças em grupos de 6 alunos para 

podermos fazer a fabricação dos brinquedos reciclável.  Logo após 

organizados explicamos o que íamos fazer, porem nem todos trouxe os 

materiais pedido naquele dia então fizemos 3 grupos juntando todos e 

demos início a aula. Foi fabricado 3 brinquedos sendo eles um cofrinho, 

um avião e um jogo da memória. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 700



                                                                      

39 
 

As crianças estavam bem agitadas nesse dia, falavam bastante, alguns 

distraídos ou desinteressados. Em seguida, os que foram terminando foi 

liberado para uma apresentação que estava acontecendo no pátio da escola.   

Logo após organizamos e guardamos os brinquedos e arrumamos a sala, os 

alunos voltaram para sala, e aguardaram o sinal bater, 

O objetivo da aula, foi alcançado, as crianças conversaram muito, e nisso 

conversa vai, conversa vem, o tem o tempo foi suficiente para alguns 

concluírem, o objetivo. 

 

Mês de novembro de 2019 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A: 

Nome da Atividade: Reprodução dos animais 

Tipo de Atividade: Fecundação interna e externa 

Data da aplicação: 22/11/2019 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Compreender sobre a reprodução e a fecundação interna e 

externas dos animais. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade dos alunos sobre o tema; 

 Identificar as características sobre a reprodução dos animais; 
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CONTEÚDOS: Ciências 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual  

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos dar uma explicação sobre as formas 

de reprodução dos animais. E após a explicação daremos continuidade com 

uma atividade impressa sobre os animais, após a atividade impressa vamos 

fazer um desenho no caderno sobre o ciclo de reprodução da galinha. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

Vocês sabem o que é reprodução interna ou externas? 

Qual animal vocês acham que tem uma reprodução super diferente? 

O sapo e interno ou externo? 

O peixe é interno ou externo?  

 

RECURSOS: Atividade impressa, cantão, quadro. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: observar desempenho e resultado apresentado nas 

atividades. 

 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: atividade impressa, atividade no 

caderno – desenhar o ciclo de reprodução da galinha. 
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ATIVIDADES EM ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

Mês de dezembro de 2019 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A: 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 703



                                                                      

42 
 

atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do 

ambiente escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-

ambiente (Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

4. Agrupamentos: grupo. 

 

5. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas 

atividades que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala 

em 2 grupos, e organizar uma gincana para avaliar o que vocês 

conseguiram aprender no decorrer do ano até agora, será Torta na 

Cara. Vocês virão na frente da sala, um de cada equipe e 

responder perguntas sobre os conteúdos de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas e da Natureza. Vamos nos 
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divertir!!! 

 

6. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de 

potencializar a reflexão dos alunos: 

 

 Perceber diferenças entre palavras terminadas em U ou L: 

MINGAU – BARRIL – ESCORREGOU – DESMAIOU- 

BRASIL – NATURAL – NATAL – FORMAL – PICAPAU – 

PIGMEU – CHAPÉU – PNEU – CÉU – NORMAL – FINAL 

– POSTAL – ANEL. 

 Multiplicação: 

4x8: 32  2x6: 12  7x7: 49 

5x9: 45  6x6: 36  8x5: 40 

5x5: 25  3x8: 24  8x4: 32 

3x4: 12  5x6: 30  8x3: 24 

 Situações Problemas: 

Para fazer um bolo, Joana comprou 1 dúzia de ovos. Na receita 

vão 3 ovos. Quantos ovos sobraram? (9) 

 

João tem 55 reais e vai ganhar 63 reais da sua mãe. Com 

quantos reais João vai ficar? (118) 

 

Em uma sala de aula do 3° ano tem 18 meninas e 21 meninos. 

Qual total de estudantes na classe? (39) 

 

Gabriele tem 25 anos e Gustavo tem 12. Quantos anos Gabriele 
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tem a mais que Gustavo? (13) 

 

 Medidas de tempo? 

Quantos minutos tem 1 hora? (60 min) 

Quantas horas tem 1 dia? (24 h) 

 

 Verdadeiro ou Falso: 

Os animais que não possuem ossos são chamados de 

vertebrados. (F); 

O jacaré é um réptil. (V); 

As baleias e os golfinhos são peixes. (F); 

O sapo é um anfíbio. (V); 

As galinhas são animais vivíparos. (F); 

A classificação dos animais são: peixes, sapos, répteis, 

mamíferos e aves. (F) 

A cobra é um anfíbio. (F); 

 

 Visita a Horta do Sr. Francisco: 

O que é Horta orgânica? 

O que é Horta Mandala? 

O que é maniva? 

O que é tiririca? 

Charada: primeira letra do alfabeto; 

Quarto mês do ano; 

Fruta que conhecemos no sítio do Sr. Francisco. 

R: ABIU. 
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RECURSOS: papel A4. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Observação direta da interação das crianças com os 

demais colegas e a capacidade do trabalho em grupo.  
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PROJETO CRIANÇEIRAS: APRENDENDO COM 
OS POEMAS DE MANOEL DE BARROS 

 
 

INTEGRANTES: ANA, IVETE, LUANA E THAÍS 
COORDENADORA E SUPERVISORA: FLÁVIA 

PANSINI E ADRIANA SIQUEIRA 
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• Este projeto tem por finalidade fazer com que as crianças conheçam 

o trabalho dos artistas citados acima, de forma a explorar diferentes 

meios e materiais artísticos, participando em situações que integrem 

música, canções, movimentos e expressões corporais, bem como o 

manuseio  de diversos materiais explorando elementos  como 

texturas, traçados, cores e formas. 
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Portanto, por meio dessas premissas, nós bolsistas demos iniciação as 

atividades na Instituição Educacional de Ensino Infantil Menino 

Jesus, localizada em Rolim de Moura, Rondônia. (Com a turma 3 J, 

composta por 18 crianças de dois a três anos). 
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Poema: Um bem-te-vi 
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Poema: O menino e o rio 
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Poema: Se Achante 
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Poema: sombra boa 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 722



Este trabalho foi de grande valia para todas nós, uma vez que 

trabalhar poesia na sala de aula é uma excelente oportunidade da 

criança desvendar os gracejos que a mesma apresenta. 

O Pibid nos proporcionou a oportunidade de aprender e contribuir 

para a educação infantil, bem como ter noções da prática docente. 
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PRODUÇÃO FINAL 
 Ao final do projeto realizaremos a 

confecção de um livro para cada 

criança, contendo todas as atividades 

desenvolvidas durante o mesmo.  
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Registros Do 
PIBID 

 
 
Acadêmicas: Amanda Dias, Angela 
Fabiana, Kauane Ribeiro e Tatiane Barbieri   
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O Que é um Registro? 

O registro é um relato descritivo sobre os 

acontecimentos,  fatos, experiências e dificuldades que 

encontramos em nosso  cotidiano. 

No PIBID o registro representa muito mais que um 

roteiro de aula ou enumeração de atividades 

desenvolvidas com  a  turma. 
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Qual a Finalidade do Registro? 

Escrever sobre a prática de registrar, faz pensar e 

refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada 

permitindo aprimorar o trabalho e  adequá-los  com 

frequência as  necessidades dos alunos. 
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Por que Registramos? 

Registramos por que é uma forma de descrever 

informações e acontecimentos marcantes. 

O registro é um documento que pode nos auxiliar no 

futuro como docentes e a partir disso teremos novas 

ideias. 
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Miguel Zabalza, pesquisador da Universidade de 

Santiago de Compostela (USC), na Espanha, diz que 

olhando para trás, analisando os pontos fortes e 

fracos, é possível reajustar o trabalho e progredir 

(Salla, 2014). 
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Existe Várias 
Formas De  
Registrar 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 731



Perguntas Feitas Para Algumas Bolsistas 

•Qual o maior desafio para registrar? 

•Você acha que os registros te ajudou de alguma forma? 

•Você teve mais facilidade em desenvolver o registro individual 

ou em grupo? 

•Houve mudança dos primeiros registros e os atuais? 
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Aqui podemos notar que os 

primeiros registros eram 

menores e a formatação era 

de  maneira  mais simples. 
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Aqui podemos notar a 

diferença entre os primeiros  

registros e os  últimos, 

formatação certa, mais 

conteúdos e bem mais 

detalhado. 
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Aqui estão alguns Momentos que 
Registramos no PIBID 

Imagem 1: Professora Dra. Avacir 
Gomes. 

Imagem 2: Entrevista das crianças com 
a escritora. 
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Aqui estão alguns Momentos que 
Registramos no PIBID 

Imagem 3: Momento de diversão com 
as crianças, na casa de um professor da 
escola. 

Imagem 4: Momento de diversão no 
espaço Gaia em Rolim de Moura. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 736



Foto para a Edição do Livro que as Crianças 
Elaboraram 
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Considerações Finais 

Podemos então chegar a conclusão, de que o registro 

possui grande importância para o avanço e o 

desenvolvimento do professor pois, através deste, 

pode-se observar os métodos utilizados e quais 

obtiveram resultados do desenvolvimento intelectual 

do aluno e também notar quais dificuldades os alunos 

apresentam. 
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Muito obrigado pela 
atenção! 
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Revisão 
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Conferência 

• O que é uma conferência? 

 É uma apresentação de um texto ou tema, que pode ser apresentado de 

forma individual, ou seja, o texto ou tema de um aluno para o professor, em 

grupo de 5 pessoas e coletivo, nesse caso a apresentação é feita para um 

grande público. 

• Nesses textos feitos pelos alunos, nós bolsistas auxiliávamos os alunos a 

acrescentarem detalhes, fazendo perguntas afim de potencializar a reflexão e 

enriquecer os textos.  
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• Conferência individual: auxiliamos 

os alunos de forma individual; 

• Conferência em grupo: foi 

formado grupos de 5 alunos, 

informamos que eles teriam 15 

minutos para escrever os esboços, 

e poderiam escrever sobre o que  

quisessem, uma escrita livre. 

 

 

 

Conferencia individual 
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Conferência em grupo 
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• Conferência coletiva: quando há 

participação de todos os alunos, 

nesse caso o aluno vai até a frente 

da classe e expõe seu texto, e os 

alunos ouvintes dão sugestões de 

acréscimos, afim de enriquecer os 

textos, com mais detalhes. 

 

Aluna Isabelly 
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Aluna Nauane na cadeira do escritor 
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Ouvir e perguntar 

• Experiência com a Ana 

Luiza: o ouvir é uma parte 

fundamental da revisão, 

pois é nessa parte que o 

leitor ouve as sugestões 

dos ouvintes e o mesmo 

responde as perguntas 

feitas à ele. 

Aluna Ana Luiza 
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O antes e o depois  

• Teatro sobre a conferência: eu 

Iohana e a bolsista Adriane 

realizamos um teatro sobre como 

seria a conferencia. A ideia era 

mostrar com clareza como esta se 

realizaria, uma vez que as 

crianças estavam com 

dificuldades para entender este 
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O resultado do teatro 
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Entrevista com 
uma escritora 

• A construção do Roteiro;  

• Contribuição da entrevista. 

 

 

Professora Avacir lendo seu 

livro infantil para as crianças. 
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Mediação 
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INTERAÇÃO 

Segundo Calkins, a 

interação é um processo de 

aprendizagem que se dá 

pela conveniência com os 

demais e com o entorno. 

• Experiencias da interação 

na conferencia individual: 
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• Experiencia da interação na conferencia em dupla: 
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PLANEJAMENTO  

Diego R. dos Santos 

Karen Alves  

Lucas R.B. Rocha  

Silmara Andrelino de Souza 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

SEMINÁRIO DO PIBID - 2019 
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O que é Planejamento: 

 Planejamento é uma palavra que significa criar um 

plano para otimizar o alcance de um determinado 

objetivo. Esta palavra pode abranger muitas áreas como 

a familiar, a econômica, mas nosso objetivo aqui é 

explicar o planejamento na área escolar, mas 

especificamente o plano de aula.  
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Plano de aula 

 O plano de aula é caracterizado pela descrição 

específica de tudo que o professor realizará em classe 

durante as aulas de um período específico.  

 Na elaboração de um plano de aula devem ser 

considerados vários pontos e critérios que unidos 

especificam quais os objetivos finais o professor espera 

alcançar no decorrer da explicação dos conteúdos. 
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 O plano de aula deve seguir uma linha de ensino-aprendizagem 

contínua. São as fases de aprendizagem: apresentação, 

desenvolvimento e integração. Na apresentação o professor 

prepara a classe para a compreensão de novos conteúdos. No 

desenvolvimento acontece a análise. Nessa etapa acontece o 

processo de orientação e aprendizagem do aluno. É nessa etapa 

que acontece o estudo de um texto, a realização de um 

experimento, a resolução de exercícios, etc. A integração é a etapa 

final. Nessa fase o professor faz a verificação dos resultados 

obtidos pelos alunos na fase do desenvolvimento. 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 758



Modelo de Planejamento 

PLANEJAMENTO DO PROJETO PARA O 3° ANO A e B 

Nome da atividade:  

Tipo de Atividade:  

Data da aplicação:  

  

PROPOSTA DA ATIVIDADE: (o que as crianças irão fazer) 

  

OBJETIVOS: (o que as crianças irão aprender) 

  

CONTEÚDOS: (qual parte da grade de conteúdos previstos a aula se adequa)  

  

ETAPAS PREVISTAS 

 

 Agrupamentos: (individual/coletivo/duplas e etc.) 

Ambiente: (sala/pátio/sala de vídeo/biblioteca e etc.) 

Explicação inicial: (o que é importante a explicar oralmente durante a aula) 
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 PERGUNTAS PARA POTENCIALIZAR A REFLEÇÃO DO ALUNO: (algumas 

perguntas para ver se compreenderam o conteúdo explicado) 

 

 RECURSOS: (quais materiais iremos usar: Notebook/Datashow/quadro e etc.)  

 

 TEMPO DE ATIVIDADE:   

 

 AVALIAÇÃO: (como avaliaremos a participação e compreensão do que é 

aplicado) 

 

 ANEXOS: (algum material impresso é incluso aqui em foto)  
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Um de nossos Planejamentos 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B: 

Nome: DIEGO E LUCAS, ESTER E SILMARA, IOHANA E CÁSSIA, ADRIANE E GEZIANE. 

Nome de Projeto: “Narrativas de Si”. 

Tipo de Atividade: Minilição: Teatro e revisão de esboço do dia 25-04-2019. 

Data da aplicação: 26 de abril de 2019. 

  

Proposta de Atividade 

Assistir a peça teatral sobre a conferência; 

Por em prática o aprendizado do teatro; 

Fazer a conferência em grupo; 

  

OBJETIVOS: 

Compreender como incluir alterações sugeridas na conferência; 

Estimular a interação; 

Aprender como encontrar detalhes a serem acrescentados nos textos dos colegas. 
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CONTEÚDOS: 

Revisão de texto. 

  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: grupos/coletivo; 

Ambiente: sala de aula; 

Registro: passar no quadro a proposta do dia; 

Explicação inicial: Bom dia turma!!! Hoje iremos encenar um teatro de como realizar 
uma conferência e conversarmos sobre o que vocês entenderam. Logo após vocês irão 
fazer a conferência do seu texto com o colega e reescreve-lo acrescentando algo mais 
no texto, em seguida se sobrar tempo vamos realizar uma nova conferência verificando 
o que vocês mudaram no texto. 

  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 
alunos: 

Vocês gostaram do teatro? 

Quem entendeu o que é uma conferência? 

O que vocês gostariam de saber mais sobre a escrita apresentado no teatro? 

Vocês conseguirão realizar essa conferência com seu colega? 

Vocês conseguem perceber a diferença entre o primeiro texto e o segundo? 
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RECURSOS: Quadro e pincel; 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Avaliar a percepção e compreensão das explicações sobre a conferência e a 

interação com os colegas a cerca do que eles acrescentaram em seu texto. 

ANEXO: 
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Dificuldades encontradas para planejar no PIBID  

 No PIBID tivemos algumas dificuldades pois não 

sabíamos proceder em atividades como: 

1. Observação: Antes de dar inicio ao planejamento 

deveríamos conhecer a turma, e foi através de 

observação nossa e da ajuda da professora que 

produzimos métodos para incluir toda a turma.  

2. Conteúdos: no requisito conteúdo deveríamos saber a 

qual eixo do currículo a atividade planejada se encaixa e 

não conhecíamos nada da grade de conteúdos. 
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3. “Minilição” (Recurso utilizado no Projeto Narrativas de 
Si): Durante o planejamento tínhamos de produzir uma 
“minilição” que era baseada em achar uma dificuldade 
em sala e depois planejar uma forma sutil de ajudar eles 
com essa dificuldade. Como toda aula deveria conter 
uma “minilição” depois de algumas aulas ficava cada 
vez mais difícil escolher um tema. 

 

4. Bordas: Encontrar e editar bordas de folhas novas e 
atrativas que fossem sempre diferentes para os 
educandos produzirem os textos nelas. 
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Projeto Narrativas de si 
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PRODUÇÃO 
Aporte teórico: 

   Lucy Mccormick 
Calkins “A arte de ensinar 
a escrever”. 

 

   Natalia Goldberg “ 
Escrevendo com a alma”. 
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Objetivos 

Desenvolvemos o projeto “Narrativas de si”, para 
desenvolver o prazer de escrever. 

Proporcionando um momento de escrita, em que a 
criança se sinta livre e que crie uma afeição pela 
mesma, onde ela possa relatar e dialogar sobre seus 
acontecimentos pessoais. 

“ Escrever permite que transformemos o caos em 
algo bonito, permite que emolduremos momentos 
selecionados em nossas vidas, faz com que 
descubramos e celebremos os padrões que organizam 
nossa existência”.  

CALKINS, Lucy McCormick.  A arte de ensinar a 
escrever. 
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Section header layout 
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DIFICULDADES DOS BOLSISTAS 

 

   relatos; 

 

  Fugir do 
tradicional; 

 

  Incentivo; 
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DIFICULDADES DOS ALUNOS 

Aderir as regras; 

 

Escrever; 

 

Fugir do tradicional. 
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RELATOS SOBRE O PIBID NA CRECHE 
 

 

 Acadêmicas: Beatriz, Ester, Naiara e Valdira 
 

 

Rolim de Moura 

2019 
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Expectativas com o trabalho na creche 
Ao ser apresentado para nós acadêmicas o programa PIBID, que é o programa 

que insere os universitários na pratica de sala de aula, e que nossas atividades 

aconteceriam na creche Menino Jesus. 

 

Nos bolsistas tínhamos visões particulares com relações ao trabalho do 

professor na creche, algumas ainda não haviam tido nenhum contato com esse 

ambiente educacional. 
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  Bolsista Naiara: imaginava que o trabalho na creche seria difícil, pois não sabia 
que teria que desenvolver atividades propostos pelo PIBID e ainda não fazia ideia 
de como crianças tão pequenas iriam receber essas atividades e nos receber 
também. 

 Bolsista Valdira: Imaginava que como é deficiente visual, como se daria a 
adaptação, estava preocupada como iria desenvolver as atividades e de que 
maneira poderia auxiliar os alunos, e como eles iriam recebê-la. 

  Bolsista Ester:  Ela sentiu medo por ter muita dificuldade em falar e simplificar 
as coisas para passar para os alunos, em como se aproximar dos alunos e também 
pensou em como chamar a atenção dos alunos nas contações de histórias.  

 Bolsista Beatriz: Ela não teve medo ou preocupações pois sempre teve uma boa 
relação com crianças pequenas e queria muito esse contato em sala de aula e 
estava muito empolgada para saber como era a realidade e a rotina na creche, pois 
nunca havia tido contato com a educação infantil.  
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O que pensávamos sobre a educação 

infantil 
Ao indagarmos sobre o que é educação infantil, o papel no educador nessa fase 

da criança, algumas bolsistas relatarão que: 

 Bolsista 1: Pensava que na creche era um local de brincadeiras e apenas 

cuidado e que não tinha responsabilidades e atividades educativas. 

 Bolsista 2:Pensava que lá na creche as professores eram como babas, nem 

imaginava que tinha uma matriz a ser seguida com os conteúdos. 

 Bolsista 3:Tinha um pouco de conhecimento mas não sabia da dimensão do 

enorme trabalho desenvolvido pelos professores e de todos conteúdos passados 

para as crianças. 
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Ao nos aprofundarmos nos estudos sobre a educação infantil segundo a 
LDB é a primeira etapa da educação básica. É a única que está vinculada a 
uma idade própria: atende crianças de zero a três anos na creche e de quatro 
e cinco anos na pré-escola. Tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (LDB, art.29). 

 

O papel do educador da educação infantil  exige um planejamento reflexivo 
e de uma maneira consciente, através de atividades e situações 
significativas que promovam o desenvolvimento e autonomia das crianças. 
Partindo deste pressuposto é fundamental respeitar os limites da criança, e 
ir permitindo que assim ela se sinta segura e amparada no ambiente que está 
inserida.  
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A entrada na Creche e os desafios 
Ao começarmos desenvolver as atividades na creche e termos o primeiros contato 
com a sala de aula, com as crianças e com a Professora colaboradora Adriana. 

 Nosso primeiro contato foi no mês de agosto de 2018 onde era o dia de 
planejamento da Professora Adriana, onde tivemos a apresentação do espaço e 
fomos apresentados aos alunos, depois cada dupla começou seus trabalhos de 
observação em seus respectivos dias da semana de como era o trabalho da 
professora  Adriana com os alunos. 

 Deparamo-nos com os alunos muito receptivos e acolhedores, isso facilitou muito 
na nossa adaptação na sala, nas atividades que planejamos realizar e principalmente 
na hora de contar as historias onde precisávamos da colaboração de todos e assim 
acontecia pois os alunos sempre prestavam atenção e participavam ativamente da 
contação.  
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Experiencias: Contação 

Tivemos uma contação em especial que nos marcou bastante que foi a 
historinha escolhida da “Bruxa, Bruxa venha a minha festa” da autora 
Arden Druce, ilustrado por Patricia Ludlow, mais de uma maneira diferente, 
que aprendemos na formação do Pibid com um vídeo mostrado pela 
coordenadora do programa de uma forma lúdica. 

Para poder fazer com as crianças e com um toque musical, não tínhamos o 
livro em mãos para poder mostrar as ilustrações para as crianças então 
decidimos buscar na internet as imagens dos personagens da história, 
montar um slide e colocar no data show, conforme íamos contando e a 
estagiaria da sala ia passando as imagens para que as crianças vissem os 
personagens da história,  pegamos alguns objetos para nos auxiliar no 
momento da contação um chapéu de bruxa, máscara de lobo e dois 
pandeiros para a parte musical. 
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Fonte: arquivo pessoal da bolsista mês de outubro 2018. 
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Experiências: Atividades 

Logo no começo nós bolsistas ficamos maravilhadas com o trabalho da 
professora Adriana e dedicação, onde elaborou uma Sequência de 
atividades em pintura de telas.  

 Uma atividade que envolvia todas as crianças numa fabricação de telas 
coletivas, essas telas eram produzidas de formas bem lúdicas, eram 
utilizados matérias singulares para sua produção e além de técnicas 
diferentes. 

 Após eles terem pintado  as telas no decorrer da semana a professora 
Adriana organizou um leilão com os pais das crianças, no dia 27 de 
setembro 2018, e com o dinheiro arrecadado no leilão seria revertido para a 
realização de atividades especiais em comemoração ao dia das crianças. 
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Fonte: arquivo pessoal da bolsista mês de setembro 2018. 
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Aprendizados proporcionados pelo PIBID 

Através das experiencias proporcionadas pelo PIBID, podemos aprender que 

na sala de aula existe uma rotina onde a professora utiliza de horários para cada 

atividade planejada através de conteúdos curriculares. 

São trabalhada socialização entre os alunos, o respeito, a higiene, o 

comportamento, os movimentos corporais, o raciocínio, o faz de conta entre 

outros.  

Conhecemos também a matriz curricular da educação infantil e que cada 

atividade planejada busca um objetivo especifico no desenvolvimento da 

criança. 
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Trabalhar com a educação infantil o professor tem que ser criativo, tem que 

buscar trabalhar com as crianças de forma lúdicas que despertem o interesse 

neles, algo que não fique cansativo nas aulas.  

 

Atividades que possam introduzi-los nessa cultura da leitura da escrita de 

aprendizagem, que possa dar prazer em aprender, e também respeitar o 

tempo das crianças, uma criança pode não ter certa facilidade para fazer 

uma atividade, mas ela pode muito bem ser boa em outras milhões de 

coisas, cabe o educador estar atento para ajudar essas crianças.  
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O objetivo é refletir sobre a importância do registro reflexivo, no 

contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID). O registro é um relato descritivo sobre os 

acontecimentos, fatos, experiências e dificuldades encontradas no 

cotidiano das bolsistas de iniciação. O referencial teórico se baseou 
em autores que discutem a finalidade do registro no trabalho docente, 

destacando que a pratica de registrar permite ao professor pensar e 

refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, aprimorando o 

trabalho conforme as necessidades dos alunos. Os registros foram 
produzidos por bolsistas que atuam na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Valdecir Sgarbi Filho, no município de Rolim 

de Moura, Rondônia, onde realizaram diversos projetos e atividades 
com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Após as atividades, 

os registros descreviam o que mais chamou a atenção, seja na 

dificuldade ou na facilidade de um aluno em desenvolver as 
atividades propostas e também se alguma atividade deu certo ou 

poderia melhorar. As bolsistas participantes foram entrevistadas no 

mês de julho de 2019, sobre as formas de registros utilizadas, as 

diferenças entre os primeiros registros e os registros produzidos ao 
final do primeiro ano e os desafios para registrar. Como resultado, as 

bolsistas relataram que no início tinham dificuldades em fazer 

reflexões e por isso os registros eram apenas descritivos e continham 
poucos detalhes. Com o passar do tempo e a partir das discussões 

realizadas os registros, além de conter detalhes, possibilitaram que as 

bolsistas de fato refletissem sobre as atividades desenvolvidas. 

Assim, a prática de registro nos fez refletir sobre as atividades e o 
trabalho diário, percebendo as dificuldades e as necessidades 

encontradas pelos alunos. Os registros possibilitam questionar e 

melhorar as práticas pedagógicas, obtendo avanços significativos 
tanto dos alunos quanto das bolsistas. 
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 O resumo descreve o projeto “Narrativas de Si” desenvolvido pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

com duas turmas do terceiro ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Valdecir Sgarbi Filho, no 

município de Rolim de Moura, Rondônia. O objetivo foi desenvolver 

o prazer de escrever, proporcionando um momento de escrita, em que 

a criança se sentisse livre, além de criar afeição pela escrita por meio 
do relato sobre acontecimentos pessoais. O aporte teórico apoiou-se 

na obra “A Arte de ensinar a escrever” de Lucy Mccormick Calkins 

(1989). O projeto desenvolvido em 2019 envolveu quatro momentos: 
a produção inicial (oficina de escrita); discussão sobre a própria 

escrita (Conferência de Escrita); reescrita e; edição dos textos. O foco 

foi a escrita livre e as crianças não deveriam se preocupar com a 
ortografia, pontuação e caligrafia. As oficinais de escrita possuíam as 

regras: não utilizar borracha; não corrigir; não utilizar dicionário e 

escrever do seu próprio jeito. Como resultado, o projeto proporcionou 

uma experiência inovadora: uma escrita sem regras, reveladora das 
experiências das crianças, e o papel como forma de expressar tudo 

que sentissem. Inicialmente as bolsistas sentiram insegurança, pois as 

crianças não ficaram muito entusiasmadas, pois a atividade principal 
seria escrever, e nem todos estavam habituados a isso. Gradualmente 

notou-se a evolução da escrita e dos temas; o que antes era escrito em 

dez linhas, passou a ser escrito em trinta, cada vez com mais riqueza 

de detalhes e palavras bem elaboradas e muitos desenvolveram o 
prazer de escrever. A cada aula, chegavam mais entusiasmados e 

cheios de ideias para escrever. Ao final do projeto muitos se viam 

como escritores e com uma visão completamente diferente sobre a 
escrita; até o que não era o foco foi alcançado como ortografia e 

caligrafia. Portanto, o projeto alcançou bem mais que o esperado, 

tendo êxito nos resultados. 
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O planejamento é essencial na prática pedagógica, pois envolve 

aspectos indispensáveis ao ensino, prevendo as ações antes de 
realiza-las. Nesse sentido, este artigo expõe sobre o planejamento de 

ensino, refletindo sobre sua importância no meio escolar e sua 

relação com a prática docente. O referencial teórico apoiou-se em 
Malheiros (2012) ao destacar que o planejamento é uma etapa 

extremamente importante em todas as esferas da vida, englobando 

desde as atividades cotidianas até o âmbito educativo; também 
utilizou Libâneo (1992) ao enfatizar a importância do planejamento 

para tomada de decisões a respeito da organização e funcionamento 

da proposta pedagógica escolar, bem como por permitir refletir e 

avaliar sobre os resultados alcançados. O trabalho foi produzido com 
base em experiências vivenciadas pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em 2018 e 

2019, em uma escola da rede pública no município de Rolim de 
Moura – RO com crianças do segundo e terceiro ano do ensino 

fundamental. Dentre os resultados, os bolsistas desenvolveram 

semanalmente encontros para planejamento das atividades em 

parceria com a professora regente. Nesses encontros, após discutir o 
objetivos e conteúdos o planejamento era materializado por meio de 

um modelo contendo a descrição específica de todas as etapas a 

serem realizadas durante a atividade com as crianças. O planejamento 
previa: a antecipação dos conteúdos, os objetivos, as formas de 

organização dos alunos (individual, duplas ou coletivo), as 

intervenções a serem realizadas visando potencializar a 
aprendizagem, os recursos materiais, a provável duração da atividade 

e a forma de avaliação. A participação nas atividades de 

planejamento permitiu conhecer a prática pedagógica “tal como ela 

é”, compreendendo melhor as dificuldades e as alegrias do ato de 
planejar. Conclui-se que o planejamento foi indispensável para 

desenvolver uma prática docente de qualidade, tendo em vista a 

antecipação das ações e metas a serem alcançadas, propiciando 
confiança no ato de ensinar. 
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 Esse texto relata o Projeto “Narrativas de Si” desenvolvido por 

bolsistas do PIBID. A realização de Conferências de escrita é uma 

parte complexa da revisão textual que exige o planejamento de 

momentos de interação, mediação e revisão. Segundo Calkins (1989), 
a interação é um processo de aprendizagem que se dá pela 

convivência com os demais e com o entorno; interagir no processo de 

escrita é fundamental para o desenvolvimento das produções textuais. 
Nas atividades de produção e revisão escrita, as crianças devem se 

sentir confiantes e confortáveis para aprender de forma eficiente. 

Durante o projeto foram realizadas três tipos de conferencia: 

individual, em grupos e coletiva. Nessa ultima, cada aluno se dirigia a 
frente da classe, expunha seu texto e os alunos ouvintes davam 

sugestões de acréscimos. Além disso, as bolsistas auxiliavam os 

alunos a acrescentarem detalhes, fazendo perguntas visando 
potencializar a reflexão e enriquecer os textos. Para isso, usavam a 

mediação, ouvindo sobre o que o aluno escreveu, para em seguida 

ajudar a organizar suas ideias e a estruturar o texto. Para instigar o 
aluno, foi necessário fazer boas perguntas para despertar o raciocínio, 

exigindo que as bolsistas ouvissem com atenção. Além da mediação, 

foram planejadas situações em que as crianças exercitaram o ouvir e 

o perguntar, pois para uma conferência bem-sucedida os estudantes 
ouvintes devem estar atentos aos detalhes do texto lido. No inicio as 

conferencias eram desprovidas de atenção gerando um ambiente 

tenso. Diante dessa situação, foi elaborado um miniteatro, encenando 
uma conferência. Essa exposição visual foi esclarecedora para as 

crianças e a partir daquele dia as conferencias fluíram, tomando outro 

rumo. Como resultado, os alunos empenharam-se em “ouvir para 
sugerir”, os textos passaram a render, assim como a atenção da turma 

melhorou. Ao final do projeto as crianças desenvolveram admiração 

pela escrita, respeito ao escritor e, principalmente, despertaram o 

desejo de escrever. 
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O trabalho relata concepções de acadêmicas do curso de Pedagogia a 
respeito da educação infantil, especialmente as funções da creche e 

da pré escola e o papel do profissional. O relato resulta de um 

trabalho colaborativo entre a professora da instituição de educação 

infantil Menino Jesus, localizada no município de Rolim de Moura-
RO e bolsistas do PIBID - subprojeto de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia -campus Rolim de Moura. O trabalho realizado 

entre agosto de 2018 a setembro de 2019 compreendeu: a) contato 
inicial e observação do ambiente escolar; b) participação no 

planejamento semanal realizado pela professora; c) estudo da matriz 

curricular da instituição; d) aplicação das atividades em sala e 

monitoramento dos resultados por meio de registros escritos. O 
trabalho fundamentou-se em documentos legais e norteadores a 

exemplo da LDB 9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil (DCNEI). Os resultados demonstram que durante o 
contato inicial as acadêmicas tinham concepções sobre a educação 

infantil baseadas no senso comum; acreditavam que a creche se 

restringia a um local de brincadeiras e cuidados sem necessidade de 
responsabilidades quanto às atividades educativas. Além disso, 

desconheciam a existência de uma matriz curricular a ser seguida e 

tinham a visão de que na creche as professores eram apenas babás. A 

partir das participações nos planejamentos e estudo da matriz 
curricular, as acadêmicas modificaram suas concepções com base nas 

experiências. Aprenderam que na educação infantil existe uma rotina 

onde a professora utiliza horários para cada atividade planejada nas 
quais desenvolve conteúdos curriculares que envolvem a 

socialização, o respeito, a higiene, o comportamento, os movimentos 

corporais, o raciocínio, o faz de conta entre outros. Diferentemente 
do que pensavam inicialmente, compreenderam que o profissional da 

educação infantil possui um papel importante que exige diversos 

conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, além dos conhecimentos 
didáticos pedagógicos. 
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O resumo descreve o projeto didático “Crianceiras: aprendendo com 

as poesias de Manoel de Barros”, desenvolvido por bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na 

Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, Rolim de 

Moura-Rondônia. O projeto teve por finalidade possibilitar que as 

crianças conhecessem o trabalho do poeta Manuel de Barros, 
explorando diferentes meios e materiais artísticos, participando em 

situações que integrassem música, canções, movimentos, expressões 

corporais, bem como o manuseio de diversos materiais explorando 
elementos como texturas, traçados, cores e formas. Para isso, foi 

utilizado o aplicativo virtual Crianceiras, constituído por dez poesias 

cantadas desse grande e importante poeta Brasileiro, em uma parceria 
com sua filha Martha Barros que contribuiu com as ilustrações, junto 

ao cantor e compositor Marcio de Camillo que musicalizou as poesias 

composta por Manoel de Barros. O referencial teórico se baseou em 

autores como Marta Chaves que discutem a importância dos 
sentimentos estéticos na organização da rotina da educação infantil 

uma vez que o contato da criança com as vivências estéticas se 

mostra essencial à aprendizagem e ao desenvolvimento. O projeto foi 
desenvolvido no ano de 2019 e dele participaram oito acadêmicas do 

curso de Pedagogia, uma turma de crianças de dois a três anos, a 

professora regente e duas professoras do curso de Pedagogia. Como 
resultado, as crianças tiveram contato com todas as poesias do 

aplicativo, se apropriando da obra de Manuel de Barros. Participaram 

de diversas atividades que integraram apreciação e exploração da 

linguagem poética, música, dança, linguagem oral e escrita, 
movimento e artes visuais. Como produto final, cada criança 

produziu uma coletânea de poesias contendo ilustrações produzidas 

por elas. Quanto às bolsistas, o projeto propiciou novos 
conhecimentos sobre o fazer educativo na educação infantil 

rompendo com a ideia de que as crianças muito pequenas não são 

capazes de interagir e aprender sobre a linguagem poética.  
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola: EMEI Menino Jesus. 

Nome da professora Preceptora: Adriana Siqueira dos Santos. 

Nome dos bolsistas: Ana Clara, Beatriz, Ivete, Nayara, Thais, Valdira, Valquiria.   

Quantidade de turmas envolvidas: 1 turma de maternal III 

Quantidade de alunos: 18 

 

1  - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 Relatório semestral 2019 

 2° Semestre 

            Iniciamos esse segundo semestre com a proposta de desenvolver dois 

projetos, um de ciência e outro de matemática. As bolsistas continuam trabalhando 

em duplas. Dividimos as bolsistas em dois grupos, um grupo responsável para 

desenvolver o projeto de ciências e o outro grupo o de matemática. Todas as 

atividades foram planejadas com o grupo todo, para garantir que todas as bolsistas 

participassem dos dois projetos. Continuamos nossos planejamentos na 

universidade federal de Rondônia, uma vez na semana, onde planejamos e 

discutimos as ideias para os projetos. E durante a aplicação do projeto sempre 

reservamos um momento durante o planejamento para discutimos os desafios, 

conquistas e eventuais mudanças e adaptações que fossem necessárias para um 

bom andamento dos projetos.    

           Desenvolvemos o projeto de matemática nas segundas e terças férias, e o de 

ciências nas quintas e sextas feiras.  A proposta do projeto de matemática brincando 

e jogando se aprende matemática, foi criar formas divertidas e prazerosas de 

ensinar a matemática para as crianças. E foi através de músicas, brincadeiras e 

jogos que desenvolvemos as atividades de forma mais interessante, para que todas 

as crianças pudessem ter o contato com a matemática através de atividades lúdicas. 
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Durante a realização das atividades de matemática foi entregue para as crianças 

“dinheirinhos” para incentivar a participação, aprendizagem e comportamento. Como  

produto final desse projeto realizamos a montagem de um mercadinho, com objetivo 

das crianças terem contato de forma concreta com a matemática, relacionando 

números e quantidades na hora de comprar os produtos do mercadinho.    

            O projeto de ciência experimentando e brincado com ciências, teve como 

objetivo propiciar as crianças a experiência de cultivar uma horta.  O contato com a 

terra no preparo dos canteiros trouxe para as crianças inúmeras descoberta, várias 

formas de vida que ali existem, o encanto com o processo de germinação, o 

crescimento das sementes que brotam, a prática diária do cuidado como regar, 

transplantar, tirar matinhos e colher o que plantou. Tudo isso contribuiu para um rico 

aprendizado, sendo possível também estimular hábitos alimentares mais saudáveis, 

e a preservação do meio ambiente. Além de cuidar horta cada criança ficou 

responsável em cuidar também de uma muda de árvore, que ganhamos do viveiro 

Cidadão. E como produto final do nosso projeto o plantio da muda no Gaia amiga 

espaço ecológico.  Os resultados desses dois projetos foram incríveis, a empolgação 

e envolvimento das crianças foi surpreendente. E ainda contamos com a 

participação dos pais em várias atividades, como a organização da horta, os 

passeios e a doação materiais recicláveis para organizar o mercadinho. 

22 de janeiro de 2020. 

Adriana Siqueira dos Santos. 

      

2 – ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 

 

PROJETO: BRINCANDO E JOGANDO SE APRENDE MATEMÁTICA 

 

JUSTIFICATIVA: 

Este projeto é uma proposta do programa PIBID da Universidade Federal de 

Rondônia, onde buscamos criar formas divertidas e prazerosas de ensinar a 

matemática para os alunos do maternal. Através de brincadeiras e jogos tornaremos 

a matemática mais atraente e interessante para as crianças, pois entendemos que é 

assim que as crianças desenvolvem suas capacidades concordando com Piaget 

(1976): 
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Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças 
estabelecem-se nos primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-
se através da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce 
naturalmente a partir das suas experiências. A vivência de experiências 
matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem ideias 
relacionadas com padrões, formas, número e espaço de uma forma cada 
vez mais sofisticada (PIAGET, 1976, p.73). 
 

Podemos perceber a matemática em praticamente tudo no nosso dia-a-dia, 

desde o nosso nascimento tudo se move em torno de números e medidas e 

operações. 

No brincar as crianças entra em contato com essa linguagem matemática, 

para iniciar a passagem de tempo nas brincadeiras, para medir, distanciar e também 

para distinguir o pesado do leve, os conceitos espaciais como em cima e embaixo 

fora dentro frente atrás. Todas as atividades dos seres humanos sejam simples 

como repartir algo ou complexa com projetos de Engenharia a matemática é usada.  

No nosso cotidiano como nos das crianças e ela deve ser trabalhada, as 

coisas que faz parte desse universo, como a idade o corpo através de brinquedos, 

as músicas, jogos e brincadeiras. A aprendizagem através de jogos e brincadeiras, 

músicas permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até 

divertido. 

 A utilização de atividades lúdicas e o material concreto no ensino da 

Matemática têm uma grande importância para o desenvolvimento cognitivo e sócio 

cultural, desenvolvendo suas práticas e habilidades aliando a aquisição do 

conhecimento. 

Segundo Olivério (2010): 

O lúdico no ensino da matemática, na Educação Infantil, além de dinâmico, 

faz com que os alunos sintam maior prazer em aprender, pois eles se 

identificam bastante com as brincadeiras e jogos. O primeiro contato com o 

lúdico faz com que os alunos participem ativamente das aulas. Na fase da 

Educação infantil, a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 

atenção, pois eles dispersam com muita facilidade e as brincadeiras ajudam 

nesse processo, pois as crianças sentem-se atraídas pela atividade voltada 

para seu mundo. 

Este projeto terá como produto final um mercadinho dentro da sala de aula 

com os alunos a fim de enfatizar a matemática com eles, assim buscamos aprimorar 

o uso dos números e apresentar para as crianças o sistema monetário utilizado no 
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cotidiano através de cédulas do Real impressas e entregue para os alunos durante o 

dia a dia escolar. 

 

Objetivo geral: 

Aprender a Matemática por meios e rotinas diferentes e dinâmicos em sala de aula 

para despertar o interesse. 

 

Objetivos específicos: 

Aprimorar os conceitos de longe, perto, dentro, fora, em cima, em baixo, atrás, na 

frente, ao lado, dentro, fora, cheio, vazio, etc; 

Memorizar pequenas músicas e gestos; 

Reconhecer e discriminar numerais, desenvolver contagem; 

Ter noções de Matemática em situações do cotidiano; 

Identificar as cédulas e moedas que circulam no país, reconhecendo seu uso 

cotidiano; 

Participar de jogos e dinâmicas onde envolvam a matemática, como os números e 

quantidades. 

 

METODOLOGIA: 

Para a realização deste projeto iremos trabalhar com leitura de histórias e contações 

referentes à matemática, utilizaremos de multimídias com vídeos, aplicação de 

dinâmicas e brincadeiras, atividades com sons e musicalização, aplicação de jogos, 

rodas de conversa entre outros a fim de proporcionar diversão e aprendizado entre 

os alunos. O produto final desse projeto será a realização de um mercadinho dentro 

da sala com o objetivo de analisar se os alunos irão conseguir administrar os 

números relacionando a quantidades na hora de comprar os produtos do mercado. 

 

CRONOGRAMA: 

1 SEMANA: 

DIA 19/08/2019: (segunda-feira) 

Noções espaciais: longe- perto; alto- baixo; 

A dinâmica deverá ser realizada com os próprios alunos, e alguns brinquedos. Para 

que os alunos consigam distinguir e aperfeiçoar as noções espaciais, a professora 
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deverá fazer as seguintes perguntas: qual é o aluno mais alto da sala? Qual o aluno 

menor da sala? Tal brinquedo está no alto ou está no baixo? Tal amiguinho está 

perto de você? Tal amiguinho está longe de você? A mesa está perto ou longe de 

nós? 

  

DIA 20/08/2019: (terça-feira) 

Noções espaciais dinâmicas: igual- diferente; fino – grosso; maior – menor; cheio – 

vazio. 

A dinâmica deverá ser realizada com potes cheios de água e outros vazios, gis de 

cera e canudos finos e grossos, brinquedos iguais, diferentes, grandes e pequenos 

para que os alunos consigam distinguir e aperfeiçoar as noções espaciais através 

das perguntas da professora que devem ser: Qual é o pote que está cheio? E qual 

está vazio? Qual giz é grosso? E qual é fino? Qual brinquedo é igual ao outro? E 

qual é diferente? Qual é o maior? E qual é o menor? 

2 SEMANA: 

DIA 26/08/2019: (segunda-feira) 

DIA 27/08/2019: (terça-feira) 

Nessa semana iniciaremos a horta na escola, será feito a preparação do solo para 

receber as sementes que os alunos irão plantar. 

3 SEMANA: 

DIA 02/09/2019: (segunda-feira) 

Sequência dos números: número 1 com contorno de massinha, escrita na lousa e 

colagem de quantidade na árvore. 

DIA 03/09/2019: (terça-feira) 

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 2 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 2. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Assistirão o vídeo da Mariana contando os números, em 

seguida terá a brincadeira caça tesouro no parque de areia onde os alunos terão 

que procurar o número 2 que estará escondido pelo espaço e ainda terá um jogo de 
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boliche com os números onde individualmente os alunos jogaram a bola nos pinos e 

contaremos quantos pinos eles conseguiram derrubar. 

4 SEMANA: 

DIA 09/09/2019: (segunda-feira) 

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 3 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 3. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma brincadeira com a galinha da vizinha, feito de 

E.V.A, onde as crianças deverão colocar a quantidade de ovos descrito na galinha, 

sendo o numeral 3.  

10/09/2019: (terça-feira) 

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 4 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 4. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá também uma brincadeira com os números de 1 ao 4  

onde os alunos deverão pegar bolinhas com o número 4 e jogar dentro de um 

recipiente que tiver o mesmo número. 

5 SEMANA: 

DIA 23/09/2019 (segunda-feira)  

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 5 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 5. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma brincadeira com pratos descartáveis. As crianças 

deverão colar sementes, feitas de E.V.A nos pratos, correspondente ao numeral. 

Nesta atividade trabalharemos números de 1 a 5. 

DIA 24/09/2019 (terça-feira) 
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Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 6 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 6. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma dinâmica com umas roletas de números de 1 ao 6, 

individualmente os alunos terão que colocar os pregadores de acordo com o número 

da roleta até colocarem 6 pregadores na roleta de número 6. 

6 SEMANA: 

DIA 30/09/2019: (segunda-feira)  

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 7 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 7. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá duas brincadeiras, uma brincadeira com carrinhos, 

onde as crianças brincarão na pista do número 7 feito com papelão. Na outra, será 

feito a corrida dos números, utilizando carros confeccionados com caixa de papelão. 

A corrida será feita com os números 6 e 7. As crianças entrarão no carinho e ao dar 

a largada deverão sair correndo, quem chegar primeiro vence. 

 

DIA 01/10/2019: (terça-feira) 

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 8 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 8. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá uma brincadeira com a pizza dos números onde os 

alunos terão que encontrar qual pedaço de pizza que terá bolinha de 1 ao 8 

corresponde ao número impresso na pizza. 

7 SEMANA: 

DIA 07/10/2019: (segunda-feira) 
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Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 9 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 9. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá também a brincadeira de lançar argolas, onde deverão 

lançar a quantidade impressa no litro. 

. 

DIA 08/10/2019: (terça-feira) 

Sequência dos números: Os alunos deverão tentar fazer a escrita do número 10 na 

lousa mágica com pincéis, contorno de massinha no número que esta impresso em 

cartelas coloridas com a imagem de uma árvore onde eles terão que fazer bolinhas 

como se fossem frutos da arvore na quantidade que represente o número da cartela 

que será o 10. Também farão a colagem de quantidade de frutos na árvore feita com 

rolo de papel higiênico. Terá também um jogo de encaixe dos ovos feito com EVA 

onde os alunos deverão encaixar as partes que terão as quantidades em bolinhas 

nas partes que terão os números até o 10 e em seguida trabalharemos a sequência 

numérica onde os alunos farão uma centopeia com os dedos utilizando tinta. 

8 SEMANA: 

DIA 14/10/2019: (segunda-feira) 

Nessa semana será feita uma roda de conversa com os alunos para avisá-los que 

serão distribuídos cofrinhos para cada um e ao longo do projeto todos que 

participarem das atividades, ganharão dinheiro que é as cédulas que serão 

impressas para eles utilizarem no final do projeto no mercado que será feito na 

escola. 

Jogo da centopeia: 

Os alunos terão que montar a centopeia, colocando as partes do corpo, na 

sequência numérica. 

DIA 15/10/2019: (terça-feira) 

Jogo da flor com quantidade e números: 

Esse jogo tem as pétalas da flor separadas e os alunos têm que encaixar as pétalas 

contando na sequência numérica e montar cada um à sua flor. 
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9 SEMANA: 

DIA 21/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo dos números com tampinhas de garrafa e bolinhas de isopor. 

Será feito cartelas com números de 1 a 5, em cada cartela terá o numeral e a 

quantidade de tampas correspondente ao número. As crianças terão que colocar a 

quantidade de bolinhas correspondente ao numeral descrito em cada cartela.  

DIA 22/10/2019: (segunda-feira) 

Jogo do Cubra e Descubra. Pintar o percurso para a próxima aula. 

Previamente será confeccionado um dado com números de um a cinco e numa faixa 

de tamanho médio de TNT serão colocados números de EVA de um a cinco, após a 

criança observar um pouco os números da faixa, será coberto com outro pedaço de 

TNT e o número que cair no dado jogado pelo aluno, será o que ele devera tentara 

achar, e após a outra criança a ordem dos números da faixa se inverte. 

10 SEMANA: 

DIA 28/10/2019: (segunda-feira) 

Encontrar o prato com numeral igual e círculo com quantidade e números. 

Será realizado uma brincadeira, utilizando pratos descartáveis. Em cada prato terá 

um numeral. As crianças deverão formar pares com números iguais. 

DIA 29/10/2019: (terça-feira) 

Jogo do Percurso dos números com dado. 

Será realizado um percurso com casas coloridas pelos alunos em um grande 

pedaço de papel Kraft pelas crianças na aula anterior. O Jogo será realizado em 

cada duas crianças, elas ficarão no começo do percurso a pós jogar o dado cada 

uma andará a quantidade de casas que sair no dado e quem conseguir chegar ao 

final do percurso ganha. 

11 SEMANA: 

DIA 04/11/2019: (segunda-feira) 

Bolinhas de isopor dentro do litro, corrida dos cavalinhos. 

Será realizado uma brincadeira, utilizando garrafas pet e bolinhas de isopor 

coloridas, onde as crianças terão que colocar, a quantidade de bolinhas 

correspondente ao numeral e a cor descrito no litro. A segunda atividade, brincarão 

com cavalinhos feitos de E.V.A. No decorrer da brincadeira, alguém lançará um 

dado, a cor sorteada correspondente ao cavalinho, fará com que o cavalinho 
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avance. O cavalinho que for sorteado mais vezes, e chegar ao ponto de chegada 

vencerá a partida. 

DIA 05/11/2019: (terça-feira) 

Jogo de reconhecimento dos números com palitos de picolé e corrida para pegar os 

números no cesto. 

Será impresso em uma folha de sulfite várias sequências com três números entre 

um e cinco, que serão colocados previamente em palitos de picolé, assim a criança 

irá encontrara na folha a sequência e posicionar o palitinho com a mesma sequência 

em cima da folha. Segundas atividades em dois cestos serão colocadas várias 

bolinhas com números de um a dez, de duas em duas crianças que estarão a uma 

certa distância do cesto então o professor pedirá um número específico e o aluno 

que for lá correndo e voltar com o numero pedido primeiro ganha, assim troca-se as 

duplas até todos alunos participarem.  

12 SEMANA: 

DIA 11/11/2019: (segunda-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

DIA 12/11/2019: (terça-feira) 

Jogos disponíveis na sala. 

13 SEMANA: 

DIA 18/11/2019: (segunda-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

DIA 19/11/2019: (terça-feira) 

Ensaio do mercadinho. 

Ensaio para o produto final do projeto de matemática, onde será montado um 

mercadinho com prateleiras e vários modelos de embalagens juntadas, onde as 

crianças poderão comprar com seu dinheiro arrecadado conforme as atividades do 

projeto realizadas. Será um ensaio para o dia final do projeto, onde elas compraram 

suas coisas, neste ensaio explicaremos como funciona o mercadinho o valor quanto 

precisa de dinheiro para comprar algo que gostou. 

14 SEMANA: 

DIA 25/11/2019: (segunda-feira) 

Organização dos produtos do mercado. 

DIA 26/11/2019: (terça-feira) 
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Produto final que será o mercadinho. 

Será realizado o fechamento do projeto, com o mercadinho pronto, com suas 

mercadorias prateleiras, as crianças andaram por ele escolheram suas coisas após 

passarem por um setor com as embalagens cada um com seus valores, no segundo 

setor haverá coisas que realmente utilizaram, coisas como de materiais escolares, 

verduras da horta produzidas por eles, onde ao final passarão no caixa pagarão e 

levarão suas compras embora. 

 

REFERENCIA: 

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1976. 

 

 

PROJETO: EXPERIMENTANDO E BRINCANDO COM CIÊNCIAS 

JUSTIFICATIVA: 

              Este projeto será desenvolvido durante o segundo semestre do ano de 

2019, pelas bolsistas do PIBID: Ivete, Thaís e Valdira juntamente com a supervisora 

professora Adriana, com a coordenação da professora Dr Flavia, em conjunto com 

as crianças da Educação Infantil maternal III J da Creche Menino Jesus, situada na 

cidade de Rolim de Moura, Rondônia. Tendo a finalidade de ensinar de onde vêm os 

alimentos, auxiliando-as a plantar, cultivar e colher. 

            Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado 

cumprir o importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com o 

cuidado do ambiente escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou da 

escola, cuidado das relações humanas que traduzem respeito e carinho consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo. Neste contexto, o cultivo de hortas escolares 

pode ser um valioso instrumento educativo. O contato com a terra no preparo dos 

canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem, o encanto com 

as sementes que brotam, a prática diária do cuidado - regar, transplantar, tirar 

matinhos é um exercício de paciência e perseverança. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, vol 

3 p. 179) ressalta a importância: 
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Cuidar de plantas e acompanhar seu crescimento pode 
se constituir em experiências bastante interessantes 
para as crianças. O professor pode cultivar algumas 
plantas em pequenos vasos e floreiras, propiciando as 
crianças acompanhar suas transformações e participar 
de partes do processo de preparação e plantio de uma 
horta coletiva no espaço externo. 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer a importância da natureza e seus elementos participando de experimentos 

e aprendendo de onde vêm os alimentos, como plantar, cultivar e colher. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 

responsáveis; 

 Interessar-se pelo cultivo de horta e o processo de germinação; 

 Aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos; 

 Reconhecer os fenômenos da natureza;  

 Observar o desenvolvimento de uma planta; 

 Aperfeiçoar as habilidades manuais; 

 Reconhecer as características de algumas plantas e frutas; 

 Conhecer elementos da natureza- Água, terra, ar; 

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitude que contribuam para a sua conservação; 

 Conhecer algumas sementes e folhas; 

CONTEÚDOS 

 Cultivo de horta; 

 Processo de germinação; 

 Plantas utilizadas como alimentos; 

 Fenômenos da natureza;  

 Desenvolvimento de uma planta; 

 Habilidades manuais; 
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 Características de algumas plantas e frutas; 

 Elementos da natureza- Água, terra, ar; 

 Preservação e conservação do meio ambiente; 

 Sementes e folhas; 

 

METODOLOGIA 

Constituirá em rodas de conversas, apresentação de vídeos, músicas, contações de 

histórias, plantio e cultivo da horta, confecções de produções artísticas. 

 

PRODUTO FINAL 

Plantar mudas de árvores no Espaço Gaia juntamente com as crianças.  

 

SEQUÊNCIA PROVÁVEL DE ATIVIDADES: 

1.PRIMEIRA SEMANA (22 E 23 DE AGOSTO) 

PRIMEIRA ATIVIDADE (QUINTA-FEIRA) 

Roda de conversa sobre noite e dia; 

Vídeo da música noite e dia; 

SEGUNDA ATIVIDADE (SEXTA-FEIRA) 

Confecção do círculo noite e dia; 

Brincadeira com cobertor para diferenciar noite e dia; 

2.SEGUNDA SEMANA (28 DE AGOSTO) 

QUARTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre a terra, semente e germinação; 

Preparo da terra; 

Organização da horta; 
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Plantio das sementes: alface, tomate, rúcula e coentro; 

3.TERCEIRA SEMANA (05 E 06 DE SETEMBRO) 

QUINTA-FEIRA: 

Replantio das mudas de couve, alface e cebola; 

Plantio das sementes de almeirão e rabanete; 

SEXTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre a importância da água; 

Música sobre a água; 

Diferença da água potável e da água suja; 

Produzir um sistema de gotejamento para a horta; 

4.QUARTA SEMANA (12 E 13 DE SETEMBRO) 

QUINTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre o replantio; 

Replantio das mudas de tomate, alface, coentro e rúcula; 

SEXTA-FEIRA  

Roda de conversa sobre o vento; 

Apresentação de um vídeo sobre o vento; 

Confecção de um barquinho a vela; 

5. QUINTA SEMANA (19 E 20 DE SETEMBRO) 

QUINTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre o dia da árvore com enfoque na raiz e caule; 

SEXTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre o dia da árvore com enfoque nas folhas, flores e frutos; 

6. SEXTA SEMANA (26 E 27 DE SETEMBRO) 
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QUINTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre duas frutas: maça e mamão 

Degustação das frutas. 

Jogo da memória 

SEXTA-FEIRA 

Roda de conversa sobre as propriedades da uva e da melancia 

Degustação de suco natural e uva passa. 

Observação das sementes da uva e melancia 

Confecção de cacho de uva usando formas de brigadeiro e melancia com papel 

color set e sementes da melancia; 

Brincadeiras com balões. 

Degustação das frutas 

7 semana: 03 e 04 de outubro 

03 de outubro de 2019 

Roda de conversa sobre Melão e ameixa. Degustação. Trabalhar o paladar com os 

olhos vendados.  

04 de outubro de 2019 

Roda de conversa sobre Morango e maracujá. Atividade com cartolina e tinta 

OITAVA SEMANA - 10 e 11 de outubro 

10- plantio das mudas e sementes 

O que será plantado: abacaxi, manga, abacate, caju, cupuaçu, cacau, banana 

Mudas prontas: cajá, laranja ou limão, jambo, coco,  

11 – Continuidade do plantio das mudas e sementes 
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Organização do cartaz. Levar um cartaz com os nomes das crianças e fichas com o 

nome e a imagem da fruta para as crianças colarem e acompanharem durante o 

projeto. 

NONA SEMANA: 17 E 18 

17 DE outubro de 2019 

Etiquetagem das mudas com palitinho de picolé ou churrasco. 

18 de outubro 

Medição das mudas com barbante. 

Conversa sobre o tamanho das mudas: qual criança está com a muda maior, e com 

a menos? Essa muda é do tamanho de que? Associar com partes do corpo. 

Colagem do barbante no caderno de desenho e registro de desenho. 

DECIMA SEMANA – 24 E 25 DE OUTUBRO 

24 de outubro – Roda de conversa sobre as frutas. Abacaxi e banana. Atividade com 

o tato e degustação 

25 de outubro – Roda de conversa sobre laranja e acerola. Preparo do Suco e 

atividade com receita. 

DECIMA PRIMEIRA SEMANA – 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO 

31 de outubro: Medição das mudas com barbante. 

Conversa sobre o tamanho das mudas: qual criança está com a muda maior, e com 

a menos? Essa muda é do tamanho de que? Associar com partes do corpo. 

Colagem do barbante no caderno de desenho e registro de desenho. 

01 de novembro: 

Roda de conversa sobre coco e cupuaçu. Degustação do Coco verde e coco maduro 

(agua e maça). Pintura com a fibra do coco, ou uma receita fácil 

DECIMA SEGUNDA SEMANA – 07 E 08 DE NOVEMBRO 

07 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Carimbo com argila 
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08 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Folhas com agua colorida 

DECIMA TERCEIRA SEMANA – 14 de novembro 

14 de novembro: Medição das mudas com barbante. 

Conversa sobre o tamanho das mudas: qual criança está com a muda maior, e com 

a menos? Essa muda é do tamanho de que? Associar com partes do corpo. 

Colagem do barbante no caderno de desenho e registro de desenho. 

DECIMA QUARTA SEMANA – 21 E 22 NOVEMBRO 

21 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Confecção de arvore com folha 

22 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Atividade com borrifador 

DECIMA QUINTA SEMANA – 28 E 29 NOVEMBRO 

28 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Quebrar folhas e flores congeladas 

29 DE NOVEMBRO: Atividade livre com folha. Pintura em papel krafit com ramos de 

folhas e tinta colorida 

DECIMA SEXTA SEMANA 05 E 06 DE DEZEMBRO 

05 de dezembro: organização do produto final 

06 de dezembro: produto final. 

 

 

 

 

PLANEJAMENTOS DO PROJETO DE MATEMÁTICA  

 

Campus de Rolim de Moura 

Ana Carla Lima De Oliveira 
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Valquíria 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade; Projeto de matemática: Noções espaciais. 

Data da Aplicação: 19/08/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão brincar com o bambolê, irão utilizar copos 

para diferenciar o que está dentro fora. Eles também vão ter a noção de comparar 

quem é o maior e o menor da turma. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

 Identificar os conceitos básicos; dentro /fora, grande/pequeno, alto/baixo. 

Observar diferenças e semelhanças entre figuras e pessoas. 

Comparar objetos. 

CONTEÚDOS: 

 MAT: Identificação de conceitos básicos; dentro/ fora, grande/ pequeno.  

Alto/baixo. 

MAT: Observação de diferenças e semelhanças entre figuras e pessoas. 

MAT: Comparação entre objetos. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

          Quem é o maior da sala? 

Quem é o menor? 

Quem está lá fora? 

RECURSOS; data show, bambolê copos mesa  

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e a participação nas 

atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: Vídeo grande e pequeno 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III1: 

BOLSISTAS: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Projeto de matemática: Noções espaciais 

Data da Aplicação: 20/08/2019 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Desenvolver a orientação espacial através do vocabulário correto; 

Identificar os conceitos básicos de maior/menor, fino/grosso, igual/diferente; 

Comparar grandeza, mais e menos, etc.; 

Ter noções de tamanho. 

CONTEÚDOS: 

MAT: Desenvolvimento da orientação espacial com utilização do vocabulário correto; 

MAT: Identificação de conceitos básicos maior/menor, fino/grosso, igual/diferente; 

MAT: Comparação de grandezas mais, menos etc; 

MAT: Grandezas, noções de tamanho.  

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

Coletivamente. 

2. Proposta de Atividade 

Cantar e dançar a musica vivo ou morto, fazer algumas brincadeiras e jogos com 

uma dinâmica proposta com materiais encontrados na sala como giz de cera grosso 

e fino, recipientes cheios e vazios, entre outros para aprenderem as noções de 

maior-menor, fino-grosso, igual-diferente e cheio-vazio através de maneira lúdicas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe quem é o mais alto da sala? 

 Qual desse é mais fino? 

                                                             
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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 Qual que está cheio e qual está vazio? 

 Este objeto é igual ou diferente a este? 

RECURSOS: Materiais disponíveis na sala como giz de cera de diversos tamanhos, 

refil de cola quente, livros pequenos e grandes, entre outros matérias de diversos 

tamanhos e espessuras. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minuto 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: Quem pegou meu chapéu 

 

Campus de Rolim de Moura 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Valquíria dos Santos 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade; Projeto de matemática: numerais 

Data da Aplicação: 2/09/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Iremos cantar com as crianças, músicas relacionadas com números. Logo após, as 

crianças irão assistir vídeos educativos que falam sobre numerais. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Conhecer a sequência lógica dos números e imagens 

CONTEÚDOS: 

MAT: Identificação de conceitos básicos dos numerais, através de musicalização e 

vídeos. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Vocês conhecem os numerais?  
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Quais vocês conhecem? 

RECURSOS; notebook  

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observar os números.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

SEMANA DO DIA 26/08 FOI FEITA A PREPARAÇÀO DO SOLO PARA A HORTA 

PO ISSO NÃO TEVE PLANEJAMENTO 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III2: 

Bolsistas: Naiara e Beatriz 

Nome da Atividade: Brincadeiras com os numerais. 

Data da Aplicação: 04/09/2019 (Mudamos para a quarta por causa da reunião 

que a professora tinha nas terças-feiras) 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Aprimorar a sequência numérica; 

Aprender a contar quantificar e a relação número quantidade; 

Ter noção de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número.  

CONTEÚDOS: 

 MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número. 

ETAPAS PREVISTAS 

3. Agrupamentos: 

Coletivo 

 

                                                             
2 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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4. Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Faremos uma sondagem através de jogos como o boliche e brincadeiras com os 

numerais para observar ate onde as crianças conhecem os números, até quais 

sabem contar, quais reconhecem suas figuras e sabem o nome, através de 

maneiras lúdicas sem forçar as crianças. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Alguém já jogou esse jogo? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

RECURSOS: Jogos de números, boliche, brincadeiras. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: Qual a cor do amor? 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III3: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência numérica: Trabalhando o número 2 

Data da Aplicação: 10/09/19 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Identificar Sequência numérica; 

Aprender a contar, quantificar, a relação número quantidade; 

Ter noções de representação numérica. 

CONTEÚDOS: 

                                                             
3 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

ETAPAS PREVISTAS 

5. Agrupamentos: 

Coletivo 

6. Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Será trabalhado em sala uma sequência numérica com as crianças, nesse dia as 

atividades serão voltadas ao número 2, as crianças irão fazer uma atividade 

contornando o numero com a massinha e representando a quantidade para 

colocar na arvore, também a tentativa de escrita do numero, e por fim será feita 

uma brincadeira de caça ao número 2, será distribuído pelo parque vários 

números e as crianças terão que achar apenas o número 2. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quem sabe contar até 2? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

RECURSOS: Atividade impressa, massinha e lousa mágica, números no palito de 

churrasco. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura 

LEITURA DO DIA: a descoberta da joaninha. 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

Ana Carla Lima De Oliveira 
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Valquíria dos Santos 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade; Projeto de matemática: Numerais. 

Data da Aplicação: 16/09/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

As crianças irão fazer a colagem da maça na arvore correspondente à quantidade 

ao número trabalhado, irão fazer a escrita do número 3 com a massinha de modelar 

na ficha com o molde do número, e vão colocar a quantidade de ovos na galinha de 

EVA, correspondente ao numeral trabalhado. E logo em seguida eles vão escrever o 

número na lousa mágica. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Representar quantidades por meio de materiais concretos 

Comparar objetos 

Avançar da ideia de construção do número e suas relações, numeral, 

quantidade e sequencia. 

Escrever o numeral  

Representar quantidades 

Continuar sequência numérica  

Aperfeiçoar o raciocínio lógico e memória visual. 

Contar as noções de quantidades em jogos, brincadeiras e músicas e 

diversos contextos. 

CONTEÚDOS: 

 MAT: representação de quantidades, por meio de materiais concretos. 

MAT: Comparação entre objetos. 

MAT: Escrita do numeral 

MAT; Representação de quantidades. 

MAT: Aperfeiçoamento do raciocínio lógico e memória visual. 

MAT: Contagem oral noções de quantidades em jogos, brincadeiras e 

musicas e diversos contextos. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Alguém sabe fazer o número 3? 

Como fazer o número 3? 

Vocês conhecem os numerais? 

RECURSOS; massinha arvore de papel cartão, louça mágica, ficha de plástico, 

galinha de EVA, bolinha de rolão. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e a participação nas 

atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: O menino de todas as cores 

  

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III4: 

BOLSISTAS: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência numérica: Trabalhando o número 4 

Tipo de atividade: jogos, músicas e brincadeiras  

Data da Aplicação: 17/09/2019 

OBJETIVOS:(o que espero que elas aprendam) 

Identificar sequência numérica; 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

Ter noção de representação numérica; 

Desenvolver estratégias para jogos matemáticos. 

CONTEÚDOS: 

MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

                                                             
4 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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MAT: Desenvolvimento de estratégias para jogos matemáticos. 

ETAPAS PREVISTAS 

7. Agrupamentos: 

Coletivo 

 

8. Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer)  

Será trabalhada uma sequência numérica com as crianças nesse dia as 

atividades serão voltadas ao número 4, as crianças irão fazer uma atividade 

contornado o numero com a massinha e representando a quantidade para 

colocar na arvore, também a tentativa de escrita do número e por fim iremos 

jogar o basquete dos números afim os alunos acertarem uma bolinha na 

cesta de número 4. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quem sabe contar até 4? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

RECURSOS: Atividade impressa, massinha, lousa mágica, cestas e bolinhas. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: O urso rabugento 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O PRÉ -III5: 

Nome da Atividade: Sequência numérica: Trabalhando o número 6 

Tipo de atividade: jogos, músicas e brincadeiras  

                                                             
5 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Data da Aplicação: 24/09/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Será trabalhada uma sequência numérica com as crianças nesse dia as atividades 

serão voltadas ao número 6, as crianças irão fazer uma atividade contornado o 

numero com a massinha e representando a quantidade para colocar na arvore, 

também a tentativa de escrita do número na lousa mágica. E depois brincar com 

uma roleta onde tem alguns números e as crianças terão que colocar um pregador 

no número 6.  

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Identificar sequência numérica; 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

Ter noção de representação numérica; 

CONTEÚDOS: 

 MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

ETAPAS PREVISTAS 

9. Agrupamentos: 

Coletivo 

10. Explicação Inicial:  

Hoje nós vamos trabalhar o número 6, quem sabe qual é o número seis? Vamos 

representar ele com a massinha, fazer o formato do número e depois representar a 

sua quantidade. Depois vamos identificá-lo  na roleta e colar um pregador. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quem sabe contar até 6? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

RECURSOS: Massinha. Lousa magica, roleta pregador. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura 
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LEITURA DO DIA: O lobo voltou. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III6: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência numérica: Trabalhando o número 8 

Tipo de atividade: jogos e brincadeiras  

Data da Aplicação: 01/10/19 

Proposta de Atividade: Será trabalhada uma sequência numérica com as crianças 

nesse dia as atividades serão voltadas ao número 8, as crianças irão fazer uma 

atividade contornando o número com a massinha e representando a quantidade 

para colocar na arvore, também a tentativa de escrita do número e depois farão um 

jogo que é uma pizza e os alunos terão que encaixar s partes da pizza que contém 

números na base que contém as quantidades. 

OBJETIVOS:(o que espero que elas aprendam) 

Aprender a sequência numérica; 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

Ter noção de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número.  

CONTEÚDOS: 

MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número. 

ETAPAS PREVISTAS 

11. Agrupamentos: 

Coletivo 

                                                             
6 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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12. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos trabalhar o número8, vamos representar ele com a massinha, fazer 

o formato do número e depois representar a sua quantidade. Por fim vamos montar 

um pizza de papel com 8 pedaços. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quem sabe contar até 8? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

 Quantos pedaços têm essa pizza? 

RECURSOS: Atividade impressa, massinha, árvore feita de rolinho de papel 

higiênico, pizza feita com papel cartão e EVA. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA:  O peixinho encrenqueiro 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

Valquíria dos Santos 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

Nome da Atividade; Projeto de matemática: Numerais. 

Data da Aplicação:07/10/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão fazer a escrita do número 9 com a 

massinha de modelar na ficha com o molde do número, colagem da maça na arvore 

correspondente à quantidade ao número trabalhado, lançar a quantidade de argolas, 

correspondente ao numeral descrito na garrafa. E logo em seguida, vão escrever o 

número na lousa mágica o número 9. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 
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Escrever o numeral  

Representar quantidades 

Aperfeiçoar o raciocínio lógico e memória visual. 

Contar as noções de quantidades em jogos e brincadeiras. 

CONTEÚDOS: 

MAT: MAT: Escrita do numeral 

MAT; Representação de quantidades. 

MAT: Aperfeiçoamento do raciocínio lógico e memória visual. 

MAT: Contagem oral noções de quantidades em jogos e brincadeiras.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Vocês conhecem esse número? 

Vocês sabem qual número vem antes do 9? 

RECURSOS; massinha e arvore de papel cartão, lousa mágica, ficha de plástico, 

garrafa pet, argolas de papelão.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e a participação nas 

atividade  COMPLEMENTAR: pecinha 

 LEITURA DO 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III7: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência numérica: Trabalhando o número 10 

                                                             
7 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Tipo de atividade: jogos e brincadeiras  

Data da Aplicação: 22/10/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Será trabalhada uma sequência numérica com as crianças nesse dia as atividades 

serão voltadas ao número 10, as crianças irão fazer uma atividade contornando o 

número com a massinha e representando a quantidade para colocar na arvore 

também a tentativa de escrita do número e depois terá um jogo de encaixe fabricado 

com EVA onde os alunos deverão encaixar as partes que terão as quantidades 

feitas em bolinhas e nas outras partes que terão os números de 1 ao 10 e em 

seguida trabalharemos a sequência numérica onde os alunos farão uma centopeia 

com os dedos utilizando tinta.. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Praticar o raciocínio lógico; 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

Ter noção de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número.  

CONTEÚDOS: 

MAT: Raciocínio lógico; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número. 

ETAPAS PREVISTAS 

13. Agrupamentos: 

Coletivo 

14. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos trabalhar o número10, quem sabe qual é o número dois? Vamos 

representar ele com a massinha, fazer o formato do número e depois representar a 

sua quantidade. No jogo iremos encaixar as partes dos ovos estando certa a 

quantidade com o número e depois iremos pintar o corpinho da centopeia usando os 

dez dedos das mãos. 

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 
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 Quem sabe contar até 10? 

 Tem como representar com as mãos esse número? 

 Como que se faz esse número? 

 Quem já brincou de encaixar? 

RECURSOS: Atividade impressa, massinha, o jogo de encaixe, tinta e folha em 

branco. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: O pescador e a sereia. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III8: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Projeto de matemática: Jogos 

Tipo de atividade: jogos e brincadeiras  

Data da Aplicação: 29/10/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Nessa semana será feita uma roda de conversa com os alunos para avisá-los que 

serão distribuídos cofrinhos para cada um e ao longo do projeto todos que 

participarem das atividades ganharão dinheiro que é as cédulas que serão 

impressas para eles utilizarem no final do projeto no mercado que será feito na 

escola. Em seguida as crianças iram jogar o jogo da flor com quantidade e números, 

nesse jogo têm o desenho de várias flores com um número de 1 a 10 e os alunos 

devem encaixar as pétalas sobre o desenho respeitando o número que tem na flor e 

a quantidade das pétalas contando na sequência numérica e montar cada um a sua 

flor. 

                                                             
8 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Contar e quantificar; 

Jogar utilizando a matemática; 

Aprimorar o raciocínio lógico; 

Ampliar a contagem e a sequência numérica. 

CONTEÚDOS: 

MAT:Contagem/ Quantificação; 

MAT: jogos matemáticos; 

MAT: Raciocínio lógico; 

MAT: Ampliação da contagem e sequência numérica.  

ETAPAS PREVISTAS 

15. Agrupamentos: 

Coletivamente. 

16. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos distribuir cofrinhos para cada aluno e ao decorrer das atividades 

quem for participando irá ganhar dinheirinho para guardar e no final do nosso projeto 

faremos um mercadinho onde vocês irão comprar produtos. Em seguida faremos um 

jogo onde vocês terão que montar uma flor contando as suas pétalas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já tem um cofrinho? 

 Quem sabe qual é o número desse dinheiro? 

 Quantas pétalas tem essa flor? 

 Qual é esse número? 

RECURSOS: cofrinho confeccionado pelas bolsistas, dinheiro impresso, jogo da flor 

disponível na sala. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: A última folha. 
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                                 Campus de Rolim de Moura 

Valquíria dos Santos 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade; Projeto de matemática: pratinhos e círculo com quantidade e 

número. 

Tipo de atividade: Jogos e Brincadeiras 

Data da Aplicação:04/11/2019 

Proposta de Atividade: As crianças deverão encontrar pratos que contem números 

iguais, e formar os pares. Em seguida, deverão colocar tampinhas de garrafa pet 

com números de 1 a 10, em círculos feitos no papel cartão. O número da tampa, 

deve corresponder a quantidade de bolinhas que está dentro do círculo. 

 OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Representar quantidades 

Continuar sequência numérica  

Contar as noções de quantidades em jogos e brincadeiras. 

           Aperfeiçoar o raciocínio lógico e memória visual. 

CONTEÚDOS: 

MAT; Representação de quantidades. 

MAT: Sequência numérica  

MAT: Contagem oral noções de quantidades em jogos e brincadeiras 

MAT: Aperfeiçoamento do raciocínio lógico e memória visual. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

Grupo de 4 

. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

Que número é esse? 

Qual número que está nos outros pratinhos, que é igual a esse? 

Quantos pares você formou? 
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Quantas bolinhas tem dentro do círculo? 

Qual número devemos colocar aqui? 

RECURSOS; papel cartão, bolinhas de isopor, tampinhas de garrafa pet 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e a participação nas 

atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA:  

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III9: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Projeto de matemática: Jogos 

Tipo de atividade: jogos e brincadeiras  

Data da Aplicação: 05/11/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Será feita uma brincadeira com cestos onde em um deles serão colocadas varias 

bolinhas com números de um a dez, e nos outros os alunos terão que colocar as 

bolinhas com os números pedidos pelas bolsistas. De duas em duas crianças eles 

irão brincar e aquele que for correndo e voltar com o número pedido primeiro ganha, 

assim troca-se as duplas até todos os alunos participarem. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Contar e quantificar; 

Jogar utilizando a matemática; 

Aprimorar o raciocínio lógico; 

                                                             
9 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Ampliar a contagem e a sequência numérica. 

CONTEÚDOS: 

MAT:Contagem/ Quantificação; 

MAT: jogos matemáticos; 

MAT: Raciocínio lógico; 

MAT: Ampliação da contagem e sequência numérica.  

ETAPAS PREVISTAS 

17. Agrupamentos: 

Coletivamente. 

18. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos fazer uma brincadeira onde vocês terão que correr e pegar os 

números dentro de um cesto e trazer para nós, quem trazer primeiro será o 

ganhador. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já brincou de correr? 

 Quem sabe qual número é esse? 

 Quantas alunos estão aqui na frente? 

 Qual é esse número? 

RECURSOS: Cestos e números impressos. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: Bruxa, Bruxa venha a minha festa. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

                                                              Valquíria dos santos  

Nome da Atividade: Projeto de matemática: círculo com quantidade e número. 
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Tipo de atividade: Jogos e Brincadeiras 

Data da Aplicação: 11/11/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

1.Colocar a tampinha de garrafa pet, com o numeral correspondente a quantidade 

de bolinhas que está no círculo. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Ter noção de sequência numérica; 

Ter noções de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número; 

Desenvolver gradativamente o raciocínio logico ; 

CONTEÚDOS: 

MAT: Sequência numérica; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número; 

MAT: Desenvolvimento gradativo do raciocínio logico. 

ETAPAS PREVISTAS 

19. Agrupamentos: 

INDIVIDUAL 

20. Explicação Inicial: 

Hoje, iremos brincar com um jogo bem divertido. Irei chamar de um em um para 

realizar a atividade, onde irão contar as bolinhas que estão dentro do círculo e 

enumerar de acordo com a quantidade que está no círculo  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quantas bolinhas tem no círculo?  

 Qual número devemos colocar aqui nesse círculo? 

 Que número é esse? 

RECURSOS:  jogos 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

LEITURA DO DIA:  
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O PRÉ -III10: 

Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Jogos de Matemática 

Tipo de atividade: jogos  

Data da Aplicação: 12/11/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

As crianças através dos jogos vão brincar e aprender será colocado três jogos, o 

primeiro para elas colocar os palitos de picolé em sequência cada palitinho com um 

número, o outro as crianças vão colocar a quantidade de sementes que há em cada 

fatia de melancia e o terceiro e a tentativa de escrita do um até o cinco. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Ter noção de sequência numérica; 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

 Ter noção de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número.  

CONTEÚDOS: 

 MAT: Sequência numérica; 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número. 

ETAPAS PREVISTAS 

21. Agrupamentos: 

Individual  

22. Explicação Inicial:  

Hoje nós vamos aprender brincando, a prô vai chamar cada um individualmente, 

para podermos jogar uns jogos de matemática. 

                                                             
10 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quem sabe contar até 10? 

 Tem quantas sementes nessa fatia? 

 Como que se faz esse número? 

RECURSOS: jogos 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura 

LEITURA DO DIA:  Caixinhos dourado. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

                                                              Valquíria dos santos  

Nome da Atividade: Projeto de matemática: centopeia numérica. 

Tipo de atividade: Jogos e Brincadeiras 

Data da Aplicação: 18/11/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

1.encaixar as partes do corpo da centopeia na sequência numérica de 1 a 10. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Ter noção de sequência numérica; 

Ter noções de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número; 

Desenvolver gradativamente o raciocínio logico   

CONTEÚDOS: 

MAT: Sequência numérica; 

MAT: Noções de representação numérica; 
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MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número; 

MAT: Desenvolvimento gradativo do raciocínio logico. 

ETAPAS PREVISTAS 

23. Agrupamentos: 

INDIVIDUAL 

24. Explicação Inicial: 

Hoje, iremos brincar com um jogo bem divertido. Cada um receberá uma centopeia. 

Vocês terão que colocar as partes do corpinho dela na sequência, começando pelo 

número 1. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual é a primeira parte do corpinho a ser colocada?  

 Qual numeral temos na primeira parte do corpo dela? 

 Qual a última parte do corpo da centopeia? E que numeral está em 

cima  ? 

RECURSOS:  jogo 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: leitura  

LEITURA DO DIA:  

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

                                                              Valquíria dos santos  

Nome da Atividade: Projeto de matemática: ensaio mercadinho. 

Tipo de atividade: Jogos e Brincadeiras 

Data da Aplicação: 18/11/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 
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1.fazer uma simulação de compra no mercado.  

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Ter noção de sequência numérica; 

Ter noções de representação numérica; 

Aperfeiçoar contagem de número; 

Desenvolver gradativamente o raciocínio logico   

CONTEÚDOS: 

MAT: Sequência numérica; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número; 

MAT: Desenvolvimento gradativo do raciocínio logico. 

ETAPAS PREVISTAS 

25. Agrupamentos: 

INDIVIDUAL 

26. Explicação Inicial: 

Hoje, iremos fazer um ensaio no mercadinho, para terem noção de como se faz 

compras utilizando o dinheirinho que receberam. 

Cada um deverá pegar um cestinho e colocar as embalagens de alimentos, produtos 

de limpeza, higiene...após as compras vocês irão até o caixa para realizar o 

pagamento. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já foi com o papai e a mamão fazer compras?  

 Vocês sabiam que tudo o que pegamos no mercado, tem quer ser 

pago? 

 O que vocês gostam de comprar em um supermercado? 

RECURSOS:  jogos  

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: leitura 

LEITURA DO DIA:  
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III11: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Projeto de matemática 

Tipo de atividade: brincadeiras 

Data da Aplicação: 19/11/2019 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Será feito um ensaio com os alunos do mercadinho que é o produto final deste 

projeto, no ensaio iremos organizar todos os produtos com preços e levar as 

crianças para comprar esses produtos com o dinheirinho que elas juntaram em seus 

cofrinhos durante as aulas passadas. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Aprimorar o raciocínio lógico; 

Ter noções de quantidade; 

Relacionar matemática com o cotidiano; 

Ampliar a contagem e a sequência numérica. 

CONTEÚDOS: 

MAT: Raciocínio lógico; 

MAT: Noções de quantidade; 

MAT: Relação da matemática com o cotidiano; 

MAT: Ampliação da contagem e sequência numérica.  

ETAPAS PREVISTAS 

27. Agrupamentos: 

Coletivamente. 

28. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos fazer um mercadinho, onde vocês vão poder comprar os produtos 

com o dinheiro que vocês guardaram no cofrinho. 

                                                             
11 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já foi no mercado fazer compras? 

 Quem sabe qual o valor desse dinheiro? 

 Quanto custa esse produto? 

 Qual é esse número? 

RECURSOS: Materiais como potes e caixas recicláveis e dinheiro de papel. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação 

LEITURA DO DIA: João e o pé de feijão  

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O PRÉ -III12: 

Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Mercadinho da turma III J 

Tipo de atividade: Matemática 

Data da Aplicação: 26/11/19 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

As crianças irão fazer compras no mercadinho que montamos para elas, com os 

produtos de vários valores, cada uma com seu dinheirinho que vinha sendo arrecada 

conforme o comportamento deles na realização das atividades, cada um terá uma 

quantidade para gastar no mercado.  

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Contar, quantificar, a relação número quantidade; 

 Ter noção de representação numérica; 

                                                             
12 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Aperfeiçoar contagem de número.  

CONTEÚDOS: 

MAT: Contagem, quantificação relação número-quantidade; 

MAT: Noções de representação numérica; 

MAT: Aperfeiçoamento da contagem de número. 

ETAPAS PREVISTAS 

29. Agrupamentos: 

Individual  

30. Explicação Inicial:  

Hoje vamos gastar nossos dinheirinhos no mercadinho cada um vai passar no 

mercadinho e ir pegando os produtos que querem levar e colocar na cestinha, após 

escolhidos tudo que querem comprar, pegamos e cestinha e vamos passar no caixa 

para saber se vai poder levar tudo que escolheu. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 

 Quanto custa este produto? 

 Tem quantos produtos na cestinha? 

RECURSOS: produtos, cofrinho, prateleiras, mesa, cestinha. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura 

LEITURA DO DIA: Os três jacarezinhos. 

 

PLANEJAMENTOS DO PROJETO DE CIÊNCIA  

 

  

                                    Campus de Rolim de Moura 
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                                                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III : 

Nome da Atividade: Projeto de ciências - Noite e dia. 

Data da Aplicação: 22 de agosto de 2019. 

OBJETIVOS: (o que espero que eles aprendam) 

 

Reconhecer os fenômenos da natureza (Noite e dia);. 

Perceber os elementos da natureza (Noite e dia). 

 

CONTEÚDOS: 

 

NS: Reconhecimento dos fenômenos da natureza (Noite e dia); 

NS: Percepção dos elementos da natureza (Noite e dia). 

 

  

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

      Coletivo para roda de conversa sobre o fenômeno da natureza, vídeo aula 

didático para uma melhor compreensão.  

 

2. Proposta da atividade: 

Roda de conversa sobre o fenômeno da natureza, apresentação de vídeo didático 

sobre noite e dia.  

 

 .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual a diferença entre o dia e a noite? 

 O que vocês gostam de fazer durante o dia? 

 O que vocês gostam de fazer durante a noite? 

 

RECURSOS: Notebook, projetor. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 
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AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas das crianças.  

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

  Ivete Brito 

Thaís Vieira 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nome da Atividade: Projeto de Ciências - Noite e Dia 

Data da Aplicação: 23/08/19 

 

 

 OBJETIVOS: Perceber os elementos da natureza; 

                          Reconhecer os fenômenos da natureza 

 

CONTEÚDOS: N.S. Percepção de elementos da natureza. 

                            N.S. Reconhecimento dos fenômenos da natureza (noite e dia). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

31. Agrupamentos:  Individualmente 

32. Proposta de atividade: Confeccionar um círculo com papel cartão 

representando a noite e o dia. Pintar de tinta guache azul a parte que 

representa o dia e de tinta guache preta a parte que representa a noite. Pintar 

a lua, estrelas, sol e nuvem com lápis de cor, depois recortar e colar no 

círculo. 

33. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos  
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alunos: 

Vocês sabem como é o céu de dia? Qual é sua cor? 

Quem é que fica no céu de dia, é amarelo e brilha muito? 

E a noite, qual é a cor do céu? 

Quem é que fica no céu a noite que é branca e grande? 

 

RECURSOS:  Papel cartão, tinta guache azul e preta, lápis de cor, desenhos 

impressos da lua, estrelas, sol e nuvem, prendedor. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

 

AVALIAÇÃO: observação direta e pela participação das crianças. 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:  

Brincadeira com cobertor, farolete e luminária. 

 

LEITURA DO DIA:  

Contação da história: O Sol e a Lua - Gerusa Rodrigues Pinto. 

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

                                     Valdira Pereira Gonçalves 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III13: 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciências – Aprendendo experimentando com 

ciências  

                                                             
13 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras  . 
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Data da Aplicação: 05 de setembro de 2019. 

 

OBJETIVOS:  

Identificar as características básicas de algumas plantas; 

Observar o desenvolvimento de uma planta; 

Aperfeiçoar as habilidades manuais. 

 

CONTEÚDOS: 

 

NS: Identificação das características básicas de algumas plantas; 

NS: Preservação da natureza; 

NS: Observação do desenvolvimento de uma planta 

MOV: Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

 

  

ETAPAS PREVISTAS 

 

34. Agrupamentos: 

Agrupamentos para roda de conversas e individual para plantar; 

 

35. Proposta da atividade: 

Propor que as crianças plantem a semente e replantar as mudas de alface, 

couve e cebola. 

 

 

 .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Tem curiosidade de saber como que planta? 

 Já plantaram alguma vez? 

 Você sabe como cuidar de uma planta? 

 

RECURSOS: Mudas, mãos e terra. 
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TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

 

AVALIAÇÃO: Observar a reação das crianças com a plantação.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                         Campus de Rolim de Moura 

Planejamento Thaís e Ivete 

Nome da Atividade:  Projeto de Ciências: aprendendo e experimentando com 

Ciências 

Data da Aplicação: 06-09-2018 

OBJETIVOS:  

Conversar sobre a importância da água  

Como consumir a água adequadamente 

Explorar técnicas artísticas  

Conteúdos:  

NS: Importância da água 

NS: Elementos necessários para a vida e para a natureza- água. 

NS: Consumo adequado da água 

LA: Exploração de técnicas artísticas 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento:  coletivo 
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Proposta de Atividade: propor uma roda de conversa sobre a importância da água 

para o desenvolvimento das plantas e da vida humana e em seguida confeccionar 

um sistema de gotejamento utilizando garrafas pet. Conversaremos também sobre 

água limpa e água suja e como devemos fazer para mantê-la sempre limpa. 

Perguntas realizadas:  

 Me falem sobre o que vocês sabem sobre a água 

 Vocês sabiam que nós utilizamos a água para beber, para o banho e para 

regar as plantas? 

 Sabem também que existe a água potável e a água não potável? Água suja e 

água limpa. 

Recursos: 

 Garrafas pet 

 Barbante 

 Tesoura 

 Tinta marrom 

Tempo da atividade: 40 minutos  

Avaliação: Coletiva e individual 

Atividade complementar: Roda de conversa 

Leitura do dia: ainda não definido 

 

 

 

                                   Campus de Rolim de Moura 

                                                  

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III : 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciências – Aprendendo experimentando com ciências  
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Data da Aplicação: 12 de setembro de 2019. 

 

OBJETIVOS:  

Identificar as características básicas de algumas plantas; 

Observar o desenvolvimento de uma planta; 

Aperfeiçoar as habilidades manuais. 

 

CONTEÚDOS: 

NS: Identificação das características básicas de algumas plantas; 

NS: Preservação da natureza; 

NS: Observação do desenvolvimento de uma planta 

MOV: Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

  

ETAPAS PREVISTAS 

 

1. Agrupamentos: 

Agrupamentos para roda de conversas e individual para plantar; 

 

2. Proposta da atividade: 

Propor que as crianças plantem a semente de rabanete e almeirão e replantar as 

mudas de alface, rúcula e tomate. 

 

 .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Tem curiosidade de saber como que planta? 

 Já plantaram alguma vez? 

 Você sabe como cuidar de uma planta? 

 

RECURSOS: Mudas, mãos e terra. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observar a reação das crianças com a plantação. 
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Campus de Rolim de Moura 

                                   Ivete Brito 

                                    Thaís Vieira 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nome da Atividade: Projeto de Ciências – Vento 

Data da Aplicação: 13/09/19 

OBJETIVOS: 1) Reconhecer fenômenos da natureza; 

                         2) Perceber elementos da natureza. 

 

CONTEÚDOS: N. S - Reconhecimento dos fenômenos da natureza; (VENTO) 

                            N. S - Percepção dos elementos da natureza. (VENTO) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

36. Agrupamentos: Coletivamente. 

37. Proposta da Atividade: 

Brincadeira com barquinhos nas bacias com água; 

Brincadeira do sorvete com bolinhas de isopor e rolo do papel higiênico. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Como podemos perceber o vento? 

 Para que serve o vento? 

 Vocês acham que o vento tem cor e cheiro? 

 Vocês sabiam que existe o vento fraquinho (brisa), o vento forte e o 

vento muito forte? 

 

RECURSOS: Barquinhos de EVA, bacias com água, canudos, ventilador, bolinhas 

de isopor e rolos do papel higiênico. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 
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AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: vídeo: O diário de Mika – O vento é o ar com muita 

pressa e roda de conversa sobre o tema. 

LEITURA DO DIA: Livro: Na Rua Do Sabão – Manuel Bandeira 

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

                                                  

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III : 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciências – Conhecendo partes das plantas: Raiz e 

Caule 

Data da Aplicação: 19 de setembro de 2019. 

 

OBJETIVOS:  

Identificar as características básicas de algumas plantas; 

Observar a função de algumas partes das plantas (Raiz e caule); 

 

CONTEÚDOS: 

NS: Identificação das características básicas de algumas partes das plantas; 

NS: Observação da função de algumas partes das plantas (Raiz e caule); 

  

ETAPAS PREVISTAS 

  

1. Agrupamentos: 
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Agrupamentos para roda de conversas e agrupamento para realização da atividade; 

2. Proposta da atividade: 

Será produzido um cartaz com o desenho de uma planta, para melhor compreender 

as funções das plantas (raiz e caule).  

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já desenharam uma planta? 

 O que vocês aprenderam sobre raiz? 

 Qual a importância do caule para a planta? 

 

RECURSOS: Terra, cola, barbante, rolo de papel higiênico e tinta guache. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observar como as crianças irão absorver o conteúdo. 

LEITURA DO DIA: A Árvore Generosa   

Autor: Shel Silverstein 

 

  

 

Campus de Rolim de Moura 

                                   Ivete Brito 

                                    Thaís Vieira 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nome da Atividade: Projeto de Ciências – Dia da arvore 

Data da Aplicação: 20/09/19 

OBJETIVOS: 1) conhecer algumas características de uma arvore: flor, fruto e 

semente; 

                         2) criar desenhos e pinturas seguido de instrução; 

                         3) explorar diferentes meios e materiais artísticos. 
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CONTEÚDOS: N. S –características de uma arvore;  

                            L. A – criação de desenhos e pinturas seguido de instrução; 

                            L. A – exploração de diferentes meios e materiais artísticos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

38. Agrupamentos: Coletivamente. 

39. Proposta da Atividade: 

Roda de conversa 

Vídeos 

Pintura da arvore  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 O que uma arvore possui? 

 Na casa de vocês tem muitas arvores? 

 Como são? 

 

RECURSOS: EVA, sulfite, tinta guache, notebook. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: vídeos e roda de conversa 

LEITURA DO DIA: Livro: Muito, muito longe! De João Segal 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

                                                  

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III14: 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciências – Trabalhando o sementário  

Data da Aplicação: 26 de setembro de 2019. 

 

OBJETIVOS:  

Identificar as características de algumas frutas; 

Ter noções da alimentação saudável; 

 

CONTEÚDOS: 

NS: Identificação das características básicas de algumas frutas; 

NS: Noções de alimentação saudável; 

  

ETAPAS PREVISTAS 

 

40. Agrupamentos: 

Agrupamentos para realização de atividades com o quebra-cabeça; 

 

41. Proposta da atividade: 

Realizar uma roda de conversa sobre as frutas e suas características, e jogos 

de quebra-cabeça com as frutas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual desta fruta você mais gosta? 

 Qual o tipo de vitamina possui o mamão? 

 Qual o tipo de vitamina possui a maçã? 

 

RECURSOS: Frutas: Maçã e mamão; Quebra-cabeça confeccionado com EVA e 

papel impresso. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observar a reação das crianças com relação às frutas apresentadas e 

a interação durante atividade.  

                                                             
14 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras  . 
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Campus de Rolim de Moura 

                                                                              Ivete Brito 

                                                                              Thaís Vieira 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nome da Atividade: Projeto Ciências -FRUTAS - (Uva e Melancia) 

 Tipo de atividade: confecção 

Data da Aplicação: 27/09/19 

Proposta de Atividade: 1) As crianças irão receber três círculos em papel color set 

(verde, vermelho e branco), cada círculo será de um tamanho diferente, para que 

possam colar os círculos menores em cima dos maiores, formando assim uma 

melancia. Depois receberão sementes de melancia para colorem na sua confecção. 

2) As crianças receberão seis forminhas de brigadeiro na cor roxa, para representar 

as uvas, um cabinho em papel color set marrom e uma folhinha em papel color set 

verde, depois receberão um pedaço de cartolina azul, onde colarão as forminhas 

roxas, o cabo marrom e a folhinha verde, representando assim, um cacho de uvas. 

 

BJETIVOS: 1) Reconhecer as frutas (uva e melancia); 

                      2) Identificar as características básicas de algumas frutas (uva e 

melancia);          

                      3) Criar desenhos, colagens e modelagens, seguido de instrução. 

 

CONTEÚDOS: N.S- Reconhecimento de frutas; 

                            N.S-Identificação das características básicas de algumas frutas;

    

                           L.A- Criação de desenhos, colagens e modelagens, seguido de 

instrução. 
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ETAPAS PREVISTAS 

42. Agrupamentos: Individual 

 

43. Explicação Inicial: 

Hoje nós iremos confeccionar uma melancia e um cacho de uva. Cada criança irá 

receber três círculos em papel color set nas cores verde, vermelho e branco, depois 

irá colorar o círculo vermelho no círculo branco e estes no círculo verde e ao final 

receberá sementes de melancia para colarem como acabamento da confecção. 

Logo após iremos confeccionar o cacho de uvas, cada criança receberá seis 

forminhas de brigadeiro na cor roxa, para representar as uvas, um cabinho em papel 

color set marrom e uma folhinha em papel color set verde, depois receberão um 

pedaço de cartolina azul, onde colarão as forminhas roxas, o cabo marrom e a 

folhinha verde, representando assim, um cacho de uvas. 

 

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês conhecem a fruta chamada melancia? 

  Quem gosta de comer melancia? 

 Quais as cores da melancia? 

 Vocês sabiam que a melancia tem sementes dentro dela? 

 Vocês conhecem a fruta chamada uva? 

 Quem gosta de uva? 

 Vocês sabiam que as uvas tem sementes dentro delas? 

 Qual a cor da uva? 

 

RECURSOS: papel color set verde, vermelho, marrom e branco, sementes de 

melancia, cola, cartolina azul, forminhas na cor roxa de brigadeiro. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 60 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: 1) roda de conversa sobre as propriedades das 

frutas (uva e melancia); 
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2) demonstração e degustação das frutas in natura (melancia e uvas), uvas secas e 

suco 100% natural de uvas; 

3) Brincadeira com balões sobre o tema: Uva e melancia. 

LEITURA DO DIA: Livro: Nada ainda? (Christian Voltz) 

 

 

 

 

                           Campus de Rolim de Moura      

Valdira Pereira Gonçalves 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III15: 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciências – Aprendendo experimentando com 

ciências- Trabalhando as frutas ( ameixa e melão) 

Data da Aplicação: 03 de outubro de 2019. 

 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer e nomear diversos alimentos; 

 Desenvolver e aguçar o paladar; 

 

CONTEÚDOS: 

 NS: reconhecimento de alimentos; 

 NS: Desenvolve o sentido do paladar; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamento para roda de conversa, e individual para atividade. 

 

44. Proposta da atividade: 

                                                             
15 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras  . 
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Com os olhos vendados, cada criança experimentará um pedaço das frutas e ao 

sentir o gosto tentará adivinhar que fruta está saboreando . 

.Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Que fruta é essa que você mastigou? 

 Você já comeu desta fruta? 

RECURSOS: Melão, ameixa, bacia, faca, fralda, pratinhos. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

 

AVALIAÇÃO: Observar a reação das crianças ao ter seus olhos vendados e ao 

sentir os sabores das frutas.  

 

LEITURA DO DIA: Quero ser rico (Álvaro Modernelle). 

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

                                      

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

 

Nome da Atividade: plantio de sementes e mudas. 

Data da Aplicação: 17 de outubro de 2019. 

 

Proposta de Atividade: Plantar as sementes e as mudas. 

OBJETIVOS:  

 Identificar as características básicas das plantas; 

 Reconhecer as diferenças das plantas. 
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CONTEÚDOS: 

1. (NS) Identificação das características das plantas e reconhecimento das 

características de cada uma. 

ETAPAS PREVISTAS 

45. Agrupamentos: 

Coletivo para roda de conversa, e depois agrupar de 3 em 3 crianças para 

realização da atividade. 

 

46. Explicação Inicial: 

Boa tarde crianças! Hoje nós iremos plantar algumas mudas e sementes de 

frutas. Nós iremos rega-las e cuidar para que elas se desenvolvam bonitas e 

saudáveis. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre as frutas que 

iremos plantar depois vou levar de 3 em 3 lá fora para fazer o plantio dessas 

frutas. 

  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês já plantaram alguma fruta? 

 Lembram como cuidar para que elas cresçam fortes e saudáveis? 

 Além das frutas saborosas, o que mais as arvores das frutas pode nos 

oferecer? 

RECURSOS: Sementes, mudas, terra. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observar o interesse das crianças pelo plantio das frutas, bem como 

a interação de cada aluno com o grupo. 

 

 

                              

                            Campus Rolim de Moura-RO 
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                          PLANEJAMENTO THAÍS E IVETE 

 

NOME DA ATIVIDADE: Confecção do cartaz com o nome das crianças e o nome 

das mudas 

TIPO DE ATIVIDADE: Roda de conversa sobre as plantas frutíferas que cada uma 

das crianças irá “cuidar” e em seguida colar no cartaz: o nome da planta, a foto e o 

nome das crianças.  

DATA: 18-10-2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Iremos propor que as crianças colem seus respectivos 

nomes no cartaz 

OBJETIVO:  

 Criar colagens seguido de instrução; 

 Aperfeiçoar as habilidades manuais; 

 Conhecer características de uma planta; 

CONTEÚDOS:  

(NS): Características de uma planta; 

(MOV): Aperfeiçoamento das habilidades manuais; 

(LA): Criação de colagens seguido de instrução; 

AGRUPAMENTO: Coletivo 

EXPLICAÇÃO INICIAL: olá, hoje nós iremos conhecer nossas plantinhas. As 

plantinhas que cada um de vocês irão cuidar até o dia da plantação no espaço Gaia. 

A prô vai fazer um sorteio e vocês vão pegar o nome da plantinha, nós vamos colar 

a foto, o nome da planta e o de vocês. 

PERGUNTAS REALIZADAS: 

 Vocês conhecem alguma dessas plantas? 

 Já cuidaram e acompanharam o crescimento de alguma planta? 

RECURSOS: Cartolina, sulfite com os nomes impressos, cola 

TEMPO: 40 Minutos 

AVALIAÇÃO: Observação na participação das crianças 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Roda de conversa 
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Campus de Rolim de Moura 

 

Acadêmica: Valdira Pereira Gonçalves 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III16: 

 

Nome da Atividade: projeto de ciências. 

Tipo de Atividade: etiquetação das mudas. 

Data da Aplicação: 24 de outubro de 2019. 

 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

 Etiquetagem das plantas com seus respectivos nomes; 

 Auxiliara nos cuidados da horta.  

 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

 Reconhecer algumas plantas; 

 Reconhecer a importância da água para o desenvolvimento da planta. 

 

CONTEÚDOS: 

 Reconhecimento de algumas plantas; 

 Reconhecimento da importância da água para o desenvolvimento da planta. 

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

47. Agrupamentos: 

                                                             
16 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Coletivo para roda de conversa e agrupamento de três crianças para a 

realização das atividades. 

 

48. Explicação Inicial: 

Boa tarde criança! hoje nos realizaremos as etiquetagens das plantinhas com 

o nome de vocês e das plantinhas, e vamos precisar cuidar bem delas para 

que ela se desenvolva e cresça saudáveis. 

49. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Quais os cuidados que deveremos ter com as plantas? 

 Vocês se lembram qual é a sua plantinhas que serão plantados no 

GAIA? 

 Vocês estão gostando de cuidar das plantas? 

 

RECURSOS: Eva, espeto de bambu para churrasco, cola quente, régua, caneta e 

tesoura. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação dos interesses das crianças com os cuidados com as 

plantas e seus empenhos na realização das atividades. 

LEITURA DO DIA: o patinho feio. 

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

  Ivete Brito 

Thaís Vieira 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

MATERNAL III 
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Nome da Atividade: Projeto de Ciências - Medição das mudas 

Tipo da Atividade: Medição 

Data da Aplicação: 25/10/19 

 

Proposta de atividade: 1- Cada criança irá receber um barbante e com o auxílio 

das pibidianas, fará a medição da sua plantinha. 

                                       2- Em seguida cada barbante será colado num cartaz, ao 

lado do nome de cada criança. 

 

 OBJETIVOS: Ter contato com pequenas plantas; 

                           Fazer comparação dos comprimentos das plantinhas. 

    

CONTEÚDOS: N.S. Contato com pequenas plantas; 

                            MAT. Comparação não convencional de comprimentos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos:  Individualmente. 

2. Explicação Inicial: Hoje nós iremos fazer a medição das mudas de cada um. 

Com um barbante iremos medi-las e depois iremos colar o barbante em um 

cartaz que terá o nome de cada aluno. Em seguida faremos a comparação 

dos tamanhos. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos  

alunos: 

Quem quer medir a sua plantinha? 

Vamos colar os barbantes do tamanho das plantinhas no cartaz? 

Vamos descobrir quais são as mudinhas que mais cresceram? 

RECURSOS: barbantes, cartolina, cola, pincel atômico.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 45minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pela participação das crianças. 

LEITURA DO DIA: Contação da história: Macaco Danado (Julia Donaldson e Axel 

Scheffler) 
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Campus de Rolim de Moura 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL-III17: 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciência 

Tipo de atividade: Sensorial 

Data da Aplicação: 31 de outubro de 2019 

 

Proposta de Atividade  

As crianças irão colocar a mão dentro de uma caixa para tentar adivinhar com o tato 

que fruto está ali dentro; 

 

OBJETIVOS:  

Explorar dos órgãos dos sentidos (tato); 

Identificar as características básicas de algumas frutas; 

Degustar frutas. 

 

CONTEÚDOS: 

Exploração dos órgãos dos sentidos (tato); 

Identificação das características básicas de algumas frutas; 

Degustação de frutas. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

50. Agrupamentos e individual 

Para roda de conversas e realização de tarefas. 

                                                             
17 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras  . 
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51. Explicação Inicial: 

Boa tarde criança! Hoje nós vamos realizar uma atividade bem legal, vocês 

irão tentar adivinhar que fruta está dentro dessa caixa bonita. 

52. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 O que você está sentindo ao colocar a mão dentro da caixa? 

 Que fruta é essa? 

 Vocês gostam dessa fruta que acabei de retirar da caixa? 

 

RECURSOS:  Frutas (abacaxi, banana) e uma caixa de papelão enfeitada. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45  minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação da interação e participação das crianças durante as 

atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Brincar com lego. 

 

 

                              

                            Campus Rolim de Moura-RO 

                          PLANEJAMENTO THAÍS E IVETE 

 

NOME DA ATIVIDADE: Confecção utilizando borrifadores, corantes e folhas 

TIPO DE ATIVIDADE: Pintura com borrifadores, roda de conversa  

DATA: 08-11-2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Iremos propor que as crianças realizem pinturas 

utilizando borrifadores e corantes 

OBJETIVO:  

 Criar pinturas seguido de instrução; 

 Aperfeiçoar as habilidades manuais; 

CONTEÚDOS:  

 (MOV): Aperfeiçoamento das habilidades manuais; 
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(LA): Criação de pinturas seguido de instrução; 

AGRUPAMENTO: Coletivo 

EXPLICAÇÃO INICIAL: olá, hoje nós iremos fazer uma pintura diferente, usando 

borrifador. Nós vamos fazer grupinhos e sair no pátio para colher nossas folhinhas, 

depois vamos voltar pra sala e a prô vai dar um papel pra cada um de vocês. Vocês 

vão colocar as folhas que quiserem sobre o papel e em seguida retirar e nós vamos 

ver como ficou legal. 

PERGUNTAS REALIZADAS: 

 Vocês já pintaram com borrifador? 

 Já colheram folhinhas para fazerem atividades? 

RECURSOS: Cartolina, borrifador, corantes “azul e vermelho” 

TEMPO: 40 Minutos 

AVALIAÇÃO: Observação na participação das crianças 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Roda de conversa 

LEITURA: A bota do bode de Mari França 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL-III : 

Nome da Atividade: Projeto de ciência 

Tipo de atividade: modelagem com argila 

Data da Aplicação: 07 de novembro de 2019 

 

Proposta de Atividade  

Modelar a argila com folhas de plantas. 

OBJETIVOS:  

Identificar as características das folhas;  
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Observar imagens diversas, interpretando-as; 

Fazer leitura de imagens. 

 

CONTEÚDOS: 

Identificação das características das folhas; 

Observação de imagens diversas; 

Leitura de imagens. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos e individual 

Coletivo para roda de conversa e procura das folhas. Individual para modelar as 

folhas na argila 

2. Explicação Inicial: 

Boa tarde criança! Hoje nos iremos passear pelo pátio da escola para procurar as 

folhas. Depois que vocês encontrarem, vamos modelar as folhas na argila. 

3. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já conheciam a argila rosa? 

 está difícil modelar as folhas na argila? 

 Vocês estão gostando dessa atividade? 

 

RECURSOS: Argila rosa, folhas de plantas. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 60 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação da interação e participação das crianças durante as 

atividades. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

Valdira Pereira Gonçalves 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL-III : 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciência 

Tipo de atividade: Medição das plantas 

Data da Aplicação: 14 de novembro de 2019 

 

Proposta de Atividade  

As crianças irão medir as suas plantas e registrar as respectivas alturas no seu 

caderno de desenho. 

 

OBJETIVOS:  

Reconhecer as transformações da natureza e as suas características; 

Reconhecer a importância da agua para o crescimento e desenvolvimento das 

plantas. 

 

CONTEÚDOS: 

Reconhecimento das transformações da natureza e as suas características; 

Reconhecimento da importância da agua para o crescimento e desenvolvimento das 

plantas. 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1.Individual e agrupamento coletivo 

Para roda de conversas e realização de tarefas. 

 

2.Explicação Inicial: 

Boa tarde criança! Hoje nós vamos realizar uma atividade bem legal, vocês irão 

medir as plantas com um barbante e depois irão colar esse barbante no seu caderno 

e logo em seguida irão desenhar a sua plantinha. 

 

3.Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês acham que a sua plantinha cresceu? 
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 A altura da sua plantinha esta do mesmo tamanho de alguma parte do seu 

corpo? 

 Vocês gostam de cuidar de suas plantas? 

 

RECURSOS: Barbante, caderno de desenho, lápis de cor, tesoura e cola. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 60 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação da interação e participação das crianças durante as 

atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Brincar com lego. 

 

 

 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL-III: 

 

Nome da Atividade: Projeto de ciência 

Tipo de atividade: Atividade livre com folha. Confecção de arvore com folha 

Data da Aplicação: 21 de novembro de 2019 

 

Proposta de Atividade: 

Procurar no espaço da instituição elementos da natureza e depois colar 

 

OBJETIVOS:  

Explorar elementos da natureza; 

Reconhecer algumas plantas; 

Identificar as características das folhas; 
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Explorar a capacidade criativa por meio de recursos como papel e colagem. 

 

CONTEÚDOS: 

(NS) Exploração de elementos da natureza; 

(NS) Reconhecimento de algumas plantas; 

(NS) Identificação das características das folhas; 

(NS) Exploração da capacidade criativa por meio de recursos como papel e 

colagem. 

ETAPAS PREVISTAS 

1.Coletivo para procurar as folhas e individual para colagem. 

 

2.Explicação Inicial: 

Boa tarde criança! Hoje nós iremos passear pelo pátio da escola para procurar 

elementos da natureza. Depois que vocês encontrarem, vamos colar em uma folha. 

Vocês podem usar a imaginação, e retirar da natureza folhas, flores, galhos, para 

fazer uma colagem bem bonita. 

 

3.Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

• Vocês gostaram de explorar a natureza? 

• Está sendo difícil colar os elementos? 

• Vocês estão gostando dessa atividade? 

 

RECURSOS:  

Papel, cola e elementos da natureza. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 60 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação da interação e participação das crianças durante as 

atividades. 
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Campus de Rolim de Moura 

  Ivete Brito 

Thaís Vieira 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

MATERNAL III 

 

Nome da Atividade: Projeto de Ciências -Pintura Livre 

Tipo da Atividade: Pintura livre utilizando tintas, galhos, flores, folhas e papel Kraft. 

Data da Aplicação: 22/11/19 

 

Proposta de atividade: 1- Cada criança irá receber tintas guache de diversas cores, 

flores, folhas, galhos e fará uma pintura livre em cima de um papel Kraft grande, 

onde todos pintarão coletivamente.                                      

 OBJETIVOS: Criar desenhos, pinturas a partir de seu próprio repertório; 

                        Explorar com diversos materiais e técnicas necessárias para fazer o 

artístico. 

    

CONTEÚDOS: L.A - Criação de desenhos, pinturas, a partir de seu próprio 

repertório; 

                            L.A - Exploração de diversos materiais, técnicas necessárias para 

o fazer artístico. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos:  Coletivamente. 

2. Explicação Inicial: Hoje nós iremos fazer pinturas livres com galhos, folhas, 

flores e tintas guache de diversas cores. Iremos carimbar tudo em cima de 

uma folha grande de papel Kraft. 
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3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos  

alunos: 

Quem quer desenhar? 

Qual cores vocês mais gostam? 

Vamos todos desenhar no papel Kraft? 

RECURSOS: Tintas guache de diversas cores, papel Kraft, folhas, flores, galhos. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pela participação das crianças. 

LEITURA DO DIA: Nem sempre é fácil dividir – Sally Anne Garland. 

  

 

 

                              

                            Campus Rolim de Moura-RO 

                          PLANEJAMENTO THAÍS E IVETE 

 

NOME DA ATIVIDADE: Colagem utilizando diversos tipos de folhas 

TIPO DE ATIVIDADE: Colagem 

DATA: 29-11-2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Iremos propor que as crianças escolham uma folha, 

em seguida vamos colar e pedir para que façam olhinhos, boquinha, pernas e 

braços. 

OBJETIVO:  

 Criar pinturas e desenhos a partir do seu próprio repertório; 

 Aperfeiçoar as habilidades manuais; 

 Explorar técnicas artísticas; 

  

CONTEÚDOS:  

 (MOV): Aperfeiçoamento das habilidades manuais; 
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(LA): Criação de pinturas seguido de instrução; 

(LA): Explorar técnicas artísticas; 

AGRUPAMENTO: Individual 

EXPLICAÇÃO INICIAL: olá, hoje nós iremos fazer uma atividade bem legal. A 

professora trouxe folhinhas e vocês vão escolher uma. Depois nós vamos colar e 

vocês vão fazer os olhinhos, boquinhas, braços e pernas. Nós vamos criar um 

menininho, menininha ou um bichinho, o que vocês quiserem. 

PERGUNTAS REALIZADAS: 

 Vocês já fizeram essa atividade colando folhas? 

 Já colheram folhinhas para fazerem atividades? 

RECURSOS: Cartolina, cola, lápis. 

TEMPO: 40 Minutos 

AVALIAÇÃO: Observação na participação das crianças 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Roda de conversa 

LEITURA: Se eu fosse 

 

3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS  

 

REGISTROS DO PROJETO DE MATEMÁTICA.  

 

 

 

Registro do dia 20 de agosto de 2019 – projeto de matemática: noções 

espaciais. 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

 

Na aula do dia 20 de agosto retornamos as atividades em sala de aula com a 

turma da professora Adriana. Como sempre fomos muito bem recebidas e acolhidas 

pelas crianças, estamos iniciando um novo projeto que é sobre matemática e 
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preparamos uma aula sobre as noções espaciais. Num primeiro momento enquanto 

os alunos estavam brincando com umas peças de montar eu observei umas 

crianças brincando e me chamou atenção uma conversa do aluno Davi que disse 

para os colegas que eles deveriam juntar suas peças e formar um grupo de três e os 

outros colegas juntar suas peças também com outro grupo de três, e realmente os 

dois grupos eram compostos por três crianças. Esse fato nos mostra que os alunos 

estão sempre praticando a matemática até mesmo em simples brincadeiras.   

Enquanto os alunos foram lanchar nós separamos os materiais que iríamos 

usar para trabalhar os conceitos de fino e grosso, cheio e vazio, diferente e igual, 

alto e baixo. Quando as crianças retornaram para sala pedimos para que sentassem 

no tapete para que pudéssemos conversar, assim eles fizeram e nós começamos 

perguntando sobre o que eles sabiam que era a matemática, então o aluno Davi 

disse que eram todos os números, já o aluno João Miguel disse que era o círculo e o 

quadrado, então nós bolsistas concordamos com eles e dissemos que tem varias 

outra coisas que também fazem parte da matemática como, por exemplo, as 

medidas de tamanho, então chamamos dois alunos e pedimos para eles dizerem 

qual era o colega mais alto e logo o aluno João Miguel gritou que era a Prô, por que 

a bolsista Beatriz estava perto dos alunos que estava na frente, então ele entendeu 

que a mais alta era ela perto das crianças e realmente ele não estava errado. 

 

Figura 1: alunos ouvindo nossas explicações e mesa feita com os 

materiais da sala. 
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Depois das medidas começamos a mostrar os objetos que pegamos na sala, 

mostramos vários bichinhos e perguntamos se eles eram iguais então responderam 

que não então perguntei se eles não eram iguais eram o que? Alguns alunos 

responderam rapidamente que eram diferentes. Depois pegamos dois recipientes 

um estava cheio de tampinhas e o outro estava vazio e novamente perguntamos 

para eles que se um recipiente esta vazio o outro esta como? a maioria respondeu 

que o outro estava vazio e assim foi com vários outros objetos. Para finalizar 

separamos giz de cera com espessuras diferentes e chamamos individualmente as 

crianças e ia perguntando qual era o giz mais grosso e o giz mais fino, a grande 

maioria respondeu corretamente e apenas uns três alunos tiveram um pouco de 

dificuldade e timidez para falar mas nós insistimos e conversamos até eles falarem 

qual era o grosso e qual era o fino. 

 

Figura 2 e 3: alunos respondendo as perguntas. 

 

Nossa atividade foi divertida e sentimos que as crianças absorveram muito 

sobre as noções matemáticas que nós buscamos passar para elas. Gostamos muito 
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poder observar o quanto esperto elas são e o quanto podemos colaborar para o 

desenvolvimento delas. 

 

 

Registro do dia 2 de setembro de 2019 – Aula de Matemática 

Valquíria dos Santos e Ana 

Hoje dia 2 de setembro, iniciamos com uma história contada pela Ana (Detetive 

Green). 

Em seguida, falei para as crianças o que iría acontecer no decorrer da aula. Falei 

que iriam conhecer os numerais, assistiriam vídeos, cataríamos algumas 

musiquinhas sobre números, e logo após, fariam uma atividade divertida. 

Perguntei a eles se conheciam os números, e até que número sabiam contar. 

Contamos com eles os números que estavam impressos e colados na parede, era 

de 1 a 10. Colocamos os vídeos educativos dos numerais, para que eles pudessem 

assistir e aprender números de 1 a 10. Demos continuidade a aula cantando a 

música do “Indiozinho”. Usei uma luva especial, que continha 1 índio em cada dedo 

da luva e na parte de cima haviam 2 olhos, representando os olhos do jacaré. As 

crianças amaram a música.  

Depois cantamos também, a canção “ 1 2 feijão com arroz. Para finalizar, as 

crianças fizeram uma atividade, na qual, levei impresso alguns patinhos, e também 

algumas bolinhas de piscina   com números de 1 a 5 onde: o patinho que estava 

sozinho, representava o número 1, dois patinhos o número 2, três patinhos o número 

3, quatro patinhos o número 4 e cinco patinhos o número 5. As bolinhas deveriam 

ser coladas em baixo dos patinhos. A quantidade de patinhos deveria estar de 

acordo com o número escrito na bola. Apresentei a eles a brincadeira, na sequencia 

foram de um em um para realização da mesma. 

Quando chegavam até mim, mostrava para a criança uma bolinha contendo um 

número, por exemplo o número 2. Perguntava para a criança o nome número e 

pedia para que ela colasse a bolinha onde haviam dois patinhos. Fiquei surpresa, 

pois 95% da turma, falou corretamente o nome do número, colocou a bolinha no 

lugar correto, sabendo também, contar a quantidade de patinhos. Fiquei muito ao 
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ver o resultado da atividade. Eles amaram a brincadeira. Por fim cantamos mais uma 

vez a música do „Indiozinho”. 
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Registro do dia 04 de setembro de 2019 – sequência de matemática. 
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Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

 

 

Após todas as crianças chegarem e fazermos o momento de acolhida delas 

com pecinhas, contamos a historinha e após subiram para o lanche.  A atividade 

proposta para o dia foi uma introdução a sequência dos números que serão as 

próximas atividades, está foi uma sondagem para ver até onde os alunos conheciam 

os números, até onde davam conta. Levamos as crianças para o parque, lá 

colocamos todos sentados para poder explicar a atividade e passar a musiquinha da 

Mariana. Após explicar a atividade para eles, passamos a musiquinha e pedimos 

para que cantassem quem a conhecia. Figura 1. 

  

Figura 1: momento de apresentação das atividades. 

A primeira atividade era com bambolês e bolinhas, em cada bambolê estava 

colado um número de 1 a 10, individualmente chamávamos uma criança e 

colocávamos na frente de algum número e pedíamos que falassem qual número era 

aquele se elas os reconheciam. Começamos com a aluna Melissa pedimos que 

tentasse identificar o numero que estava naquele bambolê e após responder 

perguntávamos quantas bolinhas tínhamos que colocar dentro do bambolê para 
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representar a quantidade daquele numero e com os dedinhos representou que 

precisava colocar uma bolinha. Figura 2. 

 

Figura 2: atividade. 

Depois veio a aluna Manuela, colocamos em frente do bambolê com o 

numero dois e perguntamos que numero era aquele e então ela respondeu três, com 

isso pedimos que contasse com a gente. Começamos a contar do começo com ela, 

apontamos para um então respondeu um, depois para o dois então falou dois, então 

esse é o dois falamos para ela, em seguida pedimos que colocasse as bolinhas para 

poder representar o número dois então colocou. Figura 3 
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Figura 3: Manuela realizando a atividade. 

Com o decorrer da primeira atividade percebemos que alguns já conhecem 

muito bem os números, já tem um certo conhecimento adquirido, com relação a 

matemática como João Neto, Davi, Cecilia, Melissa, João, Pedro e Guilherme que 

reconheceram os números sem precisar contar do começo. Tiveram dificuldades na 

hora de representar a quantidade com as bolinhas quando pedimos que colocassem 

dentro do bambolê a quantidade, pois estão começando agora a fazer essa ligação. 

Os outros alunos reconheciam os números mais quando começam a contar 

na sequência, não conseguem distinguir ainda com facilidade o número isolado e 

também a questão da quantidade. Figura 4. 
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Figura 4: crianças realizando a atividade. 

A segunda atividade realizada ainda dentro do contexto de verificar esse 

conhecimento matemático das crianças foi o boliche, as garrafas estavam 

numeradas e o objetivo era de saber se as crianças iriam reconhecer os números 

das garrafas que elas derrubavam. Fizemos uma pista improvisada e 

individualmente chamavas uma criança para poder jogar a bola para poder ver 

quantas garrafas derrubavam, elas adoravam. 

As primeiras jogadas as crianças até interessavam a verificar quantas 

garrafas tinham derrubado e quais os números que tinham estampado nelas. Mais 

conforme iam jogando e pegando o jeito começavam a fazer strike não se 

interessavam em ver os números e só jogar e para não ficar algo muito maçante 

para as crianças íamos perguntando conforme seu interesse no jogo. Figura 5. 
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Figura 5: Crianças brincando no boliche. 

 

 

 

 

Registro do dia 11 de Setembro de 2019 – Projeto de matemática: 

número 2. 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 11 de Setembro planejamos trabalhar com os alunos o número 

2, pois estamos fazendo uma seqüência dos numerais de 1 ao 10. Iniciamos com 

uma atividade impressa onde os alunos precisavam contornar o numero com a 

massinha de modelar e em seguida colocar duas bolinhas da mesma massinha 

numa árvore como se fosse maçãs e em um espaço indicado colocar também duas 

bolinhas para representar a quantidade do número 2. Eu estava distribuindo ainda 

as atividades quando o aluno Guilherme e o aluno Kevin falaram que já haviam 

terminado e pra minha surpresa eles realmente já haviam conseguido contornar o 

numero corretamente. 

Figura 

1: alunos realizando a primeira atividade 
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 Depois da atividade com a massinha nós bolsistas distribuímos as arvores 

feitas de papel para os alunos colarem bolinhas de EVA representando o numero 2 e 

assim íamos perguntando para cada um quantas bolinhas seriam necessárias para 

ser o número e 2 e íamos contando com eles após colarem as bolinhas. Depois da 

árvore de papel nós fomos todos para o parque onde propomos as crianças uma 

caçada ao tesouro e o que eles teriam que procurar pelo parque seria o número 2, 

antes disso nós bolsistas havíamos espalhado pelo espaço vários números 

diferentes. Nessa atividade eles se divertiram muito, o aluno Davi veio até mim com 

dois números na mão e me disse que havia encontrado dois números 2 e realmente 

ele estava correto. A brincadeira foi boa e praticamente todos os alunos 

reconheceram qual era o número que estávamos brincando. 
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Figura 2: crianças procurando o número 2 no parque 

 

 Após a brincadeira com os números no parque retornamos todos para a sala 

de aula e nós bolsistas distribuímos aos alunos uma lousas para que eles 

escrevessem com canetões o numero 2, foi tudo bem livre e sem obrigação os 

alunos começaram a desenhar e rabiscar toda a lousa, o aluno Carlos veio até mim 

e reclamou que não estava conseguindo então eu disse a ele que não tinha 
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problemas nenhum e que ele podia tentar de novo e assim ele fez. Gostamos muito 

dos resultados que as crianças nos deram, interagiram e sempre que 

perguntávamos qual número estávamos trabalhando sempre respondiam que era o 

2.    

 

 

Registro do dia16 de setembro de 2019 – Aula de Matemática 

Valquíria dos Santos e Ana 

Hoje dia 16 de setembro, iniciei as atividades com as crianças, entregando a elas, 

um cartão contendo o número 3, uma árvore e alguns quadrados, onde deveriam 

utiliza-lo, para modelar o número com a massinha, colar três bolinhas na arvore, e 

três bolinhas um cada quadrado.  Na sequência fiz a contação da história “ Meninos 

de todas as cores”. Utilizei como recursos, um barquinho de papel, 4 meninos nas 

cores: branco, vermelho, preto e amarelo e uma bacia com água. As crianças 

estavam lanchando, no momento em que preparei o cenário para a contação. Ao 

entrarem na sala, eles foram direto na mesa onde estavam as coisas, queriam logo 

saber, o que era, para que era...então disse a eles que seria para o momento da 

história. O momento da leitura, foi muito prazeroso, mas vezes quase me perdia na 

história, porque algumas crianças, pareciam já conhecer a mesma, em algumas 

partes falavam comigo (risos). 

Quando terminei a contação, eles correram até a mesa para ver o barquinho e os 

meninos de E.V.A. Fiquei desesperada, pois algumas crianças, começou a querer 

brigar pelos menininhos (risos), mas depois deu tudo certo. Após a história, as 

crianças, colaram a maçã na árvore representando o número 3. Em seguida, 

fizemos a brincadeira com a galinha de E.V.A, onde eles deveriam identificar o 

numeral que estava na galinha e colar ovos, de acordo com o numeral. Foi um 

momento divertido, e mais uma vez me surpreenderam, pois todos que participaram 

conseguiu realizar a atividade com sucesso, e quando a criança terminava de colar 

os ovinhos, todos nós aplaudíamos. Depois todos voltaram para a mesa, para tentar 

escrever o número 3 na lousa mágica. Alguns conseguiram fazer com facilidade 

(Melissa, David, Gustavo), alguns precisou de ajuda, mas também conseguiram, 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 886



                                                                      

89 
 

outros preferiram apenas brincar com o pincel e a lousa, fazendo desenhos. Amei 

trabalhar cada atividade com a turminha. 
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Registro do dia 18 de Setembro 2019 – sequência de atividade de 

matemática: trabalhando o número 4  

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  
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Conforme as crianças iam chegando para a aula, após sentarem em seus 

lugares entregávamos massinha de modelar para fazer a acolhida delas. Assim que 

chegou uma quantidade dos alunos, começamos a distribuir a fichinha do numero 4, 

o qual seria trabalhado com eles nesta aula. 

Entregávamos as fichinhas e explicávamos para eles que com a massinha 

iam contornar o número quatro e depois representar a quantidade fazendo quatro 

bolinhas para colocar na árvore e mais quatro para colocar no quadrado, e conforme 

as outras crianças iam chegando os que estavam já iam fazendo enquanto 

explicávamos para os que chegaram. Nesta atividade as crianças gostam e 

interagem bastante, pois massinha e algo que prende um pouco a atenção deles. 

Ao perguntar para eles que número era aquele da ficha alguns respondia que 

era o três, talvez por ter sido o número trabalhado na aula anterior, ou porque alguns 

só sabem até o três, alguns falaram quatro, porque já o reconheciam, ou por causa 

da sua idade ou por que o amiguinho tem quatro anos e ficava falando, ai 

reconhece. Os alunos Melissa, Gustavo, Davi e Ana, conseguiram fazer todas as 

atividades que havia na fichinha praticamente sem nenhuma intervenção, e após 

fazerem queriam mostram para todas as prôs. Figura 1. 

   

Figura 1: Alunos Davi, Melissa e Ana com as atividades realizadas. 
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 E alguns se empolgavam na hora de fazer as bolinhas a aluna Sophia 

realizou as atividades sozinha e quando para representar a quantidade em bolinhas 

ela fez um monte de bolinhas. Figura 2. 

 

Figura 2: Aluna Sophia, Feliz com sua atividade. 

Depois dessa atividade inicial as crianças foram para o lanche. Ao retornarem 

pedimos que sentassem no tapete para darmos inicio a segunda atividade 

primeiramente passei o vídeo de musiquinha dos números onde liga a escrita do 

número a algum objeto ou animal, passei o vídeo eles escutaram e na segunda vez 

peguei uma lousa magica e um pincel e fui fazendo conforme ensinava a música, no 

número quatro ligava a representação de uma cadeira deitada, fiz algumas vezes 

para eles verem e depois pedimos para que eles sentassem em suas cadeiras que 

era para eles tentarem fazer o número quatro. Figura 3. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 891



                                                                      

94 
 

 

Figura 3: momento do vídeo. 

 

Entregamos a lousa magica e canetão para eles e falávamos lembram da 

cadeira deitada, e algumas das crianças conseguiram realizar fazendo essa ligação, 

são elas Davi, Melissa, Mirela, João Neto e Pedro, realizaram está atividade sem 

muito auxílio. Os tiveram dificuldade em fazer mesmo a gente tentando fazer esse 

link com o objeto, com isso ajudávamos para que eles pelo menos tentassem fazer a 

escrita do jeito que eles imaginavam. A aluna Sophia não fez o número quatro, mas 

ela fez um monte de número um do jeito que ensinava no vídeo que havia passado 

para eles. Figura 4. 

 

Figura 4:Alunos Pedro, Melissa e Davi com a atividade pronta. 
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Após a atividade da tentativa de escrita do número 4, a terceira atividade 

realizada com as crianças foi basquete dos números. Colocamos 4 cestinhos 

representando a cesta e em cada cesto tinha um número colado do um ao quatro, e 

várias bolinhas dentro de um bambolê com números de um ao quatro colados. 

Figura 5. 

 

Figura 5: mostrando a atividade. 

Individualmente pedíamos que um aluno viese e pegasse a bolinha do 

número que pedia para eles, a maioria dos alunos conseguiram realizar a tarefa sem 

dificuldade, achavam a bolinha com o numero pedido e colocava no cesto 

correspondente ao numero da bolinha. Os alunos Isabela, Murilo e Theo foram os 

únicos que tiveram mais dificuldade na hora de achar a bolinha com o numero 

pedido, mais com auxilio conseguiram realizar. 

 

 

 

 

Registro do dia 24 de Setembro de 2019 – projeto de matemática: 

número 6. 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 
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Nós bolsistas iniciamos a aula do dia 24 de setembro com a atividade de 

contorno do número 6 com a massinha de modelar, em seguida ao contorno os 

alunos deveriam fazer 6 bolinhas com a mesma massinha para colar na árvores 

impressa na atividade, o aluno Kevin estava fazendo realizando sua atividade 

quando falou para mim que a colega Sophia tinha fechado o número dela e tinha 

feito outro número, então me aproximei deles e perguntei qual era o número que ela 

tinha feito e me surpreendi pois o Kevin respondeu é o 8 Prô! e realmente estava 

parecendo o número 8. 

 

Figura 1: alunos fazendo atividade com a massinha. 

 

 Após a atividade com a massinha fizemos uma tentativa de escrita do número 

6 na lousa mágica com canetão e logo no início muitos começaram a falar que não 

conseguiam fazer, então nós bolsistas os auxiliamos e falamos para eles que para 

escrever o número 6 só precisava fazer uma bolinha e uma perninha tudo numa 

linguagem bem simples, mas sem exigir muito dos alunos por que essa é pra ser 

uma atividade bem livre e prazerosa. Fizemos com os alunos também a colagem de 

mais uma maçã nas arvores que temos na sala para completar o número 6. 
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Figua 2,3 e 4: alunos fzaendo a tentativa da escrita do número 6. 

 

Para atividade final planejamos uma roleta dos números onde os alunos 

deveriam pregar pregadores nas roletas indicando as quantidades equivalentes aos 

números, nós bolsistas decidimos chamar um aluno por vez pelo motivo de ser uma 

atividade que exige um pouco de concentração e neste dia todos estavam bem 

agitados, então enquanto fazíamos a atividade individualmente os outros alunos 

ficaram brincando com brinquedos da sala, e a brincadeira com a roleta foi bem 

produtiva muitos dos alunos conseguiram realizar com nossa ajuda, o aluno Davi 

colocou os pregadores corretamente em todos os números eu só confirmando com 

ele qual o número que estava na roleta e ele ia contando cada pregador que 

colocava até dar a quantidades certas, os outros alunos que sentiram um pouco de 

dificuldade nós auxiliamos e acabaram conseguindo colocar e contar as quantidades 

corretamente, ficamos muito feliz em ver que a seqüência numérica que estamos 

trabalhando na sala esta sendo bem absorvida pelos alunos, eles sempre lembram 
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qual os números que já trabalhamos e fazem sempre a contagem conosco até o 

numero 10. 

 

Figuras 5 e 6: brincadeira da roleta dos números. 

 

 

 

Registro do dia 30 de setembro de 2019 – Aula de Matemática 

            Valquíria dos Santos  

Hoje dia 1 de outubro, as crianças adentraram a sala, para mais um dia de 

aprendizado. Cada uma, recebeu uma ficha com o número sete, e um pedaço de 

massinha para modelar o número. Após essa atividade, nos sentamos no tapete 

para o momento da história. A história foi sobre “ Pingo de chuva”, fala sobre a 

gotinha de chuva que mora no lago com outros pingos, quando o sol resolve 

aparecer, pingo de chuva e as outras gotinhas evaporam formando uma nuvem, 

quando o vento aparece leva essa nuvem, e ela descobre que as gotinhas formam 

os rios, lagos e mares. Mas algo acontece, as nuvens viram de cabeça para baixo, 

pingo de chuva e todas as outras gotinhas começam a cair. Caem no alto de uma 

montanha, e por estar muito frio, as gotinhas se transformam em floquinho de gelo, 

mas quando o sol aparece elas novamente viram gotinhas de água. No início da 

história as crianças ficaram quietinhas, mas confesso que é difícil prender a atenção 
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delas até o fim. Após a história as crianças foram para o lanche, ao retornarem elas 

brincaram com o carrinho passando por cima do número 7, feito com papelão. As 

crianças se divertiram bastante. Após essa brincadeira, fizemos a corrida dos 

números, onde duas crianças competiam, para ver quem chegaria primeiro, 

contávamos até 7 para dar a largada.  Utilizei como recursos para a brincadeira, dois 

carrinhos feitos com caixa de papelão. As crianças ficaram eufóricas, gritavam e 

corriam para abraçar o coleguinha que havia ganhado. Em seguida, finalizamos as 

atividades com o quadro mágico, onde deveriam fazer a escrita do número sete. 

Fiquei feliz em ver que muitos conseguiram realizar a atividade. 

Fim ! 
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Registro do dia 01 de Outubro de 2019 – sequência de matemática. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

 

Assim que os alunos chegavam e iam sentando em suas cadeirinhas 

entregávamos massinha par eles para o momento de acolhida. Conforme os alunos 

chegaram entregamos a fichinha do numero oito que seria trabalhado naquela aula. 
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entregávamos a fichinha e perguntávamos que numero é aquele e conforme 

respondia explicávamos o que seria feito, ao entregar a fichinha para os alunos 

Gustavo, Melissa e João neto ao ver o número já falaram que era o oito.  

  A maioria das crianças não teve muita dificuldade para fazer o oito de 

massinha, só na hora de colocarem a quantidade não conseguiam, pois eram 16 

bolinhas e não conseguiam fazer com a massinha desse para fazer a quantidade, 

alguns só contornaram o numero oito e fizeram oito maçãzinhas na arvore. Figura 1 

 

     

Figura 1: crianças realiazando a atividade. 

 

Depois no momento da tentativa de escrita do número oito, primeiramente 

contamos os números da parede de um até oito e depois perguntei se alguém sabia 

fazer o oito então alguns falaram que era fácil, nesse momento veio ate mim o aluno 

Pedro e falou que sabia fazer era assim, mostrando com a mãozinha que estava em 

formato de circulo uma de baixo da outra, este é o oito. João neto falou que era fácil 

só colocar duas bolinhas uma de baixo da outra. Após entregamos as lousas 

magicas e os canetões para eles fazerem o numero oito do jeito que eles sabiam. 

Como no momento da fichinha alguns só tiveram dificuldade na hora de fazer 

o numero oito, mais a maioria fez duas bolinhas uma encima da outra. Figura 2 
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Figura 2: escrita do numero oito. 

 

 A aluna Sophia fez um monte de numero sete que eles tinham feito na aula 

anterior, explicamos que hoje era o dia do oito que era para ela tentar fazer o 

mesmo. 
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Figura 3: Sophia realizando a atividade. 

 

A terceira atividade a ser realizada pelas crianças foi a da pizza trouxemos 

confeccionada uma pizza de oito pedaços, uma roleta riscada em oito fatias com 

números do um ao oito e uma outra roleta cortada em oito e em cada tinha um tinha 

uma quantidade de bolinha de um a oito também, e as crianças teriam que pegar um 

pedaço contar quantas bolinhas tinha no pedaço e então colocar em cima, fazer isso 

até completar a pizza. Figura 4. 

 

 

Figura 3: Foto da atividade. 

 

Fizemos duas dessas pizzas e a bolsista Nayara e eu, cada uma chamava 

uma criança para fazer a atividade enquanto as outras ficavam brincando com 

brinquedos no tapete. O primeiro que chamei para realizar a atividade foi o aluno 

Gustavo, expliquei o que ele iria fazer então ele começou, para contar a quantidade 

de bolinhas que tinha na fatia não precisou de auxilio nem um momento só na hora 

de achar o numero correspondente a quantidade para colocar em cima que teve 

dificuldades, na hora que terminou queria fazer de novo pediu para que deixasse ele 

repetir a atividade, falei que assim que terminasse as outras crianças ele podaria 

fazer outra vez. 

Após chamei a aluna Manuela, até o cinco conseguiu contar as bolinhas nas 

fatias depois teve dificuldades e  na hora de achar o numero para colocar em cima 

também teve dificuldades, a aluno Theo também apresentou dificuldade na hora de 
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contar a quantidade e de colocar a fatias em cima do numero correto, a aluna Ana 

consegui realizar a atividade só com um pouco de auxilio na hora de achar o número 

certo para colocar a fatia. A aluna Melissa e Davi realizaram a atividade sem 

nenhuma dificuldade contaram a quantidade e colocaram em cima do número 

correspondente e montaram a pizza rapidinho.   

  

Figura 5: realização da atividade da pizza. 

 

 

 

 

Registro do dia 22 de outubro de 2019 – projeto de matemática: número 

10. 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 
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A aula do dia 22 nós bolsistas planejamos trabalhar o número 10, e assim 

encerrar a seqüência dos números com os alunos. Começamos pedindo para eles 

contornarem o número 10 que estava impresso em cartões com massinha de 

modelar e representar a quantidade do número 10 com bolinhas da mesma 

massinha, assim eles fizeram com a ajuda das bolsistas. O aluno Kevin foi o primeiro 

a completar a atividade e nos surpreendeu a sua rapidez e concentração ele correu 

com o seu cartão e disse assim: Olha Prô o meu número 10! E então eu Naiara pedi 

para ele contar as bolinhas para confirmar se tinha as 10 e estava correto. 

 

Figuras 1 e 2: alunos realizando a atividade do contorno com a massinha 

 

Ao retornarem do lanche os alunos iniciaram a atividade com a arvore dos 

números onde eles teriam que colocar bolinhas de papel representando os números 

e como estávamos trabalhando o número 10 nós colocamos junto com as crianças a 

ultima bolinha e contamos individualmente com cada um até chegar ao número 10. 

Em seguida entregamos as lousas mágicas para os alunos tentarem a escrita do 

número 10, e para nossa surpresa eles já estavam bastante familiaridade com a 

escrita e com apenas um incentivo das bolsistas eles conseguiram fazer o número 

10 com bastante facilidade, nós só falamos para eles que primeiro eles deveriam 

fazer um traçinho e na frente uma bolinha assim saiu o numero. 
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Figuras 3 e 4: alunos realizando a atividade na lousa mágica 

 

 Depois finalizamos as atividades com um jogo de encaixe onde os alunos 

deveriam encaixar uma parte que continha um número em outra parte que continha 

a quantidade, e individualmente eles iam montando e eu bolsista Naiara os 

auxiliavam e sempre contando para confirmar se a quantidade estava certo com o 

número, o aluno Davi teve muita facilidade eu pedi para ele contar as quantidades 

de uma peça e ele disse assim: Não precisa Prô eu sei que tem 4 aí! E assim ele e 

os outros alunos conseguiram terminar o jogo. Em seguida ao jogo nós pedimos 

para os alunos pintarem com seus dedinhos o corpinho de uma centopéia 

respeitando a seqüência numérica, tínhamos uma folha com 10 cabeças da 

centopéia e eles tinham que ir colocando os dedinhos na folha. E assim eles 

interagiram e participaram de todas atividades em um dia bem produtivo. 
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Figuras 5 e 6: jogo de encaixe dos números. 

 

 

Figuras 7 e 8: pintura da centopeia na sequência numérica. 
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Registro do dia 29 de Outubro de 2019 – sequência do projeto de 

matemática. 

 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

 

Começamos a aula fazendo a acolhida das crianças com massinha de 

modelar, e conforme iam chegando se acomodavam em suas cadeirinhas e 

começavam a imaginar as coisas para fazer com a massinha. João Neto, João 

Miguel e Melissa pediram que fizesse para eles um porquinho, João Neto escolheu 

até uma massinha rosinha pois era a cor do porco. 

Após voltarem do lanche pedimos que sentassem no tapete para explicar a 

atividade proposta para o dia, que seria o jogo da sequência numérica em flor. Eles 

teriam que pregar o numero conforme a quantidade de pétalas que cada flor tem, 

explique que teriam que contar a quantidade de pétalas achar o numero e pregar. 

Enquanto fazíamos com uma criança, colocamos brinquedos no tapete para as 

outras crianças ir brincando. Figura 1. 
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Figura 1: Explicação da atividade. 

 

Cada um pegava uma criança para sentar do lado e fazer a atividade, a 

primeira criança que auxilie na atividade foi o Kevin. Comecei explicando mais uma 

vez que ele iria fazer ele já foi dizendo: eu já sei prô, eu já sei! Então falei: quanta 

pétalas tem aqui? Com isso ele respondeu: uma! E pegou o numero um para pregar 

e assim foi até o cinco, depois do cinco começou a ter um pouco de dificuldade mais 

conseguiu concluir a sequência e contar após. 

 Em seguida auxilie o João Neto expliquei a proposta da atividade, ele ia 

contando as pétalas e pegando o número correspondente para pregar. Figura 2. 
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Figura 2: Aluno João Neto Fazendo a atividade. 

 

Manuela conseguiu terminar a atividade com o meu auxilio, quando ela não 

reconhecia o número, eu falava a cor que estava o número, então rapidamente 

pegava o numero e pregava na quantidade de pétalas que fazia parte, e após a 

Manu teve o Theo apresentou dificuldades em reconhecer os números e contar a 

sequência, mais quando não conseguia encontrar o número também usava o 

esquema da cor, falava que cor era o número então achavam. Figura 3. 
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Figuras 3: Alunos Manuela e Théo fazendo atividade. 

 

Após o jogo levamos as crianças para fora colamos sentadas, para poder 

explicar a segunda atividade que eles iriam fazer que era pintar o cofrinho deles. 

Mostramos o dinheirinho que iriamos trabalhar com eles, que quem fizesse as 

tarefas, não brigasse com os coleguinhas iriam ganhar dinheiro para colocar no seu 

cofrinho.  

Colocamos várias cores de tintas em pratinhos na frente deles e cada um 

escolhia uma cor e pintava sua latinha que seria seu cofrinho, alguns pintavam de 

uma cor, outros misturavam varias cores deixando sua marca do jeito que queriam. 

Figura 4. 
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Registro do dia 05 de Novembro de 2019 – projeto de matemática: jogos 

e brincadeiras 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 05 de novembro nós bolsistas planejamos uma brincadeira 

com os alunos, onde eles teriam que fazer uma corrida para encontrar números 

específicos e jogar dentro de um cesto. Primeiramente nós explicamos para eles que 

teriam que correr até onde estavam as bolinhas com os números e trazer para o 

cesto somente o número que nós íamos pedir a eles. 
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Figura 1: alunos se preparando para iniciar a brincadeira. 

 

Para iniciar a brincadeira escolhemos duas alunas, a Manuela e a Ana Clara, 

nós as posicionamos uma ao lado da outra e pedimos para elas correrem até os 

números e pegar apenas o número 2, assim elas fizeram e nos surpreenderam 

porque rapidamente as duas encontraram no meio de vários números o 2. E assim 

fizemos a brincadeira com os outros alunos. Quando chegou a vez da aluna Sophia 

ela sentiu muita dificuldade, eu fui até ela para auxiliar e pedi pra ela encontrar o 

número 3, ela só me dizia que não sabia, tentei procurar com ela e só repetia que 

não sabia, então peguei os números 1, 2 e 3 fui contando com ela e depois pedi pra 

ela me mostrar qual era o 3, então ela conseguiu e ficamos muito felizes. 
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Figuras 2 e 3: alunos correndo para pegar o número. 

 

Conseguimos fazer com que todos os alunos participassem da brincadeira, 

alguns repetiram algumas vezes a corrida o que nos indica que gostaram. Podemos 

perceber que vários alunos reconhecem os números com facilidade o que nos 

deixou muito satisfeitas e orgulhosas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro do dia 12 de Novembro de 2019 – sequência de matemática. 
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Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

 

Conforme as crianças chegaram para aula, fizemos a acolhida delas com 

pecinhas e depois foi feita a contação de história, depois que a bolsista Naiara fez a 

contação, algumas crianças haviam trago livros e revistas e queriam ler que nem 

fazemos. A aluna Isabela levou uma revista de carro, a pegou sentou no lugar de 

contar história e começou pedindo silêncio, arrumando cada um num lugar para não 

ficar na frente,  igual fazemos quando contamos, ela pedia para fazer silêncio, fazia 

pergunta na como: Quem gosta de carro grande?, que  cor é este carro ?, interagia 

com as crianças e foi um momento muito fofo de presenciar , depois a aluna Cecília 

começou a ler seu livro,. Eles leem do jeito deles; mostram aa figuras, falam 

algumas partes, e sempre bom incentivar esses momentos essa ânsia pela leitura, 

para que tomem gosto em ler e quando estiverem maiores serem bons leitores.  

Logo após foi o lanche. 

Depois que retornaram do lanche sentaram todos no tapete,  para relembrar 

os números,  apontei para os números que ficam pregados na parede e perguntei 

que número era aquele, comecei com o número 1, depois 6 e assim por diante, para 

poder saber se reconheciam os número isolados sem ser em sequência, alguns 

respondiam certo outros falavam outros números, os que mais percebia que 

respondia corretamente era os aluno, Davi e Gustavo, após contamos em sequência 

e depois ao contrário. Então falei que iríamos fazer uma atividade e chamariam um 

por um. 

Separei três tipos de atividade de matemática uma para eles tentarem a 

escrita dos números até cinco, outra para trabalharem a sequência numérica e outra 

para explorarem a quantidades. Comecei com a aluna Melissa, primeiramente pedi 

que organizasse os palitos de picolé na sequência do um até o dez, sem 

dificuldades conseguiu achar o 1 e depois os outros números e colocar em 

sequência, após entreguei o canetão e pedi fizesse os números de um até cinco, 

seguindo o exemplo da folha. Conseguiu representar perfeitamente quase todos os 

números. Figura 1 
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Figura 1: Melissa realizando a atividade. 

 

Depois foi o aluno João Miguel, com ele trabalhei a quantidade numa folha com dez 

pedaços de melancia cada um com uma quantidade de sementes, ele tinha que 

contar a semente e achar o número que corresponde a quantidade de semente e 

colocar embaixo da melancia, conseguiu realizar sem muita dificuldade, apresentava 

mais dificuldade na hora de contar as sementes. No momento de escrita não 

conseguiu escrever nem parecido com o modelo. Figura 
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Figura 2: João Miguel realizando a atividade. 

Em seguida foi os outros alunos, na vez do aluno Carlos ele apresentou 

dificuldade na hora da escrita, não conseguiu colocar em sequência os palitos de 

picolé e nem quantificar a quantidade de sementes. A aluna Manuela ao pedir que 

fizesse a escrita do numero igual do em exemplo acima, ela repetia: Não consigo 

prô, então eu exclama faz do jeito que você conseguir, e ela: eu não sei ! eu insistia, 

e só seguir o exemplo do jeito conseguir e ela indagava que não conseguia, então 

pedi que colocasse os palitos na ordem então conseguiu com um pouco de auxilio 

quando não conseguia achar o numero falava a cor pois cada palitos com o numero 

era de uma cor. Utilizei da mesma técnica com outras crianças de quando não 

encontravam o numero falava as cores então rapidamente encontravam. 

 

 

 

 

Registro do dia 19 de Novembro de 2019 – projeto de matemática: jogos 

e brincadeiras 
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Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

 

Nossa aula do dia 19 foi um ensaio para o produto final deste projeto de 

matemática que é o mercadinho com os alunos, inicialmente nós bolsistas 

organizamos os produtos do mercadinho colocando preços nas caixas e potes que 

conseguimos juntar, em seguida organizamos uma sala que continha umas 

prateleiras assim pudemos distribuir os produtos de forma que os alunos os 

alcançassem durante a atividade. 

 

Figura 1: sala organizada para o ensaio do mercadinho 

 

Depois de organizar a sala onde aconteceu o ensaio trouxemos os alunos 

divididos em 4 grupos de 4 alunos, começamos conversando com eles e explicando 

que eles iriam fazer um ensaio onde iam escolher produtos do mercadinho e no final 

iam pagar com o dinheirinho que ganharam durante as atividades feitas em sala de 
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aula. Então assim eles começaram a pegar os produtos e nós bolsistas sempre 

questionando os alunos de qual era o número que continha na frente de cada 

produto. 

 

Figura 2: alunos fazendo suas compras. 

 

No final das compras nós íamos conferindo com cada aluno os números que 

estavam nos produtos e eles iam respondendo, o aluno João Miguel respondeu 

quando eu perguntei sobre o número que estava nem um produto que era o número 

1 e o zero então eu confirmei e o ensinei que quando tinha o número 1 o zero juntos 

formavam o número 10. Depois de todos terem participado e conferido o dinheirinho 

nós devolvemos seus cofrinhos e avisamos que na próxima semana iríamos fazer o 

mercadinho de verdade e que eles então poderiam levar os produtos para casa, a 

aluna Cecília ficou decepcionada por que me disse que já queria levar suas compras 

e então eu expliquei que teríamos mais produtos diferentes no outro dia e que ia ser 

mais legal então ela se conformou. 

Conseguimos desenvolver com os alunos um bom entrosamento com os 

números e acredito que no dia do mercadinho que é produto final do projeto todas as 

crianças se saíram muito bem e identificaram perfeitamente os números.      
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Registro do dia 26 de Novembro de 2019 – projeto de matemática: 

Mercadinho 

 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

 

No dia 26, chegamos à creche para a finalização do projeto de matemática, 

com a colaboração de todas as pibidianas que atuam na creche, começamos a 

montar o mercadinho para fazer a atividade com as crianças. Pegamos prateleiras 

para colocar os produtos, foi feito três seção de produtos, duas com embalagens 

que juntamos, e uma com produtos como lápis de cor, massinha, saquinho de 

brinquedinhos de blocos de montar, pacotinhos de bolachas e um copinho com 

várias coisas dentro, etiquetamos todos com valores de 1 a 10, para que eles 

pudessem ver o valor que custava cada produto. Enquanto organizamos as crianças 

estava na sala com a professora Adriana, ela conversava com eles sobre a atividade 

que ocorreria, já aviamos realizado um ensaio de fazer compras no mercadinho com 

eles, cada um com seu cofrinho e sua quantidade de dinheirinho que cada um tinha 

recebido de acordo com as atividades em sala que faziam, quando se comportavam. 

Após organizamos a função de cada uma na atividade, uma tirando foto, duas 

no caixa e três auxiliando as crianças nas compras. As crianças chegaram pedimos 

que sentasse e após dividimos por grupos para realizar os grupos. Primariamente foi 

o Davi, João Neto, Melissa Mirela, Pedro e Manuela nós auxiliamos nas compras, 

alguns primeiro foram nas caixas de leite e nas latas de Toddy, pensamos que seja 

por que geralmente é o que os pais mais compram para eles, ou que eles pegam 

quando vão.  

Conforme iam pegando perguntávamos o valor que custava o produto, e 

alguns respondiam depois de realizar as compras as crianças se dirigiam ao caixa, 

primeiro contava o valor que tinha dado a compra, perguntava para criança o valor 
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do produto e íamos somado, em seguida fazia a contagem do dinheiro que tinha no 

cofrinho, e viam se dava para levar todos aos produtos. Figura . 

 

Figura 1: Criança passando compras no caixa. 

 

Quando Pedro que é um dos menores da turma tinha terminado de fazer suas 

compras se dirigiu ao caixa, e perguntou se podia colocar a cestinhas no chão por 

que estava pesada, então peguei a cestinha e falei para ele que podia sim, fazer que 

nem os outros sentar lá na fila e colocar a cestinha e esperar a vez de passar no 

caixa. Deste grupo a maioria reconhecia o número que estava no produto sem 

dificuldades. Após todos passarem pelo caixa e pagarem as sacolas com seus 

produtos, encaminhamos para sentar e esperar os outros. Figura 2. 
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Figura 2: Crianças depois de comprar e aguardando sua vez. 

No segundo grupo havia mais seis crianças, auxiliamos na compra deles para 

que pegassem as embalagens que quisessem e todos os produtos que poderiam 

consumir e utilizar depois. A pós as compras também encaminharam para o caixa 

para poder somar o valor dos produtos e a quantidade que possuía de dinheiro, 

todos conseguiram acompanhar e levarem todos os produtos escolhidos e ainda 

sobrava troco para eles. Figura 3. 

 

Figura 3: Murilo passando no caixa. 

No ultimo grupo de crianças, todos foram para o mercadinho para fazer suas 

compras, cada criança escolheu seus produtos e foram para o caixa, mais 

aconteceu que na vez do aluno Denner ele escolheu mais do que tinha dinheiro, 

conforme a entrega do dinheiro era de acordo com o comportamento da criança, a 

sua participação nas atividades, a quantidade recebida pelas crianças era diferente. 

Ele tinha sido uma das crianças que menos tinha recebido, então ele tinha 75 reais e 

sua compra havia dado 90 então explicamos para e ele juntos tiramos alguns 

produtos e após empacotamos e entregamos suas compras. No final depois a 

professora colocou algumas notas no seu cofrinho para ele poder brincar, pois tinha 

sido a único que gastou todo dinheirinho. 
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Ficamos todas muito feliz com o resultado do projeto, com o avanço das 

crianças com relação a matemática, ao reconhecimento dos números. Notou-se um 

grande retorno por parte das crianças, e suas interações foram muito importantes 

ara que os objetivos fossem alcançados. 

 

REGISTROS DO PROJETO DE CIÊNCIAS  

 

 

 

Registro do dia 22 de agosto de 2019 – Projeto de ciência, Elementos da 

Natureza 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

Hoje dia 22 de agosto de 2019 na creche Menino Jesus, na sala da 

professora Adriana, demos início ao projeto de ciências, o qual iremos trabalhar os 

elementos que compõe a natureza. 

Com as 18 crianças sentadas no tatame, conversei com elas sobre a noite e o 

dia, fiz perguntas bem como: 

Qual a diferença entre a noite e o dia? 

Quais os elementos da natureza tem durante o dia e durante a noite? 

O que fazemos durante estes períodos? 

Qual período vocês gostam mais? 

Logo a seguir apresentei vídeos didáticos no notebook, com o tema: 

Noite e Dia para uma melhor compreensão das crianças. Elas estavam 

bastante agitadas, mas mesmo assim pude perceber uma ótima compreensão da 

maioria delas, com ao final, todas crianças falando o que entenderam sobre os 

vídeos. E assim concluí as atividades propostas. 
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Registro do dia 23 agosto de 2019 – Projeto Ciências: Noite e Dia 

   

                                                                                                           Ivete Brito                                                                                     

  Thaís Vieira  

     

Hoje, dia 23 de agosto 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino 

Jesus para darmos início as atividades do Projeto de Ciências. Ficamos 

responsáveis em aplicar a atividade “Noite e Dia”, que foi a confecção de um círculo 

em papel cartão que representava a noite e o dia. Primeiramente foi feita a contação 

da história de Gerusa Rodrigues Pinto: O SOL E A LUA, onde contamos a história 

do casamento do sol e da lua, que infelizmente não ocorreu, pelo motivo do sol ser 

muito quente e a lua começar a derreter. Levamos confeccionado em EVA o Sol, a 

Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva, para dar uma melhor dramatização a 

história. No final da contação, cada criança pôde manusear os personagens 

confeccionados em EVA e brincar um pouco. Eles gostaram tanto que a aluna Ana 

até chorou, não querendo que guardássemos os personagens. Depois cada criança 

recebeu um círculo em papel cartão, um pincel e tinta guache azul para pintar a 

parte superior do círculo, que representava o céu azul durante o dia. Logo após, 

cada criança recebeu um pincel limpo e tinta guache preta para pintar a parte inferior 

do círculo, que representava o céu escuro da noite. Enquanto as tintas secavam, 

cada criança recebeu impresso numa folha, um sol, uma nuvem e uma lua. O sol foi 

colorido com lápis de cor amarelo e alaranjado, a nuvem foi pintada com glitter 

branca e a lua com glitter prata. Depois com as tintas dos círculos já secas, cada 

criança recebeu um cotonete e tinta guache branca para fazer pequenos pontinhos 

brancos na parte preta do círculo, representando assim, pequenas estrelas no céu 

escuro. Em seguida, foram recortadas a lua, a nuvem e o sol e colados devidamente 

em seus lugares, o sol ao lado da nuvem e cada criança recebeu também, duas 

estrelinhas amarelas para serem coladas ao lado da lua. 
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Ao término da atividade, fizemos uma roda de conversa e foi lhes pedido: 

Quem ficava no céu durante o dia, e todos gritaram: o sol. Depois foi indagado quem 

ficava no céu a noite e todos responderam prontamente: a lua. Foi então que a 

turminha foi dividida em grupos e iniciamos uma brincadeira. Com o auxílio da 

pibidiana Thaís e da estagiária Lídia foi erguido um cobertor e nós (Ivete, professora 

Adriana e algumas crianças) nos escondemos em baixo do cobertor, para termos a 

sensação de como seria a escuridão da noite. De minutos em minutos ligávamos um 

farolete que representava a lua e também uma luminária com pequenas luzinhas 

que representavam as estrelas, foi aquela folia, as crianças riam e gritavam 

empolgadas. Depois pegamos novamente os personagens da história, 

confeccionados em EVA, o Sol, a Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva e todos nos 

despedimos pulando e gritando tchau. No final da aula cada criança pode levar para 

casa a atividade “Noite e Dia” que confeccionamos hoje. Depois fomos embora 

reconhecendo que foi uma tarde bem divertida e alegre. 

Obs.: abaixo imagens do momento da contação da história, dos personagens 

confeccionados em EVA, o Sol, a Estrela Dalva e a Lua vestida de noiva e da 

confecção da atividade feita pelas crianças.  
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Registro do dia 06 de Setembro de 2019 – Projeto de Ciências: Aprendendo e 

experimentando com Ciências 

                                                                                                 Thaís Vieira e Ivete Brito 

 

No dia 06 de Setembro chegamos na sala da professora Adriana, encontramos 17 

crianças que foram recebidas com massinhas de modelar, pratinhos, garfinhos e 

forminhas para que pudessem brincar até as 13:30 horas. Logo após, ao invés de fazermos 

a leitura do dia, convidamos para que todos se sentassem no tapete para que fosse 

realizado uma roda de conversa.  

Iniciamos fazendo a seguinte pergunta “ como usamos a água? ”, o João Miguel e 

o Davi responderam que usam para beber, tomar banho e dar para os animais. Em seguida 

mostramos uma imagem de água potável e água poluída e conversamos sobre como 

devemos usar a água da forma correta e que não devemos desperdiçar. 

Falamos sobre a importância da água para a vida humana, para os animais e para 

as plantas e quando iniciamos a fala sobre as plantas já perguntamos sobre a nossa 

hortinha e todos ficaram animados e lembraram que no dia anterior eles regaram as 

verduras. 

Depois da conversa eles foram para o lanche e quando retornaram fomos iniciar a 

atividade planejada para o dia “o sistema de gotejamento”, onde utilizamos garrafas pet 

de 2 litros com um furo na tampa. Dissemos que faríamos isso porque as plantas precisam 

de água nos finais de semana e quando não houver aula. Mostramos a eles uma imagem 

pronta no computador e a garrafas que levamos e explicamos como faríamos. 

A professora Adriana sugeriu que levássemos as crianças em grupos de quatro. E 

assim fizemos. Cada grupo que ia para fora, na horta, olhavam as mudinhas com brilho 

nos olhos, enchiam as garrafas, colocavam nos canteiros e nós conversávamos novamente 

sobre como funcionaria. Em seguida retornavam para a sala para que pudessem vir os 

outros grupos. 

Foi uma atividade bastante prazerosa, tanto para nós, quanto para as crianças, 

porque estão sendo atividades práticas ao ar livre e podemos notar que elas se adaptam 

mais rápido nas atividades. A expectativa é bem grande!  
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Registro do dia 13 de setembro 2019 – Projeto de Ciências - VENTO   

                                       

      Ivete Brito          

                                                                                                Thaís Vieira 

Hoje, sexta-feira dia 13/09/19 fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino 

Jesus para participar de mais um dia do Projeto de Ciências na sala da professora 

Adriana (Educação Infantil 3J). 

O tema abordado hoje, foi o “VENTO”. Ficamos responsáveis pela roda de 

conversa sobre o assunto e também pelas brincadeiras. No primeiro momento, 

sentamo-nos todos nos tapetes de EVA que ficam no chão e foi iniciada a contação 

da história do livro de Manuel Bandeira “Na Rua do Sabão”, onde um grupo de 

garotos que moravam na Rua do Sabão confeccionou um balão grande e colorido, 

que por sorte o vento empurrou para longe e caiu em alto mar, evitando  assim, um 

acidente. Em seguida, foi realizada a roda de conversa, onde explicamos que o 

vento é o ar em movimento e que ele não tem cheiro, nem cor e que não podemos 

pegá-lo, mas que podemos senti-lo quando ele toca nosso rosto e nosso corpo e 

percebê-lo, quando vemos nossos cabelos, as orelhas do nosso cachorrinho, as  

plantas,  as árvores e as roupas no varal sendo sacudidas. Foram mostradas então, 

três imagens representativas do vento, confeccionadas em EVA, para que 

pudessem entender melhor, a diferença entre o vento fraco (brisa), vento forte e 

vento muito forte (furacão),  enfatizando sempre os benefícios e também os 

malefícios dos três tipos de vento em relação a nossa horta que organizamos há 

alguns dias no fundo da creche. Logo após, colocamos um cobertor no chão para 

que todos ficassem à vontade e assistimos então, o vídeo: “O vento é o ar com 

muita pressa” (diário de Mika), que era bem alegre e informativo. Colocamos 

também um vídeo com a música: “O ar, o vento” de Vinícius de Moraes, com 

imagens do vento fraco, forte e muito forte e todos riram muito e ficaram bem 

interessados, mostrando sempre uma predileção com o vento forte (furacão). No 
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primeiro vídeo a personagem principal Mika, explica diversas coisas sobre o vento e 

conta que confeccionou um cata-vento de papel em sua escola. Foi então que 

mostramos para as crianças um cata-vento que trouxemos confeccionado de casa, 

feito com garrafa PET e explicamos a eles que o cata-vento não precisa de pilha ou 

energia elétrica para funcionar, ele gira apenas com a força do vento, todos olharam 

curiosos. Colocamos um ventilador no chão e o cata-vento em sua frente, 

perguntamos se eles achavam que o cata-vento iria girar apenas com a força do 

vento (representado pelo ventilador) e todos gritaram incrédulos que não. Ligamos o 

ventilador, primeiro na potência fraca, média e forte e o cata-vento girava numa 

velocidade incrível, fazendo todos rirem e se admirarem com aquela experiência. 

Depois a professora Adriana, a estagiária Lidiane e a bolsista Thaís, foram 

convidadas para participar da próxima brincadeira. Sentadas no chão, receberam 

uma casquinha de sorvete, representada por um rolinho do papel higiênico pintado 

na cor creme e riscos marrons e uma bola de sorvete, representado por uma bolinha 

de isopor pintada com tinta guache. Na brincadeira, as três estavam sentadas 

descontraídas, fazendo de conta que estavam tomando um sorvete, quando eu 

pibidiana Ivete, ligava o ventilador na potência máxima e combinava com as crianças 

para chamarem o vento. Elas gritavam e o vento do ventilador derrubava as bolas de 

sorvete para longe, fazendo com que as crianças gargalhassem muito. Na 

sequência a classe foi dividida em pequenos grupos e todos participaram da 

brincadeira, sempre rindo bastante. O aluno João Neto, segurou a bola de isopor, 

pressionando-a na boca, impedindo assim que o vento a derrubasse, mas num 

momento de distração ele a soltou e o vento do ventilador derrubou a bola de isopor 

mostrando assim, um resíduo de tinta guache azul que saiu da bola e ficou em seus 

lábios, fazendo com que achássemos muita graça. Em seguida enchemos alguns 

balões e soltamos em frente ao ventilador, fazendo com que permanecessem no ar 

e todos saltavam para pegá-los. Usamos também um sininho que era sacudido com 

o vento e fazia barulho. Depois foi usado uma fraldinha de tecido para demonstrar 

que o vento seca nossas roupas no varal e que se não colocarmos grampos, a 

roupa será levada para longe com a ventania. Usamos também bolas de sabão que 

eram assopradas para o alto. 

Depois cada criança recebeu um brinquedo “língua de sogra” para assoprar 

usando o ar, (vento) e também um “pompom” feito em papel crepom, confeccionado 
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em diversas cores para sacudirem em frente ao ventilador, fazendo com que todos 

gritassem e pulassem. Em seguida, cada criança recebeu um barquinho a vela, 

confeccionado com EVA, canudo e espuma, contendo seu nome. Todos seguraram 

seu barquinho com um certo zelo, para que não fossem misturados uns com os 

outros. O aluno Davi e outros, ficaram tão entusiasmados com os brinquedos que 

nos pediram educadamente se poderiam levar o barquinho para casa ou se teriam 

que deixar na escola. Respondemos que poderiam levar as “línguas de sogras”, os 

“pompons” e os barquinhos para brincarem um pouco mais em suas casas.  O aluno 

Davi nos disse: Obrigado! Em seguida as crianças vestiram seus trajes de banho e 

fomos todos para a área externa, onde ficam a piscina e os chuveirões. A professora 

Adriana abriu o registro de uma “engenhoca”, feita de vários canados de PVC com 

diversos furos em várias direções e então a água começou a jorrar e as crianças 

correram e gritaram eufóricas se refrescando do imenso calor que fazia. Depois para 

concluir nossas brincadeiras sobre o VENTO, colocamos diversas bacias plásticas 

no chão contendo água e cada criança colocou seu barquinho dentro, representando 

um barco a vela sendo levado pela força do vento. Em seguida as crianças foram 

secadas com suas toalhas, levadas para a sala e vestidas com roupas limpas, para 

irem ao refeitório lanchar arroz doce e pedaços de mamão. Todos estavam 

visivelmente cansados, de tanto brincar, pular, gritar e banhar, mas pudemos 

perceber que estavam felizes e satisfeitos com a tarde divertida e intensa que 

tivemos. 

 

************************* 

Todas as imagens abaixo são relacionadas ao Projeto de Ciências na Creche 

Menino Jesus da Educação Infantil 3 J - Professora Adriana Siqueira - 13/09/19: 

 

Imagem 1 - Contação da história: “Na Rua do Sabão” de Manuel Bandeira; 

Imagem 2 - Roda de conversa sobre o VENTO; 

Imagem 3 - Vento fraco, forte e muito forte, feito em EVA;    

Imagem 4 - Assistindo aos vídeos sobre o VENTO; 

Imagem 5 – Fazendo a demonstração do Cata-vento; 

Imagem 6 - Brincadeira do sorvete; 

Imagem 7 – Brincadeira com as bexigas; 
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Imagem 8 - Brincadeira com o sininho; 

Imagem 9 - Brincadeira com a fralda de tecido; 

Imagem 10 - Brincadeira assoprando as bolas de sabão; 

Imagem 11 - Brincadeira assoprando as “línguas de sogra”; 

Imagem 12 - Brincadeira com os “pompons” de crepom; 

Imagem 13 - Barquinhos a vela, feitos com EVA, canudos e espuma; 

Imagens 14 - 20  -  Crianças brincando e banhando com os barquinhos. 

 

   

                          Imagem 1                                                           Imagem 2 

   

 

                           Imagem 3                                                          Imagem 4 
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                           Imagem 5                                                       Imagem 6 

    

             Imagem 7                                                          Imagem 8 

    

            Imagem 9                                                             Imagem 10 

    

                       Imagem 11                                                                Imagem 12 
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                                                                   Imagem 13 
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Imagem 14 – Aluno Davi                                       Imagem 15 – Aluno 

Gustavo 
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            Imagem 16  - Aluno Pedro                                     Imagem 17 – Aluna Isabella 

 

                                                                 Imagem 18 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 933



                                                                      

136 
 

    

Imagem 19 

 

 

       

Imagem 20 
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Registro do dia 19 e 26 de setembro de 2019- projetos de ciências 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

Nos dias 19 e 26 de setembro de 2019, fui a creche Menino Jesus na sala da 

professora Adriana com as crianças do maternal III, dando continuidade ao projeto 

de ciências.  

No dia 19, com as crianças sentadas no tatame contei a história do livro a 

“árvore generosa”, as crianças ficaram bem atentas, ouvindo a história e observando 

as imagens do livro. Conforme a história ia sendo contada, as ilustrações iam sendo 

apresentadas. Ao terminar conversei por alguns instantes sobre o que seria a 

generosidade. Em seguida expliquei que iríamos aprender sobre algumas partes das 

plantas e suas funções (raízes e caules). Levei um pé de beijo plantado em um copo 

descartável e fui mostrando á elas onde ficava o caule e a raiz da planta, arranquei a 

planta mostrando a elas a raiz. Expliquei que a função dela seria fixar a planta ao 

solo e absorver agua e nutrientes para a mesma. E que o caule tem a função de 

sustentar os galhos, as folhas, as flores e os frutos. E que é por dentro dele, passa a 

agua e os nutrientes para o resto da planta.  

Logo após mostrei uma planta que havia produzido com papel terra, barbante 

para representar as raízes, rolinho de papel higiênico para representar o caule. Tinta 

guache foi passada nas mãos para representar os galhos e que iríamos produzir um 

cartaz juntos. Organizei grupos de quatro crianças por vez, para a realização da 

atividade. Todas as crianças foram bem participativas, elas amaram a parte em que 

suas mãozinhas foram pintadas e assim concluí as atividades deste dia.  

No dia 26 de setembro de 2019, com as crianças sentadas ao tatame, dei 

início a explicação que agora no projeto de ciências iríamos trabalhar o sementário, 

que vamos ver um pouco sobre as frutas. Suas vitaminas, nutrientes e sementes.  

Neste dia, iniciei com a maçã e o mamão. Peguei a maçã, falei sobre suas 

vitaminas benefícios para nossa saúde. Em seguida cortei-a, mostrando á elas a 

semente. Posteriormente peguei o mamão e falei sobre seus benefícios para saúde, 

cortando e mostrando suas sementes para eles, como acontecido com a maçã. 
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Registro do dia 20 de Setembro de 2019 – Projeto de Ciências: Aprendendo e 

experimentando com Ciências 

                                                                                                 Thaís Vieira e Ivete Brito 

 

No dia 20 de setembro chegamos na sala do maternal 3 da professora Adriana e 

encontramos 17 crianças. Fizemos a acolhida com pecinhas de montar até às 13:30, em 

seguida convidamos as crianças para se sentarem no tapete para que fosse contado a 

história do dia. Depois da história a professora Adriana e a estagiária Lídia levaram as 

crianças para o lanche e na volta nós convidamos elas novamente para se sentarem no 

tapete e fazermos uma roda de conversa. Ali apresentamos a nossa atividade, passamos 

um vídeo e conversamos um pouco sobre a importância da árvore, pois no dia seguinte 

seria o dia da árvore. As crianças interagiram nessa hora falamos sobre a importância da 

flor folha e fruto, o Davi e João recordaram da aula do dia seguinte, que a Valdira falou 

sobre a raiz e o tronco de uma arvore.  

Em seguida voltamos para as cadeirinhas para que realizássemos a atividade 

planejada: a pintura de uma árvore utilizando tinta guache verde e buchinha e a colagem 

do caule ou tronco cortado no EVA marrom. 

Foi uma atividade muito rápida, pois não prendeu muito atenção das crianças. 

Sentimos que nesse dia alguma coisa faltou no nosso planejamento, algo mais didático e 

lúdico. Mas afinal tudo é aprendizado e sempre podemos melhorar. 
 

 

 

 

Registro do dia 27 de setembro 2019  

 Projeto Ciências - FRUTAS - Uva e Melancia 

 

                                                                                   Ivete Brito  

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 936



                                                                      

139 
 

                                                                                                      Thaís Vieira 

Hoje, sexta-feira 27/09/19, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus 

para participar de mais um dia do Projeto de Ciências, com a professora Adriana e 

seus alunos. 

A contação da história de hoje, foi do livro “Nada ainda?” do escritor Christian 

Voltz, que conta a história de seu Luís, um senhor que plantou uma sementinha, 

mas não tinha paciência em esperá-la brotar. Depois das crianças retornarem do 

lanche, sentamo-nos todos nos tapetinhos de EVA e iniciamos a roda de conversa 

sobre o tema de hoje: Frutas (uva e melancia). Sobre as uvas foi explicado que elas 

podem ser de diversas cores: roxas, verdes, vermelhas, amarelas, rosadas, azuis 

escuras, laranjas e até pretas e que existem vários formatos diferentes também, 

encontrados em outros estados e países. Foram mostradas três imagens 

representativas de cachos de uvas confeccionados em EVA e papel color set, nas 

cores roxa, rosada e verde, para explicar que estas eram as cores de uvas mais 

encontradas aqui em nossa região. Falamos também sobre algumas vitaminas das 

uvas, B, C, K, e sobre os seus benefícios para o intestino, olhos, ossos, pele, entre 

outros. Explicamos sobre a necessidade de sempre lavarmos as frutas antes de 

consumi-las. Demos exemplos de como as uvas podem ser consumidas: no vinho, 

salada de frutas, doces, sobremesas, uvas passas, saladas, sucos e até em alguns 

picolés que tem um pouco da polpa da fruta. Em seguida, foi mostrada para as 

crianças uma uva cortada ao meio, para que vissem as sementes. Então fizemos 

uma degustação de uvas passas e suco de uva 100% natural para que todos 

pudessem saborear e compreender melhor o tema. 

Logo após, falamos sobre a outra fruta, melancia e que podemos encontrá-la 

em cores diferentes como por exemplo: vermelha, amarela e branca. Foi mostrado 

também uma imagem representativa feita em papel cartão verde, branco e vermelho 

para simbolizar a melancia por dentro. Falamos sobre algumas de suas vitaminas A, 

C, B e sobre os seus benefícios para os olhos, coração, rins, ossos, entre outros. 

Lembramos que todas as frutas precisam ser lavadas antes de consumidas e que a 

melancia pode ser usada de várias formas, como por exemplo: sucos, salada de 

frutas, doces, alguns picolés, entre outros. Também foram mostradas algumas 

sementes de melancia para as crianças. 
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Em seguida iniciamos nossas atividades, que eram as confecções de um 

cacho de uvas e uma melancia. Após as atividades serem devidamente explicadas, 

cada criança recebeu seis forminhas de brigadeiro (roxa), um caulezinho (marrom) 

feito em papel color set e uma folhinha (verde) em papel color set, juntamente com 

um quadrado de cartolina azul para colarem todo material em cima, formando assim 

um cacho de uvas roxas. Depois iniciamos a confecção da melancia, cada criança 

recebeu três círculos em papel color set em tamanhos distintos, nas cores verde, 

branco e vermelho e sementes de melancia para assim dar um acabamento mais 

original para a confecção. Os três círculos foram sobrepostos, colados e depois 

dobrados ao meio para que a melancia pudesse dar a impressão de formar uma 

fatia perfeita. Todas as atividades prontas foram colocadas cada qual com o nome 

dos alunos para secar. Novamente foi feita uma roda de conversa, agora para falar 

sobre os balões que havíamos trazido para eles brincarem e a gravidade de 

colocarem os resíduos de balões estourados na boca, por correrem o risco de 

sufocamento e acontecer alguma fatalidade. Depois de todos ouvirem atentamente 

nossas recomendações e prometerem não colocarem os balões que estourassem 

na boca, iniciamos a brincadeira. Foram enchidos diversos balões nas cores roxa 

representando as uvas, e vermelhos e verdes representando as melancias por 

dentro e por fora. E foi aquela fara e alegria, muitos gritos, fotos e descontração. 

Para a nossa surpresa, apenas um balão estourou e todos ficaram atentos, mas o 

aluno Guilherme rapidamente se encarregou de jogá-lo no lixeiro. Depois 

preparamos uma mesa com as frutas do tema de hoje, a mãe do aluno João Neto se 

encarregou de trazer cachos de uvas e a mãe do aluno Denner trouxe a melancia, 

Denner infelizmente não compareceu por estar doente. Cada criança recebeu uvas 

em um pratinho roxo e também pedaços de melancia em um pratinho vermelho, tudo 

para remeter as cores das frutas. Cada criança ao comer as frutas, ficou responsável 

em separar suas sementes para serem plantadas na nossa horta que fica nos 

fundos da creche. Ao final os pais ao virem buscar seus filhos, também foram 

servidos de uvas e melancia e cada criança pode levar seu balão e suas confecções 

das uvas e melancia para casa. 
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Registro do dia 18 de Outubro de 2019 – confecção do cartaz com 

nomes das crianças e das mudas 

                                                                                    Thaís e Ivete 

 

 

Hoje sexta feira, chegamos na sala da professora Adriana e encontramos 15 

crianças, faltaram 03. Eles foram recebidos com massinhas de modelar, pratinhos e 

garfinhos. Nesse primeiro momento nós deixamos que elas usem a imaginação. 

Alguns fazem comidinhas, outros bichinhos... 

Após as 13:30 fomos para o tapete para contarmos a história do dia. 

Escolhemos o livro “A esperança da família”, um livro que fala sobre os bons 

costumes, educação 

Após a leitura, iniciamos a atividade planejada que seria a confecção do 

cartaz com os nomes das crianças, e em seguida fizemos um sorteio, onde escrevi o 

nome de cada muda em um papelzinho e cada um deles ia pegando e procurando a 

mudinha para que tirássemos uma fotinho, a muda que saía será a mudinha que irão 

cuidar até o dia do replantio na Espaço Gaia.  

Foi bem divertido fazer o sorteio com cada um deles, foi uma atividade rápida, 

porém produtiva apesar de estarem um pouco eufóricos. As crianças estão se 

desenvolvendo muito bem nas atividades, e se mostram muito interessados em tudo 

que estamos propondo. 

1) A seguir, algumas imagens com as crianças e as mudas. 
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Registros dos dias 24 e 31 de novembro de 2019- projeto de ciências 

Valdira Pereira Gonçalves 

             Nos dias 24 e 31 do mês de outubro de 2019, fui à instituição de Educação 

Infantil para a aplicação do projeto de ciências, “brincando e experimentando com 
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ciências”. No dia 24 foi iniciei a etiquetação das plantas com uma plaquinha 

confeccionada em E.V.A, colada no palito para churrasco. Com o nome de cada 

criança e o nome da planta escolhida pelo próprio educando. Conforme havia 

planejado anteriormente 

              Em um primeiro momento, fiz uma roda de conversa com os alunos 

explicando como se realizaria a atividade planejada. Para a atividade agrupei os 

alunos, e a cada três crianças levei até a horta da instituição. Pedi que elas 

observassem as placas para reconhecer os próprios nomes, algumas delas 

reconheceram sua placa através da primeira letra de seu nome, porém, várias 

crianças não conseguiram identificar. Com auxílio, foi possível identificar algumas 

das plantas, mas a chuva atrapalhou a etiquetação e a atividade teve que ser 

interrompida 

              Neste dia 31 de outubro, apliquei uma atividade sensorial. Como recurso, 

utilizei uma caixa de sensações da escola, onde pude esconder as frutas que seriam 

empregadas. O abacaxi e a banana, então organizei uma mesa no centro da sala 

enquanto as crianças estavam no momento do lanche 

              Para a atividade, chamei os alunos um a um até mesa onde estava a caixa. 

Primeiro coloquei o abacaxi, alguns educandos não quiseram participar por medo do 

objeto desconhecido, porém, dos alunos que participaram, a maioria conseguiu 

adivinhar a fruta. Entre as opções que ouvi foram: bola, jacaré, dinossauro, galinha e 

uma fala que achei muito engraçada. O “cabaxi”. A banana foi mais fácil descobrir 

qual fruta era. Ao final, preparei as frutas para degustação, apesar de já terem 

lanchado, todos os educandos saborearam. Neste mesmo dia tentei etiquetar 

novamente as plantas das crianças, mas novamente fomos impedidas pela chuva 
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Registro do dia 01 de novembro 2019 – Projeto Ciências: Medição das Mudas 

   

                                                                                                        Ivete Brito                                                                                     

  Thaís Vieira  

     

Hoje, dia 01 de novembro 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino 

Jesus para mais uma atividade do Projeto de Ciências. Ficamos responsáveis pela 

atividade “Medição das Mudas”, que foi auxiliar as crianças a medirem suas mudas 

com um pedaço de barbante. Inicialmente foi feita a contação da história “Macaco 

Danado” de Julia Donaldson e Axel Scheffler, que conta a história de um 

macaquinho que se perdeu de sua mãe, mas no final a encontra e tudo acaba bem. 

 

 

Imagem 1 - Livro lido “Macaco Danado” 

 

 Depois as crianças foram levadas para o quintal da creche, onde ficam a 

horta e as mudas das árvores. Foram feitos grupinhos de quatro crianças e cada um 

teve sua mudinha medida com um barbante. Depois cada barbante foi colado num 
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cartaz que estava na parede da sala com os nomes de cada criança e também das 

suas plantinhas. No final pôde-se perceber que as plantinhas eram de tamanhos 

variados. 

           

            Imagem 2 - Mudas para medir                                                Imagem 3 

- Cartaz da medição 

 

           

                 Imagem 4 – Aluno Pedro e sua muda                              Imagem 5 - 

Aluno J. Miguel e sua muda       

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 943



                                                                      

146 
 

           

           Imagem 6 – Aluna Ana e sua muda                                     Imagem 7 - 

Aluna Cecília e sua muda       

       

 

         

         Imagem 8 - Aluna Isabella e sua muda                                 Imagem 9 - 

Aluna Melissa colhendo rúcula 

 

 Com a ajuda das crianças pegamos da horta folhas de alface, rúcula, coentro 

e cebolinha verde e então foram preparados lanchinhos com o que colhemos. 

Também foi colocado nos lanchinhos patê de frango, milho e cenoura que a 

professora Adriana providenciou e trouxemos também tomates e rabanetes, pois os 

da horta ainda estão pequenos. Cada criança pôde escolher os ingredientes do seu 

lanche, todos comeram e gostaram muito.     
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                   Imagem 10 - Lanche                                           Imagem 11 - 

Alunos: Denner, J Neto, Cecília 

 

 

Imagem 12 – Todos juntos para lanchar 

 

 

 

 

Registros dos dias 07 e 14 de novembro de 2019- projeto de ciências 

Valdira Pereira Gonçalves 

 

 Este relatório consiste nas intervenções dos dias 07 e 14 de novembro, onde 

foi desenvolvidos o planejamentos. No dia 07 estava planejado para realizar a 

modelagem de folhas de plantas com argila, porém o clima foi desfavorável e a 

chuva impediu que esta atividade se realizasse.  
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 Já no dia 14 foi possível aplicar com êxito as medição das plantas com o 

barbante. Ao comunicar para as crianças que seria realizada a medição das mudas 

de plantas, todas as crianças presentes na sala se mostraram bastante empolgadas 

com a proposta de atividade. Queriam sair todas ao mesmo tempo para a medição 

das mudas. 

 Não sendo possível retirá-las todas de uma só vez levei três crianças por vez 

para medir as mudas. Percebi que a maioria dos alunos já reconhecem suas 

plantas, e ao se aproximar logo comentam:  

-Achei a minha prô. 

                           

     

Para a mediação, utilizei um barbante ao qual medi juntamente com cada 

criança, desde o pé da muda até o final do caule. Sendo assim, colei cada pedaço 

de barbante comparando a medição feita com outra dupla de bolsistas, há quatorze 

dias atrás. Ao ver o resultado da evolução das mudas, a alegria estava estampada 

no rosto e na fala dos pequenos.  

Neste dia não compareceram na aula os alunos, Sofhia, Carlos, Pedro e João 

Neto. Então suas mudas foram medidas para que eles também pudessem 

acompanhar a evolução. Assim sendo, a atividade deste dia 14 de novembro foi 

desenvolvida com sucesso.  
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Registro do dia 8 de Novembro de 2019 – atividade com borrifadores, 

folhas e corantes 

                                                                                    Thaís e Ivete 

Chegamos na sala da professora Adriana e encontramos 14 crianças. Eles 

foram recebidos com pecinhas de montar. Nesse primeiro momento nós deixamos 

que elas usem a imaginação.  

Após as 13:30 fomos para o tapete para contarmos a história do dia “A bota 

do bode”. Após a leitura, iniciamos a atividade planejada para o dia que seria pintura 

de folhas utilizando borrifadores. Dividimos a sala em 3 grupos e saímos no pátio da 

escola a procura de folhas para que elas escolhessem e colhessem. Em seguida 

voltamos e fizemos a atividade com cada grupo. Utilizamos 2 borrifadores com 

corantes vermelho e azul, cada criança escolhia como colocaria as folhas e depois 

borrifava com as duas cores e retirava as folhas para que ficasse somente a tinta.  

Foi bem divertido fazer a atividade, cada realização de atividade requer muito 

de nós, mas no final nós nos surpreendemos com o resultado de cada uma das 

pinturas e as crianças também curtiram bastante. 
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Registro do dia 22 de novembro 2019 – Projeto Ciências: Pintura Livre 

   

                                                                                                        Ivete Brito                                                                                     

  Thaís Vieira  

     

Hoje, dia 22 de novembro 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino 

Jesus para mais uma atividade do Projeto de Ciências. Inicialmente foi feita a 

contação da história “Nem sempre é fácil dividir” de Sally Anne Garland, que conta a 

história de uma coelhinha que era filha única e teve que aprender a compartilhar 

suas coisas com seu priminho que veio passear em sua casa. 

 

Imagem 1 - Livro lido “Nem sempre é fácil dividir.” 

 

 Depois as crianças foram levadas para a área externa, onde foi dada uma 

explicação de como seria feita a atividade do dia. Cada criança recebeu um pedaço 

de cartolina e usando diversas cores de tintas guache e raminhos, folhas, flores, fez 

um desenho livre. Algumas crianças escolheram flores, outras um punhadinho de 

folhas. Depois cada desenho foi colocado ao sol para secar e então foi liberado para 

que pintassem uma enorme folha Kraft, coletivamente. Inicialmente as crianças 

continuaram “carimbando” a folha Kraft com os raminhos e folhas, depois 

carimbaram com suas mãozinhas, por fim pintaram seus pezinhos, pernas e braços, 

estavam visivelmente eufóricos. Depois as crianças foram levadas ao chuveirão, 
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brincaram bastante e foram banhadas, secadas e vestiram roupas limpas. Percebeu-

se que eles se divertiram muito, pela excitação e alegria, foi uma folia boa.   
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Registro do dia 29 de novembro 2019 – Projeto Ciências: Pintura utilizando 

folhas de jambo 

   

                                                                                                        Ivete Brito                                                                                     

  Thaís Vieira  

 

Hoje, dia 29 de novembro 2019, fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino 

Jesus para mais uma atividade do Projeto de Ciências. Chegando na sala 

encontramos 17 crianças. No acolhimento de 30 minutos eles ficaram brincando com 

massinhas de modelar e pratinhos com colherzinhas. Nesse momento a imaginação 

vai longe. Alguns fazem bolo, pizza, dinossauros, tortas, minhocas... assim que se 

passam os 30 minutos, eles foram para o tapete ouvir a história do dia, e em seguida 

foram para o refeitório fazer o lanche. 

Quando eles voltaram, iniciamos a atividade do dia que seria uma colagem 

com folhas em um papel sulfite e em seguida eles fariam cabeça, olho e boca. 

Fizemos um como exemplo sempre perguntando o que tem no corpo, como se faz a 

cabeça, os olhinhos, e assim iniciamos. Entregamos para cada um uma folha sulfite, 

uma folha de jambo e canetinhas. Fizemos com uma criança de cada vez. 
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A atividade foi bastante prazerosa e cada criança já conseguia se orientar 

desenhando a cabeça, os olhos e boca no lugar certo. Percebemos também o 

quanto se divertiam e caprichavam quando estavam desenhando. 

         

          

 

 

4 – ANEXO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Anexar algumas fotos do trabalho desenvolvido 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola:Professor Valdecir Sgarbi Filho 

Nome da professora Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome dos bolsistas: Adriane Ardaira da Silva, Ana lima de Oliveira, Angela Fabiana 

Gomes, Cássia Marcelino da Silva, Diego Rodrigues dos Santos, Geziane 

Clementino de Sá, Kauane Ribeiro de Souza, Silmara  Andrelino De Souza 

Quantidade de turmas envolvidas: 1 

Quantidade de alunos: 22 

 

 

1  - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 No segundo semestre de 2019, enquanto os alunos chegavam cheios de 

animação, nós (professoras supervisoras do PIBID: Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência) iniciávamos cheios de preocupação. Visto que o semestre 

tenha começado com vários projetos escolares para se desenvolvido neste período. 

A preocupação era justa esta, conciliar os projetos escolares, os conteúdos didáticos 

ao Projeto do PIBID sugerido para esta etapa. 

Sendo assim, para iniciar, convocamos os bolsistas e conversamos muito sobre o 

tema do Projeto: Criança na e da Natureza; experimentações na infância. Com o 

intuito de possibilitar experiências de situações às crianças nos conhecimentos da 

área de Matemática e Ciências. Como iríamos fazer para deixar nossas aulas mais 

interessantes e empolgantes para os educandos. Surgiram várias ideias. Entre elas 

a de somar um projeto da escola (JEPP: Jovens Empreendedores Primeiros Passos) 

ao proposto pelo PIBID, foi o que mais fazia sentido. O material para as crianças 

acompanharem os experimentos do Projeto JEPP ainda não havia chegado, sendo 

assim teríamos duas ou três semanas para iniciar. O que fazer enquanto isso? 

Decidimos iniciar algumas aulas usando conteúdos de ciências de forma dinâmica. 

Trabalhamos assim, sobre luz e som. E em matemática, jogos que pudessem 

auxiliar os alunos entenderem os conceitos de operações e situações problemas. 

(Características do som natural e modificado, som grave, agudo, instrumentos 

musicais, confecção de instrumentos, os ritmos musicais, fizemos uma visita de 

campo em uma chácara para trabalharmos outros temas além do som. Pescando 

continhas, bingo da multiplicação, procurando o dobro, o triplo dos números, 

amarelinha da tabuada, estoura bexiga de tabuada, etc.) As aulas foram pensadas, 
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planejadas e ministradas com carinho, era um sucesso com as crianças, que 

aguardavam ansiosas pelo dia em que os bolsistas estariam na sala. 

Quando chegou o material para se trabalhar com o Projeto Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos, os bolsistas orientados pelas supervisoras se empenharam em 

deixa-lo ainda mais atraente. A intenção era possibilitar que crianças mesmo com 

pouca idade já conhecesse e adotasse um comportamento de empreendedorismo 

em suas vidas. Nesta etapa, adotamos muitas socializações, leituras, e confecção 

de brinquedos ecológicos. Os educandos tinham que conhecer, planejar, analisar 

situações do cotidiano e tomar atitudes quanto a elas. (Usamos aulas de matemática 

para fazer estratégias de comportamento e plano de negócios, e as aulas de 

ciências para trabalharmos sobre o meio ambiente e conceito de reaproveitamento 

de materiais.)  

As simulações de mercadinhos se tornou real quando tiveram que vender no final do 

Projeto suas próprias produções de brinquedos ecológicos (brinquedos feitos 

utilizando sucatas). Assim como o que fazer com o lucro do negócio. Tudo 

planejado, organizado e calculado... 

O Projeto JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passou durou cerca de três 

meses. Com sua finalização, voltamos as aulas de ciências sobre meio ambiente. 

Desenvolvemos mais alguns Projetos para aplica-los até o final de dezembro: O 

Projeto Solo: conhecendo horta orgânica. (Eles puderam diferenciar alimentos 

orgânicos e não orgânicos, conhecer sobre vários tipos de solos, reconhecer que 

essa atividade faz parte da vida econômica, observar como é feita a manutenção, 

identificar as plantas e práticas da agricultura...). Para finalização desse projeto 

visitamos uma horta orgânica em um sítio na Linha 188 lado Sul, Km 02 em nosso 

município (do Sr. Francisco e sua esposa Luzia que nos receberam de forma muito 

simpática e acolhedora). 

O Projeto Água: combustível de vida, iniciou com o findar do Projeto Solo. Mas 

infelizmente, esse projeto teve que ser trabalhado somente por meio de práticas em 

sala em aula, leituras, vídeos e slides. Pois, a visita fora do ambiente escolar para 

uma produção de texto final, (que tinha sido planejada como produto final do projeto) 

não pôde acontecer. A empresa responsável Águas de Rondônia, antiga CAERD, 

alegou que havia um número excedente de visitas já programado para o ano de 

2019.  

No entanto, as crianças participaram de diversas atividades e até assistiram peça de 

teatro feito por esta empresa sobre a água em nossa escola. Um momento bem 

divertido! 

E para finalizarmos, produzimos o Projeto: Aperfeiçoamento de aprendizagem sobre 

Espaço Ecológico e Recreativo Gaia Amiga (EERGA). Um projeto desenvolvido com 

a pretensão de possibilitar experiências em lugares como este. Falar sobre o 

cuidado com o meio ambiente aos alunos. Assim como, para o conhecimento da 

história do espaço, as suas contribuições de ensino/aprendizagem dos 

frequentadores, o processo de revitalização e contribuições para a comunidade. 
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Foi um ano corrido, mas com certeza o ano de 2019, fora um ano de muitas 

aprendizagens!  

Houve algumas mudanças entre bolsistas, que se fizeram necessárias, e foi 

agradável ver a flexibilidade deles nos grupos e com os alunos da turma.  

Observei que no segundo semestre, os bolsistas de maneira geral já estavam mais 
familiarizados com os planejamentos e projetos, o que facilitou de certa forma nosso 
trabalho de supervisão. E nossa coordenadora, sempre esteve a disposição para 
nos ajudar (professoras supervisoras), além de tirar aquelas dúvidas básicas nos 
encontros. Procurei mesmo por telefone, estar sempre dialogando com nossa colega 
da Educação Infantil que também atua no PIBID pois ela é um grande amiga e ótima 
profissional que mesmo trabalhando com fase diferente sempre sugeria alguma 
coisa interessante (foi muito boa essa “troca de figurinhas”).  

Acredito que apesar das lutas, tivemos um bom resultado, com os bolsistas e com os 
alunos (Quanto às aprendizagens, regras, socialização...). Sou grata por esse tempo 
no PIBID, foram grandes experiências, muitos conhecimentos adquiridos, aprendi 
com erros e trabalhos em equipe, novas amizades, e sem dúvida um crescimento 
profissional que já fez diferença em minha vida e na de meus alunos.  

Se tiver a chance de participar novamente, farei com muita alegria. 

 

2 – ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Kauane e Cassia. 

Nome da Atividade: Bexiga da tabuada 

Tipo de Atividade: Lúdica 

Data da aplicação: 06/08/2019 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 5; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 5. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 5 (relembrar que podemos usar a 

tabuada do 5 para contar os minutos). Depois iremos realizar uma brincadeira que 

testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será assim: iremos 

colocar essas bexigas no quadro e dentro delas terá uma equação que vocês vão escolher 

para resolver, terá uma bexiga para cada educando. Quem acertar irá ganhar um 

incentivo e quem errar será feita uma explicação detalhada na lousa. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

            ✓ Vocês sabiam que a partir da tabuada do 5 podemos contar as horas? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Amarelinha da tabuada. 

Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 07/08/2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 6; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 6. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 6. Depois iremos realizar uma 

brincadeira que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será 

assim: uma amarelinha será desenhada no chão, onde terá as equações de multiplicação 

quem for acertando poderá ir para a outra casa se errar terá de voltar do começo. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

✓ Vocês já viram amarelinha com tabuada? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Bingo da Multiplicação. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 14/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 8; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (tabuada do 8). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer a tabuada do 8. Depois iremos realizar 

uma gincana que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A gincana será um 

bingo da multiplicação será assim: iremos distribuir uma folha com várias tabelas com 

os resultados das tabuadas do 5, 6, 7, 8 e vocês deverão marcar os resultados de acordo 

com as equações que iremos tirar do “ninho da tabuada”. Se vocês tiverem o resultado 

vocês deverão marcar caso não tenha não precisa marcar. Aquele que conseguir resolver 

as equações e marcar corretamente os resultados na tabela receberá um brinde. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é bingo? 

  ✓ Vocês já jogaram bingo? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada do 8? 

  ✓ Vocês lembram das tabuadas que já aprenderam? 

 

RECURSOS: Folha de papel A4. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohana, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: O triplo dos Números. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 21/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer o triplo dos números; 

3. Exercitar a tabuada do 3. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Aprender de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (o triplo dos números). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo e em grupo. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos aprender sobre o triplo dos números. Muitas vezes 

ouvimos as pessoas falarem palavras como triplicar uma quantidade. Após a explicação 

iremos praticar algumas equações na lousa que vocês terão que resolver. Essa atividade 

funcionará da seguinte maneira: em uma mesa terá vários números aleatórios virados 

para baixo cada um (de 2 em 2) irá pegar um desses números e terá que descobrir o seu 

triplo. Logo após essa atividade iremos formar grupos de 4 pessoas sendo assim 2 

duplas, iremos distribuir um baralho contendo os números no qual vocês terão que 

resolver descobrindo o seu triplo, a dupla que conseguir resolver corretamente obterá 1 

ponto, e se errar não marcará pontuação, a dupla que marcar mais pontos será a 

vencedora. Em seguida, iremos distribuir uma atividade impressa para testar os 

conhecimentos adquiridos nessa aula. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é o triplo? 

  ✓ Mas o que a palavra triplo significa? 

  ✓ Como saber o triplo de um número? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Uma vida saudável. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (hábitos de uma vida saudável, 

conscientização sobre a preservação da natureza), Geografia (diferentes lugares), 

Português (produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 29/ 08/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender o conceito de empreendedor; 

2. Estimular hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida; 

3. Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Levantar informações sobre a rotina dos alunos; 

 Conhecer o assunto qualidade de vida; 

 Estudar o tema qualidade de vida, identificando hábitos saudáveis; 

 Pesquisar imagens relacionadas a hábitos e qualidade de vida; 

 Realizar pesquisas de preferência sobre opções de lazer e diversão; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão; 

 

CONTEÚDOS:  

 Hábitos saudáveis; 

 Empreendedorismo (noções e conceito); 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos apresentar um novo projeto do SEBRAE que se 

chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vamos trabalhar a importância da 

qualidade de vida para a saúde do ser humano, o lazer com uma das possibilidades para 

se conseguir viver com qualidade e também a comunicação e o trabalho em equipe que 

estão relacionados ao perfil empreendedor. Vocês receberam um livro e com ele iremos 

aprender a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma empresa. As atividades 

serão realizadas com o auxílio do livro didático. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 05 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos sobre a importância do 

Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Conhecendo lugares e opções de diversão. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Geografia (diferentes lugares), Português 

(produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 05/09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Conhecer lugares de divertimento de nossa cidade; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para conhecer os lugares 

de lazer e divertimento da cidade; 

 Ampliar o conhecimento do mercado de atuação do negócio; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão 

 

CONTEÚDOS:  

 Espaço e localização (geografia) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos ampliar a nossa visão sobre oportunidades de 

negócio, que é a diversão. Faremos isso conversando sobre lugares de lazer e divertimento 

da cidade em que moramos e também falando sobre o circo e o teatro como opções de 

cultura e lazer. Conheceremos a importância do planejamento para realização de um 

sonho e nos divertirmos criando mascaras e soltando a imaginação, brincando de ser o 

que não é, num teatro de mascaras.  

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês sabem o que é um espaço de lazer? 

 Vocês conhecem em sua cidade alguns espaços que proporcionam 

lazer? 

 Porque devemos preservar os espaços de lazer? 

 Vocês já visitaram o teatro de nossa cidade? 

 Vocês já assistiram uma peça de teatro? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 06 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos explicar sobre a verdadeira 

importância do Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 19/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Ampliar o conhecimento sobre o negócio e sobre produtos; 

2. Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar sobre a curiosidade e motivação dos alunos para continuidade do 

curso; 

 Ampliar conhecimentos sobre produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de brinquedos e jogos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata). Em seguida vamos confeccionar um brinquedo com os 

materiais que vocês trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos 

clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês conhecem os 3 R’s? 

  Sabem o que significa? 

   Vocês adotam atitudes para reutilizar materiais descartáveis? 

 Vocês sabem o que é trabalhar em equipe? 

 Por que devemos trabalhar em equipes? 

 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Divulgando a oficina de brinquedos ecológicos. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos). 

Componentes Curriculares Utilizados: Português (confecção de cartazes), Ciências 

(reciclagem). 

Data da aplicação: 26/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Definir o nome da oficina; 

2. Divulgar a oficina com cartazes; 

3. Escolha para a venda dos produtos da oficina; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Definir ações para a divulgação da oficina; 

 Elaborar convites e cartazes para divulgar a oficina; 

 Refletir e se preparar para argumentação no momento da venda; 

 Refletir e se preparar para o atendimento aos clientes; 

 Ampliar estratégia de divulgação – planejamento para construir um 

mascote para organizar o desfile.  

 

CONTEÚDOS:  

 Empreendedorismo (marketing). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos definir o nome da oficina e confeccionar os 

cartazes e convites para convidar os clientes para conhecer nossos produtos. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Vocês sabem o que é marketing? 

  Vocês sabem como confeccionar cartazes? 

 Como devemos divulgar nossa oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Brincadeiras de criança 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Educação Física 

Data da aplicação: 28 / 11 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades físicas; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades. 

 

CONTEÚDOS:  

 Atividades rítmicas (Educação Física); 

 Jogos e brincadeiras; 

 Regras de jogo; 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras, que vocês talvez conheçam como: corrida de 

saco, dança da cadeira, corrida da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga 

no pé e caneta da garrafa. Vamos se divertir!!! 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Quais tipos de brincadeiras vocês conhecem? 

 Quais vocês mais gostam? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3° ANO 

 

Planejamento elaborado pelas bolsistas: Adriane, Geziane, Karen e Lucas.  

Professora supervisora: Giveri e Josiane 

Título da aula: O que é e quais as características do som. Projeto “Crianças da e na 

natureza: experimentações infantis”.  

Data da aplicação: 08/08/19 

Proposta de atividade: Apresentar a altura, intensidade e timbre do som. 

Objetivos: 

 Despertar a curiosidade para compreender os sons. 

 Mostrar aos alunos o que são sons graves, agudos e médio (altura). 

 Explicar o que é o timbre de um som. 

 Apresentar a diferença entre sons fortes e fracos (intensidade). 

Conteúdos: 

 Som 

 Ciências  

Etapas Previstas: 

1. Agrupamentos:  

Coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia! Hoje vamos falar sobre os sons, vocês sabem de onde vem o som? Explicar 

a diferença entre sons agudos, graves e médios, também a diferença entre sons fortes 

e fracos e como o mesmo som pode ter timbres diferentes. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Amanda, Geiziane, 

Adriane. 

Nome da Atividade: Planejando a oficina de brinquedos ecológicos  

Tipo de Atividade: Empreendedorismo 

Componentes curriculares trabalhados: matemática (pesquisa e tabela), língua 

portuguesa (leitura), artes (coordenação motora, imaginação e organização para a 

produção de brinquedo) e ciências (brinquedos ecológicos) 

 

● Data da aplicação: 13/09/2019 

 

Proposta de Atividade 

1. Leitura do texto com o apoio de imagens; 

2. Atividade “Momento da construção” 

OBJETIVOS: 

 Iniciar o encontro 6. 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para continuidade do curso. 

 Ampliar o conhecimento sobre produtos. 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

  

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: Em grupos de 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer mais sobre alguns brinquedos em especial a pipa, 

após nós iremos construir um brinquedo ecológico onde vocês poderão usar e abusar da 

criatividade. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já construíram uma pipa? 

 Vocês já fizeram um Bilboquê? 

 Vocês já fizeram um pião de mão? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os):Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Geiziane, Adriane. 

Nome da Atividade: Embrulha que eu vou levar. 

Tipo de Atividade: Empreendedorismo. 

● Data da aplicação: 27/09/2019 

Proposta de Atividade 

1. Leitura de texto com o apoio de imagens; 

2. Dramatização loja de doces e salgados; 

3. Conversa com uma turma e registro de resposta; 

4. Completar frases e responder questões; 

5. Conversa com os alunos; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos; 

 Ampliar conhecimento sobre o mundo dos negócios; 

 Ampliar conhecimento sobre negócios pela vivência do funcionamento de uma 

loja; 

 Perceber habilidades diferentes papéis presentes no ambiente empresarial. 

 

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual e coletivo 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos vivenciar a compra e venda de produtos, a contagem 

de dinheiro para saber quanto temos e com quanto ficamos depois de comprar alguma 

coisa. Desempenharemos os papeis que há dentro de cada empresa, para saber onde cada 

um desenvolve seu melhor papel. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 

 Vocês sabem como funciona uma empresa? 

 Qual papel vocês acham que desempenhariam melhor? 

 Como fazer sua loja ter sucesso sem prejudicar a outra? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Na qualidade de responsável pelo menor: 

______________________________________________________________, 

matriculado no estabelecimento educacional: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Valdecir Sgarbi Filho, autorizo o uso de imagem do mesmo 

através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro 

qualquer processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, 

através de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, redes sociais, etc., bem como 

todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estando ciente desde já, que não caberá em 

tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor antecipado 

ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização feita de modo 

gratuito e permanente. 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

______________________________________________________________ 

CPF DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR __________________/UF____________ 

NOME COMPLETO DO ALUNO 

______________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO ______/_____/_____  

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

DATA: ____/_____/_____ LOCAL: _________________________________ 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Divulgando a oficina de brinquedos ecológicos. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos). 

Componentes Curriculares Utilizados: Português (confecção de cartazes), Ciências 

(reciclagem). 

Data da aplicação: 26/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Definir o nome da oficina; 

2. Divulgar a oficina com cartazes; 

3. Escolha para a venda dos produtos da oficina; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Definir ações para a divulgação da oficina; 

 Elaborar convites e cartazes para divulgar a oficina; 

 Refletir e se preparar para argumentação no momento da venda; 

 Refletir e se preparar para o atendimento aos clientes; 

 Ampliar estratégia de divulgação – planejamento para construir um 

mascote para organizar o desfile.  

 

CONTEÚDOS:  

 Empreendedorismo (marketing). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos definir o nome da oficina e confeccionar os 

cartazes e convites para convidar os clientes para conhecer nossos produtos. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Vocês sabem o que é marketing? 

  Vocês sabem como confeccionar cartazes? 

 Como devemos divulgar nossa oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Brincadeiras de criança 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Educação Física 

Data da aplicação: 28 / 11 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades físicas; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades. 

 

CONTEÚDOS:  

 Atividades rítmicas (Educação Física); 

 Jogos e brincadeiras; 

 Regras de jogo; 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras, que vocês talvez conheçam como: corrida de 

saco, dança da cadeira, corrida da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga 

no pé e caneta da garrafa. Vamos se divertir!!! 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Quais tipos de brincadeiras vocês conhecem? 

 Quais vocês mais gostam? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3° ANO 

 

Planejamento elaborado pelas bolsistas: Adriane, Geziane, Karen e Lucas.  

Professora supervisora: Giveri e Josiane 

Título da aula: O que é e quais as características do som. Projeto “Crianças da e na 

natureza: experimentações infantis”.  

Data da aplicação: 08/08/19 

Proposta de atividade: Apresentar a altura, intensidade e timbre do som. 

Objetivos: 

 Despertar a curiosidade para compreender os sons. 

 Mostrar aos alunos o que são sons graves, agudos e médio (altura). 

 Explicar o que é o timbre de um som. 

 Apresentar a diferença entre sons fortes e fracos (intensidade). 

Conteúdos: 

 Som 

 Ciências  

Etapas Previstas: 

1. Agrupamentos:  

Coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia! Hoje vamos falar sobre os sons, vocês sabem de onde vem o som? Explicar 

a diferença entre sons agudos, graves e médios, também a diferença entre sons fortes 

e fracos e como o mesmo som pode ter timbres diferentes. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 980



                                                                      

29 
 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Amanda, Geiziane, 

Adriane. 

Nome da Atividade: Planejando a oficina de brinquedos ecológicos  

Tipo de Atividade: Empreendedorismo 

Componentes curriculares trabalhados: matemática (pesquisa e tabela), língua 

portuguesa (leitura), artes (coordenação motora, imaginação e organização para a 

produção de brinquedo) e ciências (brinquedos ecológicos) 

 

● Data da aplicação: 13/09/2019 

 

Proposta de Atividade 

1. Leitura do texto com o apoio de imagens; 

2. Atividade “Momento da construção” 

OBJETIVOS: 

 Iniciar o encontro 6. 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para continuidade do curso. 

 Ampliar o conhecimento sobre produtos. 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

  

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: Em grupos de 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer mais sobre alguns brinquedos em especial a pipa, 

após nós iremos construir um brinquedo ecológico onde vocês poderão usar e abusar da 

criatividade. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já construíram uma pipa? 

 Vocês já fizeram um Bilboquê? 

 Vocês já fizeram um pião de mão? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os):Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Geiziane, Adriane. 

Nome da Atividade: Embrulha que eu vou levar. 

Tipo de Atividade: Empreendedorismo. 

● Data da aplicação: 27/09/2019 

Proposta de Atividade 

1. Leitura de texto com o apoio de imagens; 

2. Dramatização loja de doces e salgados; 

3. Conversa com uma turma e registro de resposta; 

4. Completar frases e responder questões; 

5. Conversa com os alunos; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos; 

 Ampliar conhecimento sobre o mundo dos negócios; 

 Ampliar conhecimento sobre negócios pela vivência do funcionamento de uma 

loja; 

 Perceber habilidades diferentes papéis presentes no ambiente empresarial. 

 

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual e coletivo 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos vivenciar a compra e venda de produtos, a contagem 

de dinheiro para saber quanto temos e com quanto ficamos depois de comprar alguma 

coisa. Desempenharemos os papeis que há dentro de cada empresa, para saber onde cada 

um desenvolve seu melhor papel. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 

 Vocês sabem como funciona uma empresa? 

 Qual papel vocês acham que desempenhariam melhor? 

 Como fazer sua loja ter sucesso sem prejudicar a outra? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Na qualidade de responsável pelo menor: 

______________________________________________________________, 

matriculado no estabelecimento educacional: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Valdecir Sgarbi Filho, autorizo o uso de imagem do mesmo 

através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro 

qualquer processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, 

através de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, redes sociais, etc., bem como 

todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estando ciente desde já, que não caberá em 

tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor antecipado 

ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização feita de modo 

gratuito e permanente. 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

______________________________________________________________ 

CPF DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR __________________/UF____________ 

NOME COMPLETO DO ALUNO 

______________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO ______/_____/_____  

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

DATA: ____/_____/_____ LOCAL: _________________________________ 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Kauane e Cassia. 

Nome da Atividade: Bexiga da tabuada 

Tipo de Atividade: Lúdica 

Data da aplicação: 06/08/2019 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 5; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 5. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 5 (relembrar que podemos usar a 

tabuada do 5 para contar os minutos). Depois iremos realizar uma brincadeira que 

testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será assim: iremos 

colocar essas bexigas no quadro e dentro delas terá uma equação que vocês vão escolher 

para resolver, terá uma bexiga para cada educando. Quem acertar irá ganhar um 

incentivo e quem errar será feita uma explicação detalhada na lousa. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

            ✓ Vocês sabiam que a partir da tabuada do 5 podemos contar as horas? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Amarelinha da tabuada. 

Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 07/08/2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 6; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 6. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 6. Depois iremos realizar uma 

brincadeira que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será 

assim: uma amarelinha será desenhada no chão, onde terá as equações de multiplicação 

quem for acertando poderá ir para a outra casa se errar terá de voltar do começo. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

✓ Vocês já viram amarelinha com tabuada? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Bingo da Multiplicação. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 14/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 8; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (tabuada do 8). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer a tabuada do 8. Depois iremos realizar 

uma gincana que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A gincana será um 

bingo da multiplicação será assim: iremos distribuir uma folha com várias tabelas com 

os resultados das tabuadas do 5, 6, 7, 8 e vocês deverão marcar os resultados de acordo 

com as equações que iremos tirar do “ninho da tabuada”. Se vocês tiverem o resultado 

vocês deverão marcar caso não tenha não precisa marcar. Aquele que conseguir resolver 

as equações e marcar corretamente os resultados na tabela receberá um brinde. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é bingo? 

  ✓ Vocês já jogaram bingo? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada do 8? 

  ✓ Vocês lembram das tabuadas que já aprenderam? 

 

RECURSOS: Folha de papel A4. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohana, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: O triplo dos Números. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 21/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer o triplo dos números; 

3. Exercitar a tabuada do 3. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Aprender de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (o triplo dos números). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo e em grupo. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos aprender sobre o triplo dos números. Muitas vezes 

ouvimos as pessoas falarem palavras como triplicar uma quantidade. Após a explicação 

iremos praticar algumas equações na lousa que vocês terão que resolver. Essa atividade 

funcionará da seguinte maneira: em uma mesa terá vários números aleatórios virados 

para baixo cada um (de 2 em 2) irá pegar um desses números e terá que descobrir o seu 

triplo. Logo após essa atividade iremos formar grupos de 4 pessoas sendo assim 2 

duplas, iremos distribuir um baralho contendo os números no qual vocês terão que 

resolver descobrindo o seu triplo, a dupla que conseguir resolver corretamente obterá 1 

ponto, e se errar não marcará pontuação, a dupla que marcar mais pontos será a 

vencedora. Em seguida, iremos distribuir uma atividade impressa para testar os 

conhecimentos adquiridos nessa aula. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é o triplo? 

  ✓ Mas o que a palavra triplo significa? 

  ✓ Como saber o triplo de um número? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Uma vida saudável. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (hábitos de uma vida saudável, 

conscientização sobre a preservação da natureza), Geografia (diferentes lugares), 

Português (produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 29/ 08/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender o conceito de empreendedor; 

2. Estimular hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida; 

3. Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Levantar informações sobre a rotina dos alunos; 

 Conhecer o assunto qualidade de vida; 

 Estudar o tema qualidade de vida, identificando hábitos saudáveis; 

 Pesquisar imagens relacionadas a hábitos e qualidade de vida; 

 Realizar pesquisas de preferência sobre opções de lazer e diversão; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão; 

 

CONTEÚDOS:  

 Hábitos saudáveis; 

 Empreendedorismo (noções e conceito); 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos apresentar um novo projeto do SEBRAE que se 

chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vamos trabalhar a importância da 

qualidade de vida para a saúde do ser humano, o lazer com uma das possibilidades para 

se conseguir viver com qualidade e também a comunicação e o trabalho em equipe que 

estão relacionados ao perfil empreendedor. Vocês receberam um livro e com ele iremos 

aprender a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma empresa. As atividades 

serão realizadas com o auxílio do livro didático. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 05 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos sobre a importância do 

Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Conhecendo lugares e opções de diversão. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Geografia (diferentes lugares), Português 

(produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 05/09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Conhecer lugares de divertimento de nossa cidade; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para conhecer os lugares 

de lazer e divertimento da cidade; 

 Ampliar o conhecimento do mercado de atuação do negócio; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão 

 

CONTEÚDOS:  

 Espaço e localização (geografia) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos ampliar a nossa visão sobre oportunidades de 

negócio, que é a diversão. Faremos isso conversando sobre lugares de lazer e divertimento 

da cidade em que moramos e também falando sobre o circo e o teatro como opções de 

cultura e lazer. Conheceremos a importância do planejamento para realização de um 

sonho e nos divertirmos criando mascaras e soltando a imaginação, brincando de ser o 

que não é, num teatro de mascaras.  

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês sabem o que é um espaço de lazer? 

 Vocês conhecem em sua cidade alguns espaços que proporcionam 

lazer? 

 Porque devemos preservar os espaços de lazer? 

 Vocês já visitaram o teatro de nossa cidade? 

 Vocês já assistiram uma peça de teatro? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 06 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos explicar sobre a verdadeira 

importância do Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 19/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Ampliar o conhecimento sobre o negócio e sobre produtos; 

2. Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar sobre a curiosidade e motivação dos alunos para continuidade do 

curso; 

 Ampliar conhecimentos sobre produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de brinquedos e jogos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata). Em seguida vamos confeccionar um brinquedo com os 

materiais que vocês trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos 

clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês conhecem os 3 R’s? 

  Sabem o que significa? 

   Vocês adotam atitudes para reutilizar materiais descartáveis? 

 Vocês sabem o que é trabalhar em equipe? 

 Por que devemos trabalhar em equipes? 

 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras.  
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3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS  
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Figura 1 Nosso cofrinho já concluído e as crianças que ajudaram a construí-lo. 

 

 

ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI DIA 1 DE OUTUBRO DE 2019: 

DIVULGANDO A OFICINA DE BRINQUEDOS ECOLÓGICOS  

 

CÁSSIA MARCELINO 

DIEGO RODRIGUES 

KAUANE RIBEIRO 

SILMARA 

 

Iniciamos a aula dividindo os grupos para começarmos a produzir os brinquedos, 

o grupo do Diego construiu um robô reutilizando papelão, já o grupo da Cássia construiu 

um avião reutilizando também papelão e por fim eu Kauane e meu grupo fizemos um 

cofrinho reutilizando uma garrafinha pet pequena para guardar moedas. Começamos 

então a colocar a mão na massa para fazer o nosso porquinho. 

Recortamos vários pedaços de E.V.A rosa e alguns brancos, já o Diego e seu grupo 

pintaram com tinta guache os pedaços de papelão já recortados e o grupo da Cassia 

também recortaram os papelões para o grande avião, para que assim as crianças saibam 

que os recipientes ou caixas de papelões servem para construir um grande e divertido 

brinquedo. A seguir serão expostas algumas imagens dos momentos em que estivemos 

construindo os brinquedos com as crianças ajudando na construção dos brinquedos. 
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Diego Rodrigues dos Santos 

Ester de Souza Garcia 

Lucas Ramos Batista Rocha 

Silmara Andrelino Souza  

 

Referente à aplicação da atividade do quarto dia do “Projeto: Narrativas de si”, 

dia 29 de março de 2019. 

 

 Enquanto as crianças estavam no intervalo, aproveitamos para arrumar as 

carteiras em forma de círculo. A aula foi iniciada com o Lucas, que relembrou os 

educandos do dia anterior onde foi produzido um esboço de um objeto trazido por eles, 

de casa e então apresentamos a proposta da fazer uma revisão do texto já feito 

anteriormente e os questionamos sobre o que o que deveriam fazer nessa revisão, e eles 

disseram que iriam acrescentar detalhes, mas não corrigir a ortografia e a pontuação. 

Então entregamos os textos e as folhas para onde passariam seus textos, relembramos 

então para que eles lessem atentamente os textos quantas vezes fosse preciso para que 

conseguissem lembrar-se de algo a acrescentar e então começassem a escrever. 

 Nesse momento o Diego saiu da sala com o aluno Miguel, pois ele possui 

algumas dificuldades e não consegue produzir sozinho seu próprio texto (segue anexado 

um laudo medico da dificuldade em questão. Figura F4), então o Diego o acompanhou 

para uma mesa no pátio e foi ouvindo as ideias do Miguel e adicionando ao texto 

exatamente como ele falava. 

 A professora já havia os avisado que a aula de hoje teria esse objetivo de revisão 

então alguns deles já tinham em mente o que iriam acrescentar e logo começaram a 

escrever, outros porem não entenderam o objetivo e questionaram se iriam criar um 

novo texto e então Lucas, Ester e Silmara foram auxiliando os que estavam tendo 

dificuldades mesa por mesa, às vezes quando eram chamados, mas na maioria das vezes 

ao observar que a criança estava tendo algum tipo de bloqueio.  

 Ao termino da escrita realizamos o momento da conferência onde as crianças 

compartilham seus textos com os colegas, nessa conferência a crianças tiveram que ler a 

segunda versão de seus textos e dizer o que haviam mudado. Na maior parte o objetivo 

de enriquecer o texto foi alcançado, pois foram acrescentadas nomes de pessoas e 

bichos de estimação que não estavam no primeiro texto, datas em que aconteceram os 

fatos, lugares onde estavam quando aconteceu e entre outras alterações, algumas 

crianças porém aparentemente não queriam alterar seus textos e acabaram por escrever 

exatamente a mesma historia. Não entendi esse pedaço. Não entendi o acontecimento. 

 O tempo foi suficiente para a realização da conferência dos textos produzidos hoje 

todos tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias, porém ocorreu novamente 

de algumas crianças terem dificuldade em apresentar seu texto para o restante da sala e 

acabavam por não conseguir ler em voz alta. Tanto nós quanto a professora já estamos 

trabalhando essa questão da timidez, então notamos uma melhora relevante da aula do 

dia 22/03 para a hoje (29/03). O aluno Daniel, por exemplo, no dia 22 não conseguia ler 

seu texto de tanta vergonha e a professora acabou por ler o texto dele para o restante da 
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Diego Rodrigues dos Santos 

Silmara Andrelino 

 

Referente a aplicação da atividade do dia 07 de agosto de 2019 

 

 Neste dia, chegamos para a aplicação da atividade 09:00hrs da manhã conforme 

combinado com a Prof. Josiane. Os alunos estavam felizes por nos encontrarem 

novamente após o período de recesso escolar. Eu e a pibidiana Silmara iniciamos a aula 

ensaiando uma música com as crianças sobre a nossa atividade que era a tabuada do 6, 

em seguida explicamos que na multiplicação era só somar quantas vezes o número se 

repetia incentivando eles a contarem nos dedos ou armarem a continha em seu caderno. 

Em seguida realizamos uma atividade lúdica a qual denominamos de “Amarelinha 

da Tabuada”, nessa atividade seria desenhada no chão uma amarelinha com as equações 

das tabuadas do 2 ao 6, quem acertasse poderia passar para a próxima casa da amarelinha, 

caso errasse tinha que voltar para o fim da fila. Nessa proposta de aula visamos o aprender 

a multiplicar de maneira lúdica, conhecer uma nova tabuada que era a do 6 e relembrar 

as tabuadas já aprendidas anteriormente. Visando os seguintes objetivos: desenvolver o 

conhecimento em operações de multiplicação e proporcionar o aprendizado de forma 

descontraída. 

Na aplicação da atividade lúdica desenhamos no chão uma amarelinha e pelo lado 

de fora das casinhas colocamos um pedaço de papel com as equações da tabuada do 2 ao 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade ocorreu no começo de forma demorada e complicada pois os 

alunos estavam chutando as respostas ao invés de contar nos dedos. Então Silmara e eu 

décimos adotar um outro tipo de método. Para ajuda-los nas multiplicações das 

equações nós começamos a contar junto com eles utilizando nossos dedos e os dedos 

F1 

F1: Amarelinha desenhada no chão e ao lado das casinhas um 

papel com as equações que a criança teria que responder de 

forma correta. 

Essa atividade foi muito 

divertida tanto para os 

educandos quanto para nós 

pibidianos, pois além de ensinar 

também aprendemos.  
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Diego Rodrigues dos Santos 

Silmara Andrelino 

 

Referente a aplicação da atividade do dia 21 de agosto de 2019 

 

 Neste dia, chegamos para a aplicação da atividade 09:00hrs da manhã conforme 

combinado com a Prof. Josiane. Eu e a pibidiana Silmara iniciamos a aula lendo uma 

história chamada “O dobro e o Triplo”, essa história foi lida em duas partes. A primeira 

parte foi lida pelas pibidianas da terça-feira que ficaram de ensinas “o dobro” e nós 

(Silmara e eu) ficamos responsáveis de ensinar “o triplo”. Em seguida explicamos que na 

multiplicação era só somar quantas vezes o número se repetia incentivando eles a 

contarem nos dedos ou armarem a continha em seu caderno. Em seguida realizamos uma 

atividade lúdica a qual denominamos de “O triplo dos Números”, nessa atividade foi 

colocada em uma mesa vários papéis com números aleatórios virados para baixo, os 

alunos viriam de 2 em 2 pela ordem da fila, escolheriam um dos papéis e teria que 

descobrir o seu triplo. Esse papel era colado na lousa para que todos pudessem ver, após 

o aluno resolver a equações Silmara e eu corrigíamos perguntando para eles os valores 

das multiplicações. Nessa proposta de aula visamos: Aprender a multiplicar de maneira 

lúdica, conhecer o triplo dos números e exercitar a tabuada do 3. Visando os seguintes 

objetivos: desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação e aprender de 

forma descontraída. 

Na aplicação da atividade lúdica colocamos uma mesa com papéis com números 

aleatórios virados para baixo para que cada educando pudesse retirar um e descobrir o 

triplo desse número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade ocorreu no começo de forma demorada e complicada pois os 

alguns alunos não compreendia o termo “triplo”, sendo assim pedimos para que a classe 

os ajudassem, perguntamos para eles: “Turma a colega Maria não sabe o que é triplo. 

F1 

F1: Silmara auxiliando as alunas Maria e Ariany 

Essa atividade foi muito 

divertida tanto para os 

educandos quanto para nós 

pibidianos, pois além de ensinar 

também aprendemos.  
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 Kauane Ribeiro de Souza 

 

Com o encerramento do Pibid no ano de 2019, aprendi várias coisas, tanto com as 

professoras supervisoras e principalmente as crianças. A equipe pibidiana iniciou-se no 

segundo semestre de 2018 e seu término no segundo semestre de  2019, com isso 

entramos em sala nas turmas de 2° série depois  turmas de 3° série.  Para mim bolsista 

que começou desde o início, sempre estive à disposição para entrar nesse grande 

desafio, ao mesmo tempo estava um pouco nervosa de como seria estar em sala de aula 

com várias crianças, algumas perguntas como "Será que vão gostar de mim?" Ou "Será 

que irei conseguir atender a todas sem eu me enlouquecer?" Perguntas essas que não 

saiam da minha cabeça. 

Mas quando se iniciou as aulas, me senti totalmente acolhida por todas as crianças, eu e 

minha parceira Patrícia fazíamos brincadeiras e jogos, para que pudesse facilitar no 

aprendizado da turma e com isso aprenderem os conteúdos de uma forma divertida. 

Fizemos vários passeios com as crianças, visitamos o espaço Gaia Amiga, que é um 

parque de diversões mas ao mesmo tempo um lugar de muito aprendizado, onde tem 

uma biblioteca dentro de um ônibus, uma gruta, onde as crianças possa se sentir dentro 

da natureza, o lugar é todo feito de materiais reutilizáveis como pneus velhos. Também 

visitamos uma horta orgânica, onde as crianças tiveram um contato com animais e 

alimentos que são produzidos naturalmente sem qualquer tipo de venenos.  

Enfim foram vários momentos que vivemos juntos e disso, tiro um aprendizado das 

Experiências com as crianças, das vezes em que brigamos para prestarem atenção nas 

aulas, mas também os momentos que passamos juntos que serão para sempre eternos. 

Das oficinas de escritas, oficinas de brinquedos ecológicos, momentos de grande 

aprendizado tanto na vontade de serem grandes escritores ou de criadores de brinquedos 

ecológicos, o programa PIBID tem influenciado muito tanto na vida das crianças como 

na vida dos bolsistas. 

Enfim, o PIBID tem me ajudado bastante a me dialogar com as crianças e também me 

deu a oportunidade de estar com as mesmas e sentir como é de verdade estar em sala, 

para que no final eu esteja realmente preparada para obter minha própria turma e 

colocar em prática tudo o que eu aprendi durante todo o curso. 
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 Geziane clementino de Sá 

O Programa PIBID contribuiu muito para minha formação, além de me ajudar a ter uma 

perspectiva nova em sala de aula, ainda me proporcionou diversos momentos divertidos, 

de socialização, de compartilhamentos de conhecimentos, e claro, bastante aprendizado.  

Tivemos muitas aulas produtivas e divertidíssimas, como a vez que fomos no sitio do 

Diretor, me lembro que depois de explicar o conteúdo, saímos para explorar o sitio; 

comemos frutas do pé, vimos alguns animais, fizemos um passei pelo sitio com direito a 

paradas no caminho, tipo excursão, em todos os lugares que parávamos o diretor falava 

alguma curiosidade do sítio, depois fizemos até um piquenique com as crianças. 

Realmente inesquecível esse dia. 

Foram alguns passeios, lanches, e muitas aulas, e o que a gente mais gostava era de 

colocar a mão na massa, como no dia em que fomos visitar uma Horta orgânica, 

aprendemos sobre adubos, plantações e animais. Outro dia fizemos com as crianças, na 

escola mesmo, uma pequena horta e relembramos o que aprendemos no dia do passei à 

horta orgânica. Plantamos abobrinha, rúcula e tomate. Uma semana depois, quando 

cheguei na escola, algumas crianças vieram correndo me contar que já tinha aparecido 

alguns brotinhos, estavam encantadas.  

Foram tantas aulas legais, fizemos teatro, contamos histórias, fizemos cartazes, ficha 

técnica de animais, feira de empreendedores, experiências científicas, fantoches, 

brincadeiras, e até torta na cara teve.  Mas não foi só diversão, tivemos momentos sérios 

também. Como o planejamento das aulas, elaboração de projetos e confecções de 

materiais para as aulas lúdicas, entre outros.  

Tenho muito a agradecer a esse programa que nos deu uma oportunidade de ter toda essa 

experiência que só seria possível em sala de aula, por conseguinte a nos tornar melhores 

profissionais. As supervisoras e aos meus colegas Pibidianos que deram o seu melhor a 

todo momento. E as crianças em especial, que nos motivavam a continuar a melhorar 

sempre. 
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                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

O Pibid me proporcionou muitos aprendizados juntamente com a professora 

supervisora Josiane que sempre dedicada em nos ajudar nas atividades a serem elaboradas 

para ser aplicadas para os educando. Foram muitos exercícios que foram trabalhados no 

projeto de ciências trabalhamos a classificação dos animais como vertebrados e 

invertebrados, pois foi bem divertido decidimos por passar um filme, mas antes disso 

explanamos que se eles sabiam quais animais se encaixavam em cada classe e por nossa 

surpresa eles conheciam sim os animais, após a explicação foi passado a eles o filme Vida 

de Insetos e tem praticamente todos os animais dessas classificações. Ainda sobre ciências 

a gente foi a um passeio no sitio fazer uma visita a uma horta orgânica, nossa foi um 

passeio maravilhoso, pois lá obtivemos muitas explicações do dono do sitio de como é 

uma horta orgânica pois são alimentos saudáveis sem nenhum tipo de agrotóxicos, alem 

disso tinham vários animais, tipos de plantas que La eles produzem tudo natural. Foi uma 

aula ao ar livre que nos proporciono vários conhecimentos do que são os alimentos 

orgânicos todos se divertiram bastante nesse dia porque ao final da aula tivemos um 

delicioso lanche.  

Outra aula bem interessante foi o dia de confeccionar um terrário com os alunos 

na aula anterior pedimos que cada um trouxesse terra, adubo, litro, sementes, pedras, areia 

para que assim a gente confeccionasse um terrario com eles. Assim que chegou o dia da 

aula explicamos o que era e como se faz após a explicação inicial se dirigimos para o 

pátio para a confecção do mesmo. Todos participaram na hora da montagem cada um 

participou um pouco contribuindo para a confecção do mesmo. Ao final colocamos os 

terrario um local especifica para que assim as sementes pudessem germinar. O pibid nos 

proporcionou um aprendizado que vamos levar pra vida como referencia de como ser um 

professor capacitado para estar em sala de aula. Foram muitas experiências vividas e 

compartilhadas que farão parte da minha vida, e o dia que me formar e estiver em sala 

pode ter certeza que irei me lembra dessa fase de ser uma bibidiana.   

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1007



                                                                      

56 
 

 

REGISTRO DAS ATIVIDADES 

Iniciamos o projeto natureza e ciência com a finalidade de explicar o que mais se 

discutem na atualidade e mostrarem aos alunos a importância de falar da natureza na 

educação e da preservação do meio ambiente 

O que mais se trabalhou nesse projeto foi a reciclagem de produtos que serão 

seriam descartados no meio ambiente como, garrafas PETs, caixas de leite, tudo em 

plástico, papel como papelão. Além dessa preocupação com a reciclagem dos produtos 

que serão descartados no solo necessitamos também explicar os meios para serem 

utilizados na cidade onde moram como foi perguntado e discutido coisas sobre a 

localidade, coisas para diversões, como parquinhos, teatro, pistas e cinema coisas que 

beneficiam os alunos na educação e   na diversão desses, obtivemos muitas informações 

em relação a isso e outras.  Não como teatro tem não é utilizado e, ou seja, pouco utilizado.   

No decorrer desse projeto a gente utilizou várias coisas jogos e objetos educativos, 

também como não educativos.  E com as ideias das Crianças, eles levavam as coisas para 

produzirem as crianças desenvolviam as ideias e a gente produzia juntos, como jogos 

educativos para brincadeira, jogo de soma e de português que beneficiará assim o meio 

ambiente e as crianças também como já mencionado. Foi um trabalho para eles 

conhecerem descobrirem o quê de interessante tem na cidade o que eles podem fazer na 

cidade para beneficiar eles, com a reciclagem. O projeto foi concluído a reciclagem do 

meio ambiente com os produtos reciclados que podem ir para o solo se prejudicando o 

solo. Mas podem ser reciclados e assim dá uma melhorada na cidade para todos no geral. 

Finalizar esse projeto damos início as visitas em lugares que envolveu meio 

ambiente como programamos de levar as crianças a conhecer a caerd o processo de 

estruturação e desenvolvimento da água aqui em Rolim de Moura onde eles pudessem 

entender qual o processo da água até chegar na casa deles para lavar louça, tomar banho 

e a conscientização da economia da água. Não esbanjar da economia da água os riscos e 

todos os todos os fatores que estão relacionados a água explicamos para os alunos. Porém 
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                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

 

Registro do dia 5/10 

Como de costume a aula inicia às 9 horas com as crianças em sala como estamos 

a aplicar as atividades explorando um pouco da geografia da cidade e do bem-estar da 

população daquela cidade e os próprios alunos conhecendo lugares e opções de diversão 

na cidade. 

Dividimos a sala em grupo no qual desenvolver uma pesquisa entre eles sobre os 

lugares que eles vão na cidade, obtivemos as respostas de parques, praças, pistas de 

caminhada e outros explicamos que esses lugares são públicos direito de todos participar 

desse tipo de lazer e que devemos cuidar e zelar do nosso ambiente.  

Orientamos para que escrevessem qual outros tipos de lugares poderiam ter na 

cidade deles, Ana Luiza e o Pedro pediram zoológicos, museus, livrarias e shopping e foi 

assim que desenvolvemos as atividades. 

Por fim eles discutiram sobre as suas escolhas dos lugares de lazer.

.  
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                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

Registro da atividade do dia 14/08 

Iniciamos nossa aula às 9:20, os alunos tinham acabado de retornar do lanche, todos 

suados, eufóricos e respiração ofegante por ter brincado e corrido muito no intervalo, 

começam a entrar pouco a pouco após bater o sino. 

Apresentamos a proposta da atividade para turma. Logo surgiu alguns questionamentos 

feitos por eles por não terem compreendido... 

Após todas entender damos sequência na atividade que teve como conteúdo multiplicação 

do 8 e para trabalharmos de forma divertida a fim de desenvolver nos alunos o interesse 

pela atividade, elaboramos o Bingo da multiplicação, no qual sorteamos uma 

multiplicação e o valor estava na cartela, e eles tinham que saber o valor e marcar na   

cartela, foi bem proveitoso conseguimos desenvolver atividade, e nossas expectativas 

foram alcançadas. A interação deles com a aula e com a vontade de brincar e interagir 

com a multiplicação os números foi de grande proveito para nós. 

Alguns alunos não desenvolveram o interesse pela atividade, outros ficaram nervosos 

pelos números sorteados não estarem na sua cartela como se fosse um jogo mesmo. 

Por fim deu 5 ganhadores ficaram todos felizes e resolvemos oferecer para quem ganhasse 

pirulitos e para o restante da sala não ficarem chateados entregamos balas, logo 

corrigimos as cartelas e as multiplicações no quadro.  
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                                 REGISTRO DAS ATIVIDADES  

Aula aplicada no dia 29/08  

Começamos a trabalhar um projeto com as crianças também está relacionado com 

a ciências e matemáticas e tem como tema JEEP o que seria jovens empreendedores.  

Explicamos para os alunos o projeto e a sigla, alguns optaram em responder e adivinhar 

o que seria aquela sigla. 

Estávamos em quatro bolsista em sala Diego, Cássia, Kauane e Silmara iniciamos 

as atividades propostas pelo livro que tinha como um conteúdo uma vida saudável 

iniciamos um debate com eles sobre o que entendiam sobre Vida Saudável, Ana Luiza 

falou que é quando alimentamos bem e fazendo exercício, preservar o meio ambiente e 

cuidar da saúde. 

Perguntando também o que eles mais gostam de fazer, alguns responderam que 

assistir televisão, dormir e comer são as coisas melhores, William disse que jogar bola é 

mais legal. Pedimos que eles escreverem o que eles fazem que é saudável que não é, 

também que escrevessem os lugares divertidos que tem na cidade que moram, onde mais 

gostam de ir alguns falaram cinema, parque, pracinha, pista de Kart, ginásio Esporte e 

vários outros lugares, perguntamos também com qual brinquedos conhece e quais mais 

gostam. Todos escreveram a respostas no livro, depois juntaram-se em grupo para 

entrevistar uns aos outros sobre o que gostam de fazer, lugar que gosta de ir, os alimentos 

mais gostosos e etc. Por fim eles apresentaram os resultados das entrevistas e viram 

quanta coisa legal tem para fazer e coisas que eles nem conheciam passaram a conhecer 

na entrevista com seus colegas. 

.  
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Entendendo os sons. Registro do dia 08/08/19 

Adriane e Geziane 

 

Neste dia, falamos sobre os sons. A bolsista Adriane começou a aula perguntando 

para as crianças se elas sabiam o que é o som? a aluna Ana Luiza já foi logo respondendo 

que é o que a gente ouve; depois ela perguntou de onde podem vir os sons? Todo mundo 

queria responder ao mesmo tempo: da natureza e dos animais era o que elas mais falavam.  

Ela também quis saber de onde vinha os sons que estavam ouvindo naquele momento?  

foram várias respostas como: do ventilador, das cadeiras quando movida de lugar, folha 

de papel, etc.  

Em seguida, eu falei sobre a altura, que é a forma de  como diferenciar um som 

agudo e grave. Quando fui explicar o que era um som agudo, fiz uma intonação diferente 

na voz, falando bem fininho e alto;  e quando grave, falei bem baixinho e grosso, pensei 

que assim seria mais fácil para as crianças aprenderem. Percebi que eles gostaram e 

ficaram repetindo. Depois falei sobre as vibrações, que quando rápidas produzem sons 

agudos, e os lentos sons graves.  Para que eu conseguisse explicar com mais clareza, pedi 

para que as crianças colocassem uma mão no pescoço, apoiando os dedos sobre a garganta  

e falar a letra A seguidamente, dessa forma eles iriam ouvir as vibraçoes de suas cordas 

vocais, expliquei que quando a gente fala, as cordas vocais se movimentam, fazendo o ar 

que passa pela garganta vibrar, e que a altura de um som depende dessas vibrações. Por 

fim, falei sobre o timbres e a Adriane sobre a intensidade do som. Depois colocamos um 

áudio que reproduzia vários tipos de sons, e as crianças ficaram  adivinhando qual era 

aquele som, foi muito legal, as crianças ficaram muito animadas, porém o que mais elas 

gostaram, foi uma atividade que fizemos chamada de audição as escuras, um colega do 

grupo teve os olhos vendados, e os outros colegas escolhiam um objeto da sala, o colega 

com os olhos vendados batia com uma colher de pau no objeto escolhido, e através do 

som produzido, tentava  adivinhar que objeto era aquele. No início, todos estavam 

acertando o objeto, até estávamos surpresas por isso, até que quando foi a vez do  Pedro 

Henrique, ele disse que  dava pra ver por debaixo da venda, ele ficava inclinando a cabeça 
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Projeto: Jovens Empreendedores. Registro do dia 13/09/2019  

Adriane Ardaia da Silva. 

 Na aula de hoje demos continuidade ao planejamento da oficina de brinquedos 

ecológicos, (encontro 6). A atividade teve como objetivo ampliar os conhecimentos dos alunos 

sobre os produtos, como por exemplo: motivar os alunos a fazerem brinquedos ecológicos com 

materiais recicláveis, e ao mesmo tempo relacionar essa atividade com as operações 

matemáticas, tendo em vista que os brinquedos que foram produzidos terá preços de custo. 

 Durante a aula formamos grupos de 7 alunos, nos quais cada bolsista ficou responsável 

de orientar e acompanhar o desenvolvimento da confecção dos brinquedos. 

 Todos os grupos construíram dois brinquedos, o primeiro brinquedo a ser construído 

pelos alunos foi um bilboquê, para a construção desse os alunos levaram garrafas pets, cola, 

tesoura, tinta e pincel. No segundo brinquedo os alunos levaram um palito de churrasco e uma 

tampa de garrafa pet ou amaciante, esses foram os materiais utilizados para à criação de um 

pião de mão. 

 A aula foi produtiva, os alunos ficaram bastante contentes e entusiasmados ao verem 

seus produtos finalizados e prontos para serem expostos na oficina. 

 Os alunos se ajudaram e foram bem cooperativos entre si, teve alguns grupos que 

esqueceram de levar alguns materiais e sendo assim os alunos que levaram os materiais 

compartilharam com os colegas as ferramentas para a produção do brinquedo. 
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Projeto: Jovens Empreendedores. Registro do dia 20/09/2019  

Adriane Ardaia da Silva e Geziane Sá. 

Na aula de hoje demos continuidade ao encontro 8 da apostila, eu Adriane, Geziane e 

Ângela fizemos uma breve explicação inicial de como iria se desenvolver a atividade proposta, 

formamos grupos de 7 alunos para desenvolver a atividade. 

No encontro de hoje conversamos com os alunos sobre grandes empreendedores de 

sucesso, como por exemplo Walt Disney, Maurício de Sousa e Beto Carrero, também 

perguntamos se eles conheciam algum vizinho ou aparente que abriram um próprio negócio, a 

maioria deles responderam que sim, disseram que os tios, os pais e até mesmo vizinhos do 

mesmo bairro em que eles moram. 

Hoje também organizamos as equipes de trabalho definindo quem vai fazer o quê no dia 

da oficina, a organização foi montada a partir de 5 equipes, a equipe 1 ficou responsável por 

receber os clientes e animar a oficina, a equipe 2 ficou responsável por demonstrar e vender os 

brinquedos, a equipe 3 ficou responsável de apoiar os registros das vendas e a entrega dos 

produtos, a equipe 4 ficou responsável por embalar os brinquedos e a equipe 5 ficou responsável 

por ser o caixa. 
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Entendendo os sons. Registro do dia 23/08/19 

Adriane e Geziane 

 

Nesse dia fomos no sitio do diretor da escola, lá falamos sobre os sons naturais e 

produzidos, foi uma aula pratica e divertida. Depois de pedirmos para as crianças 

prestarem atenção em todos os sons que ouvirem ali no sitio, elas foram explorar cada 

cantinho dali, foi uma manhã muito produtiva: chupamos cana e comemos algumas frutas 

do pé; as crianças ficaram encantadas quando o diretor mostrou seus cavalos; fizemos um 

passei pelo sitio, encima da caminhonete, com direito a paradas no caminho, tipo uma 

excursão, em todos os lugares que parávamos o diretor explicava ou falava alguma 

curiosidade do sítio, fizemos até um piquenique com as crianças. Foi uma manhã 

inesquecível, para a gente e ainda mais para as crianças, torço por mais aulas assim. 
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Entendendo os sons. Registro do dia 30/08/19 

Adriane e Geziane 

 

          Nesse dia eu me surpreendi com o aluno Emanoel, em outros dias era 

sempre muito difícil prender a atenção dele na atividade, e nesse dia ele fez tudo e 

primeiro que todos do grupo. Separamos a sala em grupos, e dessa vez estávamos em 4 

bolsistas na sala, então cada bolsista ficou responsável por 5 alunos. No meu grupo 

ficaram: a Ana Luiza, os dois Pedro Henrique, Victor e Emanoel. No inicio ele  não queria 

fazer nada e ficava levantado da cadeira toda hora. Coloquei ele perto de mim, e expliquei 

o que era pra fazer, sempre chamando a tenção dele para a atividade, depois que ele 

respondeu algumas, fui olhar e mesmo ele não acertando todas, elogiei seus acertos, 

sempre enfatizando que ele sabia bem mais do que achava. Percebi que ele estava 

empolgado com a atividade,  quando ele viu que estava  na frente dos outros colegas, 

ficava me perguntando se tinha acertado, e se ele estava na frente do Vitor.  Foi quando 

percebi que ele estava fazendo tudo, porque estava competindo com os colegas, não sei 

se é uma forma correta de aprender, mais estava surgindo resultados, nunca o vi tão 

animada para responder as atividades. Acredito que outra coisa que o estimulou a fazer 

as atividades, foi a construção de um brinquedo ecológico que faríamos no fim da 

atividade. 

 

 

4 – ANEXO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Turma do segundo semestre de 2019, alguns dos muitos bons momentos que 

passamos juntos. 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola:Professor Valdecir Sgarbi Filho 

Nome da professora Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome dos bolsistas: Adriane Ardaira da Silva, Ana lima de Oliveira, Angela Fabiana 

Gomes, Cássia Marcelino da Silva, Diego Rodrigues dos Santos, Geziane 

Clementino de Sá, Kauane Ribeiro de Souza, Silmara  Andrelino De Souza 

Quantidade de turmas envolvidas: 1 

Quantidade de alunos: 22 

 

 

1  - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 No início do ano letivo de 2019 o Projeto Narrativas de si foi colocado em 

prática. As primeiras semanas de aula foram usadas para conhecimento dos alunos 

das turmas do 3º Ano “ A” e “B” e para estudarmos a Projeto e fazermos adaptações 

para nossas crianças. 

Os bolsistas fizeram pesquisas, leituras e sugestões de atividades com a professora 

supervisora para o projeto. Reuniram todas essas sugestões e fizeram um 

cronograma para o mesmo. No entanto ele foi finalizado com o auxílio da professora 

Flávia Passini nas formações acadêmicas dos bolsistas na Universidade Federal de 

Rondônia. 

Na introdução do Projeto, os educandos tiveram certa dificuldade em entender 

algumas regras. (Como não usar borracha em suas produções). Quando explicado o 

motivo dessa regra, a turma entendeu e aceitou, no entanto, um aluno autista da 

turma teve um tempo maior de negação.  

Durante o projeto os alunos tinham que escrever relatos sobre si. E como já previsto, 

os primeiros textos ficaram bem “desorganizados”. Contudo, se levarmos em 

consideração que muitos não haviam estudado estrutura textual até o momento, 

podemos dizer que se saíram bem... 

Os bolsistas explicavam a pauta da aula, e para que as crianças entendessem 

melhor o que deveria ser feito, usavam cartazes, teatro, minilição. Simulavam com 

eles próprios para que não houvessem dúvidas, exemplificavam cada proposta 

dessas oficinas de textos.  
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Os textos sempre eram produzidos e lidos em sala. Para ficar mais interessante, 

foram sendo adotados recursos que foram estimulantes para esse trabalho. Como: 

cadeira do escritor, a coroa de quem lê, entrevista com escritora e conhecimento de 

suas obras (nessa situação especificamente, foi criado um texto especialmente para 

discentes participantes do PIBID) o que os deixou muito felizes e empolgados. 

Conforme o passar do tempo, as produções foram ficando cada vez melhores. E 

fomos amadurecendo a ideia do produto final do projeto: Produção de um livro com 

textos dos discentes.  

Seguindo as etapas, cada aluno escolheu dentre todos as narrativas qual tinha sido 

mais significativa e que iria para o livro. Os bolsistas explicaram cada parte aos 

alunos da confecção, esses também tiraram muitas dúvidas devido a parceria com 

professores da Universidade Federal de Rondônia que abraçaram nosso projeto.  

O dia do encerramento do Projeto foi marcado por uma grande expectativa e 

emoção. Dos filhos para que os pais e a comunidade vissem seus trabalhos e dos 

pais pelo orgulho de seus filhos. Houve apresentação de produções, canções, fotos 

e slides, assim como a divulgação de cada texto escolhido pelos alunos no livro 

Narrativas de Si.  

Finalizamos o Projeto com uma sensação boa de dever cumprido. Encantadas com 

nossos alunos e o que eles são capazes de realizar. 

 

 

2 – ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 

PROJETO DIDÁTICO: OFICINA DE ESCRITA – NARRATIVAS DE SI 

OBJETIVO COMPARTILHADO COM ALUNOS (PRODUTO FINAL): 

Edição de um livro escrito e ilustrado pelas crianças e noite de autógrafos ou noite 

literária. Ou entrega doação para a biblioteca. 

JUSTIFICATIVA: 

No momento atual da educação é possível enxergar várias mudanças na forma de 

ministrar aulas, ou seja vários professores abandonaram a forma tradicional1 e 

passaram a usar outros métodos, como por exemplo o uso da tecnologia na sala de 

aula ( datashow, vídeo-aulas) e isso fez com que as  crianças  de hoje perdessem  o 

interesse pela escrita e então essas vem tendo  dificuldades em expor suas ideias 

no papel. 

Diante disso nós bolsistas do PIBID junto com a coordenadora do programa 

estaremos desenvolvendo o projeto “Narrativas de Si”. Além disto a escrita é de 

                                                             
1 
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suma importância, pois os meios utilizados para a avaliação de provas objetivas, ou 

seja, a análise do conhecimento é através da escrita. 

Cada grupo de bolsistas escreve um pequeno texto dizendo porque esse projeto é 

importante para as crianças (entregar digitado no email até a última sexta feira antes 

do próximo encontro). 

OBJETIVOS: O QUE QUEREMOS QUE AS CRIANÇAS APRENDAM? 

 Envolver-se pessoalmente com a escrita; 

 Socializar experiências de sua vida por meio da escrita; 

 Adquirir o hábito de produzir rascunhos (esboço) se preocupando com o 

conteúdo; 

 Compartilhar seus textos com os colegas. 

 Dialogar sobre preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais; 

 Exercitar diferentes formas de escrever e revisar seus textos; 

 Conhecer e utilizar técnicas de edição dos textos; 

 Conhecer o trabalho da artista Martha Barros e relacionar a uma das formas 

de contar histórias pessoais; 

 Vivenciar o uso das técnicas de pintura utilizada pela artista Martha Barros 

 Produzir suas próprias ilustrações utilizando as técnicas de pintura utilizadas 

por Martha Barros. 

O QUE OS BOLSISTAS E PROFESSORAS DEVEM GARANTIR? 

 Que as crianças saibam o que vai ser feito em cada dia (colocar cartaz do 

projeto na parede para irem acompanhando); 

 Que as crianças tenham o professor como exemplo de escritor. Sendo assim 

todos os bolsistas devem também realizar as atividades como se fossem 

estudantes. (sugestão levar seus esboços prontos) 

 Que as crianças possam ouvir experiências de outros escritores sobre o ato 

de escrever. 

 Professora: relembrar as crianças toda quarta feira ao final da aula que no 

próximo dia haverá oficina de escrita e estimular os estudantes a pensar nos 

tópicos de escrita em casa; 

 Disponibilizar grampeador. 

 Providenciar uma pasta para trabalhos em andamento e uma para trabalhos 

finalizados 
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 Estimular os alunos a terem atitude de cuidado com seus escritos, mesmo os 

esboços. 

 Que todos os escritos tenham datas e sejam numerados. 

 Que nas conferencias entre as crianças se decida primeiro quem vai ser o 

leitor e quem vai ser o ouvinte. (Sugestão: que elas não levem lápis ou caneta 

para as conferencias); 

 Que nos momentos da composição (esboço) as crianças não se preocupem 

com os erros e regras gramaticais. Informar que isso pode ser feito em outro 

momento quando as crianças perguntarem algo sobre gramatica, pontuação 

ou ortografia. 

SEQUENCIA PROVAVEL DE ATIVIDADES 

1. 21, 22, 28 E 29 DE MARÇO 

Apresentação do projeto e confecção de cartaz sobre as regras durante as 

oficinas de escrita; leitura de uma escrita de si. (Sugestão: O diário de um 

banana) para mostrar que muitas pessoas escreveram sobre suas vidas. 

Regras: para o momento do esboço/escrita 

Para o momento das conferências. 

 

Oficina de escrita: minha sugestão. Fazer uma analogia com as crianças. 

Quem já foi em uma oficina? Quantos dias ela funciona? O que tem em uma 

oficina de carros? E de móveis? E em uma oficina de escrita? 

 

Roda de conversa (minilição) sobre tópico/tema de escrita. Sugestão. Contar 

um tópico que escreveu. Usar algo corriqueiro do dia a dia. Ex. algo que 

aconteceu enquanto eu escovava os dentes. Levar livros que tratam de 

tópicos do dia-a-dia. Algo que aconteceu com alguém e ler. 

Escrita de primeiro esboço; 

Conferencia de escrita coletiva ou em grupos (cada bolsista coordena um 

grupo). Apresentar a cadeira do escritor para as crianças. Apresentação da 

pasta de esboços e arquivamento do primeiro esboço; 

Entrevistando o escritor. No dia anterior pedir que cada criança traga algo 

sobre o que vai falar (tema de escrita). Pode ser objeto, foto, animais, etc. 

qualquer coisa. Fica livre. (obs. Bolsistas e professora também devem levar). 

Na sala pedir para uma ou duas crianças ir na frente e fazer uma entrevista 

coletivamente. A criança narra sua história e os ouvintes fazem perguntas 
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sobre o narrado. 

Em seguida pedir que em duplas façam as entrevistas (estipular tempo – 

bolsistas circularem e auxiliarem – estabelecer no planejamento quem vai 

acompanhar quem no dia e evitar acompanhar sempre as mesmas crianças). 

Combinar com as crianças tempo para a entrevista. 

Produção do esboço; 

Conferencia de escrita em pequenos grupos. Cada bolsista acompanha um 

grupo 

 

Oficina de escrita: 

Iniciar com roda sobre o segundo esboço. Relembrar a conferencia do dia 

anterior e dizer que entregara os textos para cada um reler e decidir se vai 

acrescentar as sugestões ou já terminou. 

Apresentar a pasta de trabalhos finalizados e informar que quem achar que 

terminou pode colocar seu texto nessa pasta, colocando as informações 

corretas e depois iniciar um novo texto. 

 

 

2. 4, 5, 18, 25, 26 ABRIL 

4 - Roda de conversa: Analisar um tópico de escrita e pensar sobre a 

relação entre tópicos/temas de escrita e ilustração. 

Entregar cópia da poesia o menino e o rio para eles lerem. 

Conversar sobre quais tópicos aparecem na poesia. 

Conversar sobre quais desenhos poderiam ter na poesia ou pedir que 

ilustrem a poesia. (para não tomar tempo eles podem apenas escrever de 

lápis o que gostariam de desenhar e fazer o desenho em casa e trazer no 

próximo dia para expor). 

5 - Apresentar o vídeo com a poesia o menino e o rio. Conversar sobre a 

música e as ilustrações. 

Apresentar sobre a vida da artista Martha Barros e informar que utilizarão 

a mesma técnica para ilustrar o texto final que vai para a coletânea. 

18 - Oficina de escrita: minilição. 

Esboço a partir do tema: O menino e o ..../ A menina e o .... ( o desafio é 

contar algo que aconteceu com eles e apenas completar o titulo no final. 
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Por exemplo, se quiser falar do meu cachorro, vou completar com “O 

menino e o Cachorro”, etc. 

Conferência de escrita coletiva ou em grupos. 

25 – Analise de um trecho de um escritor. Oficina de escrita e preparação 

de roteiro para entrevista com escritor. (sugestão: levar algum livro do 

escritor para ler para as crianças) 

26 - Entrevista com escritor (Convidar antecipadamente) 

 

3. 2, 3, 9, 10, 16,17,23,24, 30, 31 MAIO 

2 – mini-lição. Esboço a partir de um desenho. Desenhar sobre sua vida e 

depois escrever. Conferências em trios. 

3 – mini-lição e revisão do ultimo esboço.  

9 - mini-lição. Escrever como se veem no futuro. (Lembrar de avaliar a 

reação das crianças diante da proposta mais fechada). Conferencia de 

escrita. 

10 -. Mini-lição e revisão do ultimo esboço. 

16 – mini-lição. Escrever um acontecimento que marcou a vida. Conferencia 

de escrita. 

17 – mini-lição e revisão de esboço. 

23 – mini-lição. Escrever dando continuidade a uma frase: “quando estou 

com muita fome eu...” 

24 – mini-lição. Revisão do esboço anterior. 

30 – mini-lição e revisão de esboço. 

31 – mini-lição e Revisão de esboço. E seleção do texto para o livro  

 

4. 6,7,13,14,20,21,27,28 – JUNHO 

6-Edição do texto final. Pontuação. Apresentação da vida e obra de Mharta 

Barros. 

7- edição do texto final. Ortografia. Interpretação de uma obra da Mharta 

Barros e apresentação das técnicas e materiais usados pela autora. 

13-produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 
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14- produção da ilustração individual do livro. Cada criança irá ilustrar o seu 

texto usando as técnicas apresentadas no dia anterior. 

20- Escrita de apresentação da obra. Elaboração de sumário e escolha da 

capa do livro. 

21- montagem do livro. 

27 - Ensaio para a apresentação do produto final.  

28-Noite literária ou noite dos autógrafos. Os alunos mostram seus trabalhos 

expostos (ilustrações nos cartazes ou sulfit, leem textos, etc. 

 

 

Referências: 

http://astrolabio.org.br/silencio-e-alvoroco/ 

Aplicativo crianceiras. http://crianceiras.com.br/manoel-de-barros/projetoescola 

www.marthabarros.com.br/. site oficial da autora. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Uma vida saudável. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (hábitos de uma vida saudável, 

conscientização sobre a preservação da natureza), Geografia (diferentes lugares), 

Português (produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 29/ 08/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender o conceito de empreendedor; 

2. Estimular hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida; 

3. Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Levantar informações sobre a rotina dos alunos; 

 Conhecer o assunto qualidade de vida; 

 Estudar o tema qualidade de vida, identificando hábitos saudáveis; 

 Pesquisar imagens relacionadas a hábitos e qualidade de vida; 

 Realizar pesquisas de preferência sobre opções de lazer e diversão; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão; 

 

CONTEÚDOS:  

 Hábitos saudáveis; 

 Empreendedorismo (noções e conceito); 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos apresentar um novo projeto do SEBRAE que se 

chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vamos trabalhar a importância da 

qualidade de vida para a saúde do ser humano, o lazer com uma das possibilidades para 

se conseguir viver com qualidade e também a comunicação e o trabalho em equipe que 

estão relacionados ao perfil empreendedor. Vocês receberam um livro e com ele iremos 

aprender a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma empresa. As atividades 

serão realizadas com o auxílio do livro didático. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

Pauta 

Conteúdo:  Ortografia (Português); Multiplicação, 

dúzia, medida de tempo, situação problema 

(Matemática); Vertebrados e invertebrados, 

classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

 

Atividade: Gincana com Torta na Cara. 

Data: 12 / 12 / 2019. 
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PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

PIBID 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

 

Pauta 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

Conteúdo: Atividade rítmica (Educação Física). 

Atividade:  corrida de saco, dança da cadeira, corrida 

da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga no pé e 

caneta da garrafa. 

Data: 28 / 11 / 2019. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1030



                                                                      

11 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade:  Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

 Estimular a concentração e imaginação; 

 

CONTEÚDOS:  

 Ortografia (Português); 

 Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

 Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente 

(Ciências); 

 Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e 

organizar uma gincana para avaliar o que vocês conseguiram aprender no 

decorrer do ano até agora, será Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, 

um de cada equipe e responder perguntas sobre os conteúdos de Língua 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 05 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos sobre a importância do 

Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Conhecendo lugares e opções de diversão. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Geografia (diferentes lugares), Português 

(produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 05/09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Conhecer lugares de divertimento de nossa cidade; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para conhecer os lugares 

de lazer e divertimento da cidade; 

 Ampliar o conhecimento do mercado de atuação do negócio; 

 Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão 

 

CONTEÚDOS:  

 Espaço e localização (geografia) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos ampliar a nossa visão sobre oportunidades de 

negócio, que é a diversão. Faremos isso conversando sobre lugares de lazer e divertimento 

da cidade em que moramos e também falando sobre o circo e o teatro como opções de 

cultura e lazer. Conheceremos a importância do planejamento para realização de um 

sonho e nos divertirmos criando mascaras e soltando a imaginação, brincando de ser o 

que não é, num teatro de mascaras.  

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês sabem o que é um espaço de lazer? 

 Vocês conhecem em sua cidade alguns espaços que proporcionam 

lazer? 

 Porque devemos preservar os espaços de lazer? 

 Vocês já visitaram o teatro de nossa cidade? 

 Vocês já assistiram uma peça de teatro? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: A importância do Natal 

Tipo de Atividade: Explicar o conceito do Natal 

Data da aplicação: 06 / 12 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Explicar o conceito do Natal; 

 Estimular a criatividade; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a simbologia do Natal; 

 Estimular a criatividade e interação social dos alunos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de uma árvore de Natal (Artes).  

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos explicar sobre a verdadeira 

importância do Natal, em seguida iremos confeccionar uma árvore de Natal. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Vocês sabem o que é o Natal? 

 Qual o significado do Natal? 

 O que vocês mais gostam no Natal? 

 Onde vocês vão passar o Natal? 

 Qual o tipo de comida costumamos comer nessa época? 

 

 

RECURSOS: Papel cartão, tesoura, lápis de cor. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

 

AVALIAÇÃO: Verificar a compreensão dos alunos referente ao tema abordado. 
 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1036



                                                                      

17 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Organizar a sucata e outros materiais; 

 Definir o nome da Oficina; 

 Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

 

CONTEÚDOS:  

 Reciclagem; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual será 

o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que vocês 

trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

  ✓ Vocês já reciclaram? 

  ✓ Por que devemos reciclar? 

  ✓ Qual o nome da oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 19/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Ampliar o conhecimento sobre o negócio e sobre produtos; 

2. Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar sobre a curiosidade e motivação dos alunos para continuidade do 

curso; 

 Ampliar conhecimentos sobre produtos; 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

 

CONTEÚDOS:  

 Confecção de brinquedos e jogos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata). Em seguida vamos confeccionar um brinquedo com os 

materiais que vocês trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos 

clientes no dia da oficina. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês conhecem os 3 R’s? 

  Sabem o que significa? 

   Vocês adotam atitudes para reutilizar materiais descartáveis? 

 Vocês sabem o que é trabalhar em equipe? 

 Por que devemos trabalhar em equipes? 

 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Divulgando a oficina de brinquedos ecológicos. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos). 

Componentes Curriculares Utilizados: Português (confecção de cartazes), Ciências 

(reciclagem). 

Data da aplicação: 26/ 09/ 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
1. Definir o nome da oficina; 

2. Divulgar a oficina com cartazes; 

3. Escolha para a venda dos produtos da oficina; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e motivação dos alunos para a continuidade do 

curso; 

 Definir ações para a divulgação da oficina; 

 Elaborar convites e cartazes para divulgar a oficina; 

 Refletir e se preparar para argumentação no momento da venda; 

 Refletir e se preparar para o atendimento aos clientes; 

 Ampliar estratégia de divulgação – planejamento para construir um 

mascote para organizar o desfile.  

 

CONTEÚDOS:  

 Empreendedorismo (marketing). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos definir o nome da oficina e confeccionar os 

cartazes e convites para convidar os clientes para conhecer nossos produtos. 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Vocês sabem o que é marketing? 

  Vocês sabem como confeccionar cartazes? 

 Como devemos divulgar nossa oficina? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Brincadeiras de criança 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Educação Física 

Data da aplicação: 28 / 11 / 2019. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

 Estimular a interação dos alunos; 

 Aprimorar a coordenação motora; 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades físicas; 

 Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

 Perceber o comportamento das crianças durante as atividades. 

 

CONTEÚDOS:  

 Atividades rítmicas (Educação Física); 

 Jogos e brincadeiras; 

 Regras de jogo; 

 Coordenação motora; 

 Jogos cooperativos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades 

que vão envolver brincadeiras, que vocês talvez conheçam como: corrida de 

saco, dança da cadeira, corrida da colher, queimada, rouba bandeira, bexiga 

no pé e caneta da garrafa. Vamos se divertir!!! 

 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 

 Quais tipos de brincadeiras vocês conhecem? 

 Quais vocês mais gostam? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3° ANO 

 

Planejamento elaborado pelas bolsistas: Adriane, Geziane, Karen e Lucas.  

Professora supervisora: Giveri e Josiane 

Título da aula: O que é e quais as características do som. Projeto “Crianças da e na 

natureza: experimentações infantis”.  

Data da aplicação: 08/08/19 

Proposta de atividade: Apresentar a altura, intensidade e timbre do som. 

Objetivos: 

 Despertar a curiosidade para compreender os sons. 

 Mostrar aos alunos o que são sons graves, agudos e médio (altura). 

 Explicar o que é o timbre de um som. 

 Apresentar a diferença entre sons fortes e fracos (intensidade). 

Conteúdos: 

 Som 

 Ciências  

Etapas Previstas: 

1. Agrupamentos:  

Coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia! Hoje vamos falar sobre os sons, vocês sabem de onde vem o som? Explicar 

a diferença entre sons agudos, graves e médios, também a diferença entre sons fortes 

e fracos e como o mesmo som pode ter timbres diferentes. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Amanda, Geiziane, 

Adriane. 

Nome da Atividade: Planejando a oficina de brinquedos ecológicos  

Tipo de Atividade: Empreendedorismo 

Componentes curriculares trabalhados: matemática (pesquisa e tabela), língua 

portuguesa (leitura), artes (coordenação motora, imaginação e organização para a 

produção de brinquedo) e ciências (brinquedos ecológicos) 

 

● Data da aplicação: 13/09/2019 

 

Proposta de Atividade 

1. Leitura do texto com o apoio de imagens; 

2. Atividade “Momento da construção” 

OBJETIVOS: 

 Iniciar o encontro 6. 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para continuidade do curso. 

 Ampliar o conhecimento sobre produtos. 

 Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos. 

  

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: Em grupos de 5 alunos. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer mais sobre alguns brinquedos em especial a pipa, 

após nós iremos construir um brinquedo ecológico onde vocês poderão usar e abusar da 

criatividade. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já construíram uma pipa? 

 Vocês já fizeram um Bilboquê? 

 Vocês já fizeram um pião de mão? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os):Bruna, Welida, Iohana, Tatiane, Angela, Geiziane, Adriane. 

Nome da Atividade: Embrulha que eu vou levar. 

Tipo de Atividade: Empreendedorismo. 

● Data da aplicação: 27/09/2019 

Proposta de Atividade 

1. Leitura de texto com o apoio de imagens; 

2. Dramatização loja de doces e salgados; 

3. Conversa com uma turma e registro de resposta; 

4. Completar frases e responder questões; 

5. Conversa com os alunos; 

 

OBJETIVOS: 

 Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos; 

 Ampliar conhecimento sobre o mundo dos negócios; 

 Ampliar conhecimento sobre negócios pela vivência do funcionamento de uma 

loja; 

 Perceber habilidades diferentes papéis presentes no ambiente empresarial. 

 

CONTEÚDOS:  

Empreendedorismo 
ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual e coletivo 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos vivenciar a compra e venda de produtos, a contagem 

de dinheiro para saber quanto temos e com quanto ficamos depois de comprar alguma 

coisa. Desempenharemos os papeis que há dentro de cada empresa, para saber onde cada 

um desenvolve seu melhor papel. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 

 Vocês sabem como funciona uma empresa? 

 Qual papel vocês acham que desempenhariam melhor? 

 Como fazer sua loja ter sucesso sem prejudicar a outra? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Na qualidade de responsável pelo menor: 

______________________________________________________________, 

matriculado no estabelecimento educacional: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Valdecir Sgarbi Filho, autorizo o uso de imagem do mesmo 

através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro 

qualquer processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, 

através de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, redes sociais, etc., bem como 

todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estando ciente desde já, que não caberá em 

tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor antecipado 

ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização feita de modo 

gratuito e permanente. 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

______________________________________________________________ 

CPF DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR __________________/UF____________ 

NOME COMPLETO DO ALUNO 

______________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO ______/_____/_____  

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

DATA: ____/_____/_____ LOCAL: _________________________________ 
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 PIBID 

Escola:____________________________________ 

Aluno:_____________________________________________________ 

Ano: 3º _____ 

  

 

 

Projeto: 

Narrativas de si 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Bruna, Welida, Kauane e Cassia. 

Nome da Atividade: Bexiga da tabuada 

Tipo de Atividade: Lúdica 

Data da aplicação: 06/08/2019 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 5; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 5. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 5 (relembrar que podemos usar a 

tabuada do 5 para contar os minutos). Depois iremos realizar uma brincadeira que 

testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será assim: iremos 

colocar essas bexigas no quadro e dentro delas terá uma equação que vocês vão escolher 

para resolver, terá uma bexiga para cada educando. Quem acertar irá ganhar um 

incentivo e quem errar será feita uma explicação detalhada na lousa. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

            ✓ Vocês sabiam que a partir da tabuada do 5 podemos contar as horas? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Amarelinha da tabuada. 

Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 07/08/2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 6; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação; 

 Tabuada do 6. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Irei explicar sobre 

o tema em seguida iremos conhecer a tabuada do 6. Depois iremos realizar uma 

brincadeira que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A brincadeira será 

assim: uma amarelinha será desenhada no chão, onde terá as equações de multiplicação 

quem for acertando poderá ir para a outra casa se errar terá de voltar do começo. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ O que é multiplicação? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada? 

  ✓ Quando vocês usam a tabuada? 

  ✓ Até que tabuada vocês conhecem? 

✓ Vocês já viram amarelinha com tabuada? 

   

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohanna, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: Bingo da Multiplicação. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 14/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer a tabuada do 8; 

3. Relembrar as tabuadas já aprendidas anteriormente. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Proporcionar o aprendizado de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (tabuada do 8). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos conhecer a tabuada do 8. Depois iremos realizar 

uma gincana que testem os conhecimentos já adquiridos por vocês. A gincana será um 

bingo da multiplicação será assim: iremos distribuir uma folha com várias tabelas com 

os resultados das tabuadas do 5, 6, 7, 8 e vocês deverão marcar os resultados de acordo 

com as equações que iremos tirar do “ninho da tabuada”. Se vocês tiverem o resultado 

vocês deverão marcar caso não tenha não precisa marcar. Aquele que conseguir resolver 

as equações e marcar corretamente os resultados na tabela receberá um brinde. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é bingo? 

  ✓ Vocês já jogaram bingo? 

  ✓ Vocês conhecem a tabuada do 8? 

  ✓ Vocês lembram das tabuadas que já aprenderam? 

 

RECURSOS: Folha de papel A4. 

 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Iohana, Tatiane, Diego e Silmara. 

Nome da Atividade: O triplo dos Números. 
Tipo de Atividade: Lúdica. 

Data da aplicação: 21/ 08/ 2019. 

 

Proposta de Atividade 
1. Aprender a multiplicar de maneira lúdica; 

2. Conhecer o triplo dos números; 

3. Exercitar a tabuada do 3. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o conhecimento em operações de multiplicação; 

 Aprender de forma descontraída. 

 

CONTEÚDOS:  

 Multiplicação (o triplo dos números). 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo e em grupo. 

 

 2. Explicação Inicial: 
Bom dia turma!!! Hoje vamos aprender sobre o triplo dos números. Muitas vezes 

ouvimos as pessoas falarem palavras como triplicar uma quantidade. Após a explicação 

iremos praticar algumas equações na lousa que vocês terão que resolver. Essa atividade 

funcionará da seguinte maneira: em uma mesa terá vários números aleatórios virados 

para baixo cada um (de 2 em 2) irá pegar um desses números e terá que descobrir o seu 

triplo. Logo após essa atividade iremos formar grupos de 4 pessoas sendo assim 2 

duplas, iremos distribuir um baralho contendo os números no qual vocês terão que 

resolver descobrindo o seu triplo, a dupla que conseguir resolver corretamente obterá 1 

ponto, e se errar não marcará pontuação, a dupla que marcar mais pontos será a 

vencedora. Em seguida, iremos distribuir uma atividade impressa para testar os 

conhecimentos adquiridos nessa aula. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é o triplo? 

  ✓ Mas o que a palavra triplo significa? 

  ✓ Como saber o triplo de um número? 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras.  
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3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS  
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Registro do dia 29 de março de 2019 –Projeto Narrativas de Si. 

Amanda Dias Marques Santos Barbosa 

                                                                            Angela Fabiana Gomes Goes 

                                                                            Kauane Ribeiro De Sousa 

Tatiane Barbieri 

Iniciamos a aula relembrando sobre o objeto e se todos tinham trazido. A seguir 

Eu e Tatiane iniciamos a mini lição e explicamos sobre a atividade do dia. Decidimos 

que duas de nós iriamos falar sobre o objeto. Kauane levou sua pulseira e contou para 

a turma o porquê de ter levado tal objeto, a pulseira ela ganhou no dia do seu 

aniversário surpresa de suas amigas da faculdade e que ela tinha ficado muito feliz 

com o presente e logo em seguida a Angela contou sobre o seu objeto que era uma 

foto dela quando criança e que tinha apenas 1 ano de idade e que não se lembrava 

muito dessa época, mas que foi uma criança bem arteira. 

 As crianças fizeram diversas perguntas (e onde estão as perguntas?) e 

estavam bem agitadas e todas queriam falar ao mesmo tempo e demos a 

oportunidades para alguns (quais? E o que eles falaram?). Uns levaram um apontador 

de coração que ganhou da professora e o Enzo queria ter trazido a galinha dele e a 

Nauani levou um copo rosa. O Pedro tem autismo e é muito inteligente, ele levou uma 

foto de um papai Noel e os pinguins de Madagascar e mesmo com dificuldade de ele 

falou sobre seu objeto para turma e ficou muito feliz em contar sua história para todos 

(mais detalhes sobre esse momento da contação. A reação das crianças, as 

interações, as reações, etc). Mesmo aqueles que não levaram o objeto escreveu sobre 

ele no papel (quais crianças não levaram o objeto e porque? Isso foi perguntado a 

elas?). 

 A aula foi muito proveitosa, pois teve muita interação dos alunos (muito bem. 

Será que vocês podem colocar ao menos alguns trechos dessa interação) e eles se 

dedicaram bastante em escrever e falar sobre seus objetos e até quiseram ler mais 

uma vez para a turma. Cada objeto tem um pouco sobre a vida de cada um deles 
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Universidade Federal de Rondônia Campus de Rolim de Moura/RO 
Professora Doutora: Flavia Pansini 

Acadêmica: Amanda Dias Marques Santos 
 

 

                      Registro do primeiro dia da Iniciação a Docência  

Nos apresentamos para turma e falamos o porquê de estarmos ali e inicialmente 

permanecemos no canto da sala observando a turma. 

E a professora começou a aula com uma leitura com um livro de nome Procura se Lobo 

com a autora Ana Maria Machado. No primeiro momento todos ficaram bem quietinhos 

e gostando da história. O livro diz sobre o Manuel Lobo que fez um anuncio para vagas 

de emprego para lobos, só que o anuncio ficou mal feito e só apareciam lobos das 

historinhas, os lobos maus e os que assustavam as crianças. Só que ele só queria 

alertar todo mundo da extinção dos lobos, só que deu um pouco errado. E no meio da 

história volta e meia a professora fazia perguntas para os alunos só para ver se eles 

estavam prestando atenção na história.  

Terminou a leitura e disse que teria Língua portuguesa e matemática e que também 

teria vídeo, mas como a história do livro era grande não ia ter tempo para ir para sala 

de vídeo. Que no lugar teria uma brincadeira que era pedra, papel e tesoura  e que iriam 

para a quadra e no quadro ela explica e desenha para os alunos entenderem a 

brincadeira e como todos ficaram animados a sala virou aquela bagunça e todos fora 

dos lugares e a partir daí a professora fala bem alto que só iria aquele que estivesse 

sentadinho e comportado e depois disso já na quadra a professora desenhou no chão 

redondos como o bambolê e fez duas filas de um lado da quadra e do outro e a 

brincadeira era o seguinte os alunos deveriam pular com um pé só e correrem o máximo 

que conseguissem para encontrar o outro colega e dizer pedra papel e tesoura e quem 

ganhasse ia continuando pulando até ter um vencedor. Essa brincadeira é para 

estimular e ajudar na coordenação motora e a respeitar a vez do próximo e acabando a 

brincadeira todos foram ao banheiro e beber agua e voltamos para a sala. Já na sala 

professora mostrou um livrinho para aprender a letra cursiva e pediu para os alunos 

para os pais comprarem para eles e que iria ajudar muito. E quando era 8:13 iniciou a 

aula de Língua portuguesa e ela passou uma atividade no caderno que era uma 

produção de texto para eles fazerem sozinhos e quando ela disse isso todos ficaram 

agitados e reclamando que já tinham feito durante a semana duas produções de texto 

em sala e um como atividade para casa. Então a professora Josiane decidiu fazer uma 

produção coletiva e que todos iriam ajudar a montar o texto e ela entregou uma folha 

com uns desenhos que é uma sequência de imagens sobre pescaria para ajudar eles a 

terem ideias e usarem a imaginação. E um sugeriu que o nome do texto deveria ser “ 

Uma boa pescaria “ a professora começou a pedir a ajuda e eles falavam e falavam sem 

parar e com muitas ideias e aí começaram a organizar o texto e de mesa em mesa ela 

olhava o caderno para ver se estavam copiando e depois do texto feito teve o intervalo. 

A professora Josiane veio nos falar que na sala tem duas crianças com problemas e um 

deles é o Pedro que é autista e a Emile que tem problemas comportamentais e déficit 

de atenção e dislexia e que é passado atividades diferentes e de acordo com a sua 

necessidade e o grau de dificuldade. E depois do recreio eu e a Ângela que forma dupla 

comigo fomos ler sobre o PPP da escola e as 10:21 retornamos para a sala de aula e 

que estava tendo aula de matemática no qual a professora aplicou atividades usando o 

quadro e o livro e ela corrigiu as atividades no quadro e cada aluno participou lendo as 

questões. E depois de terminar a atividade ela passou tarefa para a casa que era para 
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Registro: dia 29 de março de 2019 

 

Bolsista Cassia 

A aula de hoje embora realizada, não saiu exatamente da forma que nós pibidianos 

havíamos planejado. Nós iríamos fazer uma revisão da escrita dos textos que os alunos 

tinham produzido no dia anterior, mas como vimos que eles estavam satisfeitos com o 

texto produzido e não estavam a fim de acrescentar, tomamos a iniciativa de pedirmos 

para que eles iniciassem outro tópico.  

Diante dessa proposta observamos que eles tiveram um ótimo desempenho, exceto 

o aluno Eduardo, esse não produziu nada, e o aluno Emanuel, mas esse começou a 

produzir depois que eu sentei ao lado dele e comecei a incentiva-lo, e mesmo com muita 

dificuldade, para que ele começasse a produzir, eu fiz diversas perguntas para o Emanuel 

para que ele tivesse assunto para iniciar sua escrita, sendo as seguintes perguntas: 

 O que você fez quando você acordou? 

 Você tomou café da manhã? 

 Quem trouxe você para a escola hoje? 

Além disso para que todos pudessem ter motivação para escrever, a professora 

Josiane e as demais bolsistas carimbou o caderno de quem havia terminado a escrita, e 

ainda eles puderam escolher o carimbo pois haviam diversas figuras. 

 

Bolsista Iohana 

Ao chegar a escola nós bolsistas organizamos a sala em um círculo, de maneira 

que havia espaço para se andar atrás das carteiras. Dessa forma ficava mais fácil de 

observar os textos e fornecer apoio. Pois é difícil ler de ponta cabeça. Ao meu ver esse 

método de organização funciona superbem.  A bolsistas Adriane passou no quadro a 
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4 – ANEXO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Anexar algumas fotos do trabalho desenvolvido 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola: EMEI Menino Jesus. 

Nome da professora Preceptora: Adriana Siqueira dos Santos. 

Nome dos bolsistas: Ana Clara, Beatriz, Ester, Ivete, Luana, Nayara, Thais, Valdira.  

Quantidade de turmas envolvidas: 1 turma de maternal III 

Quantidade de alunos: 18 

 

1 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

      Relatório Semestral 2019 

     1° Semestre 

  Esse ano novamente estamos desenvolvendo as atividades do PIBID com 

alunos do Maternal III, nossa sala é composta de 18 alunos. 

            Iniciamos o primeiro semestre de 2019 com a proposta de desenvolver o 

projeto de Escrita de si. Como esse projeto foi desenvolvido apenas com alunos do 

ensino fundamental, foi necessário a tentativa de adaptar o projeto para os alunos 

do maternal III. O principal objetivo do projeto era trabalhar com registro escrito dos 

alunos, então pensamos no primeiro momento em trabalhar registros de desenhos 

das crianças.  Mas as primeiras atividades propostas foi possível perceber que a 

maiorias dos alunos ainda não conseguiam representar suas ideais através de 

desenhos. A professora coordenadora do PIBID Flavia Pansini nos apresentou a 

ideia de trabalhar o artista Manoel de Barros e as poesias musicalizadas, através do 

aplicativo criançeiras. Discutimos a proposta com as bolsistas no planejamento, e as 

primeiras ideias foram surgindo. Então começamos a desenvolver o projeto 

Crianceiras: aprendendo com as poesias de Manoel de Barros. O desenvolvimento 

do projeto bem como todas as atividades que foram aplicadas em sala de aula foram 

desenvolvidas no nosso horário de planejamento. Esse ano mudamos o local do 

nosso planejamento, pois a escola dispõe apenas de uma sala para planejamento 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1061



                                                                      

2 
 

dos professores, então decidimos fazer o planejamento na Universidade Federal de 

Rondônia, que dispõe de vários espaços, o que possibilitou nossas reuniões de 

planejamento. Nos reunimos todas as terças feriras pela manhã.  Nos primeiros 

planejamentos discutimos as ideias para o projeto, e com a ajuda da professora 

coordenadora Flávia começamos a estruturar o projeto, e os planejamentos 

seguintes usamos para planejar as atividades do projeto.  E quando já estávamos 

aplicando o projeto dialogávamos sobre os desafios, frustações, aprendizagens, 

comportamento, conquistas, tudo que envolve uma sala de aula. A organização das 

bolsistas continua composta por duplas, cada dupla fica responsável de aplicar a 

atividade referente ao projeto criançeiras, fazer a leitura do dia e após aplicar a 

atividade fazerem o registro. 

             Esse projeto possibilitou que as crianças conhecessem o trabalho do poeta 

Manuel de Barros e de sua filha e artista plástica Martha Barros e o cantor e 

compositor Marcio de Camillo. Para isso, usamos o aplicativo virtual Crianceiras, 

constituído por dez poesias cantadas desse grande e importante poeta Brasileiro. 

Assim as crianças participaram de diversas atividades que integraram apreciação e 

exploração da linguagem poética, música, dança, linguagem oral e escrita, 

movimento e artes visuais. Todas as atividades foram desenvolvidas com o objetivo 

de trabalhar de forma descontraída e prazerosa, para despertas nas crianças o 

gosto pela poesia. O resultado foi incrível, nossas crianças tiveram a oportunidade 

de se tornarem artistas, poetas, músicos, dançarinos tudo através de muitas 

atividades e brincadeiras. Além disso, como produto final do projeto, cada criança 

produziu uma coletânea de poesias contendo ilustrações produzidas por elas a partir 

das atividades desenvolvidas. Encerramos nosso projeto com uma noite de 

exposição dos trabalhos dos alunos e com apresentação dos bolsistas do projeto 

para os pais.   

 10 de julho de 2019 

Adriana Siqueira dos santos 
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ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS 

 

Aplicação de atividade do dia 01de Abril de 2019 

                                                                                          Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Demos início as atividades relacionadas ao projeto de escrita, referenciada na 

artista Martha Barros. E por meio de uma apresentação lúdica utilizamos um 

fantoche de personagem sapo, no qual o nomeamos Paçoca, interpretado pela 

bolsista Ana Carla, com o intuito de mediar o diálogo divertido a qual preparamos 

para as crianças, afim de atrair a atenção dos mesmos de modo que conseguissem 

compreender a proposta do projeto. Dito isto, tentamos usar frases num contexto 

que incluíssem os alunos na conversa, perguntas como, quem gosta de animais, das 

árvores, de cores, de pintar e desenhar serviram de subsídios para garantir a 

interação entre nós, as bolsistas, as crianças, e bem como as professoras ali 

presente. Desse modo, o diálogo trazia informações a respeito das atividades a 

serem realizadas no projeto, onde aspectos da natureza, como, os pássaros, 

caranguejo, tatu, plantas, árvores e muitas cores e texturas se fazem presente nas 

obras da artista Martha Barros, quando esta, aparece como referência para os 

trabalhos pedagógicos propostos pelo projeto em sala. Posterior ao diálogo, nós 

trouxemos imagens das telas e exibimos para as crianças, usando um projetor, 

sendo assim, nos preocupamos sempre em manter uma interação contínua de 

ambas as partes, fazendo indagações a eles, tais como; o que vocês conseguem 

identificar nesta imagem? Quais cores a artista usou? Gostaram dessa pintura?  

Essas, foram questões as quais nortearam a atividade, e nesse momento o 

entusiasmo e a curiosidade tomaram conta dos alunos, dessa maneira, propiciando 

uma resposta positiva no que desrespeita ao objetivo da atividade, em que consiste 

na apresentação do projeto de escrita. Posterior a isso, apresentamos o cartaz com 

o roteiro de atividades a serem feitas durantes as duas primeiras semanas de 

iniciação ao projeto, esse, foi confeccionado por bastante cores e animais, como, 

sapo, girafa, árvore e flores em EVA, com intuito de não só mantê-los informados, 

mas fazer com que memorizem as propostas de atividades. Portanto, acreditamos 
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ter plantado uma sementinha no dia de hoje, e torcemos que ela cresça pouco a 

pouco dentro de cada criança, e o interesse pelo projeto se mantenha vivo durante 

esse processo de adaptação. E por fim, passamos a leitura do dia, com o conto 

chamado Gabriel, dos autores, Ilan Brenman e Silvana Rando, a história retrata a 

vida de um garoto muito curioso que gostava de mexer em tudo que remetia ao 

perigo, o livro continha muitas ilustrações e pequenas frases, o mesmo traz a 

mensagem de que não podemos mexer nas coisas das outras pessoas, no que não 

nos pertence e principalmente sem autorização de um adulto. Nesse momento, as 

crianças interagiram bastante, perguntamos a eles qual cor do o animal, se o menino 

Gabriel corria perigo ou não ao mexer na tromba do elefante ou no rabo do leão, 

olhares atentos nós tínhamos ali.  Desse modo, ficamos muito satisfeitas com o 

resultado da aula, já que as crianças se mostraram felizes e animadas para iniciar as 

atividades ligadas ao projeto de escrita e artes. 

Ilustrações: 
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Registro do dia 02 de abril de 2019 – histórias contadas pelas crianças sobre 

seus objetos. 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

A atividade de hoje faz parte do projeto que estamos realizando sobre a 

escrita de si com os alunos, realizamos um levantamento de histórias com eles 

sobre objetos que eles trouxeram de casa. O objetivo era que eles levassem para a 

sala de aula algo que gostassem muito e que teriam alguma lembrança para 

compartilhar na sala, e foi isso que aconteceu. 

Tivemos variedades de objetos como ursos de pelúcia, bonecos, livro, um 

cobertor e até um bichinho de estimação o jabuti chamado pelo dono de 

“Tranqueirinha”.  

 

Figura 1: jabuti tranqueirinha 

 

Figura 2: alguns dos objetos das crianças. 
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Nós bolsistas começamos a atividade contando as lembranças de nossos 

objetos e em seguida a professora Adriana e a estagiaria Lídia também contaram, 

depois individualmente foi a vez dos alunos, o aluno Davi que é o dono da 

Tranqueirinha (o jabuti) contou quem deu o bichinho e frisou para os colegas que ela 

é um jabuti e não uma tartaruga e ainda nos surpreendeu avisando para todos que 

não devemos jogar lixos no mar por que as tartarugas comem e morrem. 

Alguns alunos tiveram dificuldade para conversar e expressar suas 

lembranças, como foi o caso da aluna Sophia por que percebemos uma dificuldade 

na fala ao conversar e nós não conseguimos entender o que ela estava dizendo, 

outros também ao sentarem para falar com os colegas ficavam tímidos e 

envergonhados ou só queriam mesmo brincar com seus objetos. 

No final conseguimos gravações e relatos dos alunos para o desenvolvimento 

do nosso projeto e acreditamos que eles interagiram com as histórias e também 

gostaram de compartilhar suas lembranças conosco e com os colegas. 

 

 

 

Registro do dia 05 de abril de 2019 – Apresentação de poesias cantadas de 

Manoel de Barros com ilustrações de Martha Barros. 

Ivete Brito  

Thaís Vieira 

Hoje sexta-feira 05/04/19 fomos (Ivete e Thaís) à creche Menino Jesus, para 

participar de mais um dia de aula na sala 8, turma III - J, da professora Adriana. Dos 

dezoito alunos compareceram quinze. 

Acolhemos as crianças e os pais assinaram o caderno de ponto. Logo após, 

todos receberam massinhas de modelar e confeccionaram vários objetos e 

“comidinhas”. Depois fomos todos ao refeitório e as crianças foram servidas de pão 

e chá. Enquanto servíamos o lanche, a professora Adriana correu para a cozinha 

preparar um bolo de chocolate para as crianças. Da bancada do refeitório era 

possível vê-la preparando tudo, com uma agilidade fenomenal... ela quis que as 

crianças associassem a cor do bolo com a cor marrom que ainda faltou apresentar, 

quando trabalhamos as cores na semana passada. 
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Na volta foi declamada a poesia “ O Menino que Carregava Água na Peneira” 

do poeta Manoel de Barros. Foi mostrada uma imagem do poeta para que as 

crianças o conhecessem melhor e com bacia, peneira e água explicou-se e 

conversou-se um pouco sobre o real sentido desta poesia.  

 

         Imagem 2 - Leitura da poesia  

 Em seguida, através do data show, foi apresentado para as crianças o 

aplicativo “Crianceiras”, criado pelo músico Marcio Camillo e a artista Martha Barros, 

com os primeiros cinco clipes de poesias musicadas de Manoel de Barros. 

Novamente foi mostrada a imagem do poeta e da sua filha Martha Barros e 

mencionado o nome do cantor Marcio Camillo.  

                                

Imagem 3 - Aplicativo “Crianceiras”                  Imagem 4 - Martha Barros e 

Manoel de Barros  
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        Imagem 5 - As crianças assistindo os clipes 

O clipe da quinta poesia cantada é de um caranguejo “Se Achante”, então 

para acompanhar a música, cada criança recebeu um “instrumento” improvisado 

para cantar e “tocar”, feito com garrafas PET, embalagens de shampoos 

(devidamente lavadas) e embalagens de achocolatado, contendo grãos de feijão, 

arroz, pipoca, grão de bico e tampas de garrafas. Todos sacudiram seus 

“instrumentos” e foi uma farra total. 

 

Imagem 6 - Com os “instrumentos” improvisados” 

Em seguida, fizemos a brincadeira do lençol, onde foram feitas algumas 

perguntas sobre o caranguejo “Se Achante” e conforme a pergunta, o lençol era 

chacoalhado suavemente, ou freneticamente com um caranguejo de brinquedo ao 

centro, ou dependendo da pergunta deixávamos o caranguejo quieto sem sacudir o 

lençol. Então chegou a hora que eles tanto esperavam... a hora da dança, foi 

colocado um vídeo com a Dança do Caranguejo e todos nós, cantamos, pulamos e 

dançamos, foi pura diversão! 
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   Imagens 7, 8 e 9 -  Brincadeira do Lençol                                      

 

         

                    Imagem 9                                         

 

Aplicação de atividade do dia 08 de abril de 2019 

                                                                                          Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto dando sequência na apresentação 

da artista Martha Barros e seu Pai Manoel de Barros, bem como a continuação do 

aplicativo Crianceiras, assim, seguimos com a apresentação iniciada na sexta-feira 

da semana passada. Portanto, mostramos as crianças o retrato da artista, 

associando-o as telas as quais já havíamos apresentado na aula anterior. Diante de 

perguntas como: vocês sabem quem é essa mulher? Tivemos uma grata surpresa, 

onde um dos alunos Davi rapidamente se manifestou dizendo” sim, é a Martha 

Barros, eu já conheço ela, a professora mostrou para a gente”, assim, fazendo com 

que a maioria das crianças também se lembrasse do retrato da artista. Num 

segundo momento, apresentamos a foto de seu Pai Manoel de Barros e mais uma 
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vez as crianças responderam positivamente dizendo que o já conhecia. “ E 

novamente Davi respondeu “eu lembro professora ( pro), eu já vi” nos 

impressionando mais uma vez, “ parabéns Davi, muito bom, quem mais lembra? As 

crianças respondem “ eu também lembro professora. Aproveitando da situação, nós 

bolsistas, indagamos as crianças pedindo que elas nos digam novamente qual o 

nome da artista e de seu pai, percebendo que a maioria já está conseguindo fazer a 

associação das imagens e das músicas aos artistas do projeto. 

Logo após, nós exibimos o vídeo com a música Sebastião. Nesse momento 

explicamos a relação do artista Manoel de Barros com o aplicativo. 

Desse modo, nós bolsista, junto a professora Adriana e a estagiaria Lídia, 

cantamos e dançamos ao som da música, com o intuito de representar para as 

crianças, e fazê-las se sentirem à vontade para também participar, em seguida, 

convidamos as mesmas para juntar-se a nós para dançar e se divertir. Fizemos uma 

roda no momento da dança para que todos participassem. A aluna Ana Clara se 

destacou, demostrando muita alegria durante a música, dizia ela “ vamos professora 

pula comigo, vamos dançar (risos) ”, não só ela, mas todos se envolveram ao som. 

Por conseguinte, acreditamos que a atividade propiciou bastante euforia de todas as 

partes ali presente, ao fim estávamos cansadas, suadas, porém felizes. 

Após o termino das músicas conversamos com as crianças para que elas nos 

ajudassem a colar as fotos da artista e do seu pai, todos ficaram empolgados a 

ajudar. 

Sentamos no tapete com eles, fomos cortando as fitas dupla face dando para 

as crianças colarem. Elas sempre participativa nas atividades sempre querendo 

ajudar e todos fizeram tudo certinho no momento da colagem e cada um que colou 

sua fita quis tirar a parte de cima. 

Foi um dia muito gostoso com as crianças ele se divertiram bastante e nós 

também. Nos surpreendemos muito com eles na hora das apresentações dos 

artistas por que se lembraram disso e bom sinal de que eles estão absorvendo bem 

o que queremos apresentar a eles. 
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   Registro do dia 09 de abril de 2019 – idioma das arvores: gavião do poema  

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo 

Na atividade proposta para ser aplicada neste dia 09/04/19, começamos 

perguntando, vocês lembram quem são esses que estão nas fotos? Apontando para 

a foto do Manoel e Marta Barros, que estava colocado na parede seus retratos. 

Figura 1 

 

(foto de Manuel e Marta Barros) 

 Então ouve um silencio por um tempo, não estavam recordando o nome dos 

artistas, até que a aluna Ana falou o nome do Manoel Barros ela falou, após sua fala 

todos começaram a repetir Manuel Barros em um coro, em seguida perguntei, e a 

mulher? Não recordaram até que comecei a falar então o aluno Davi e Melissa 

falaram marta barros, depois de terminar a introdução lembrando eles que quem 

tinha feito a poesia que eles iriam escutar era o Manoel, e os desenhos era de Marta 

Barros. 

Primeiramente colocamos todos sentados, falei que primeiro iriamos escutar a 

poesia e prestar atenção nos desenhos, depois de escutarmos a primeira vez, a 

segunda vez entregamos alguns instrumentos músicas para eles, como pandeiro, 

violão, tambor, separamos dois alunos para ser as arvores, o Davi e a Melissa, 
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entregamos para eles alguns galhos de arvores, e separamos mais um aluno o João 

Neto para ser o gavião da poesia que iria ficar rodeando as arvores. 

Colocamos a música para tocar e pedimos que começassem a tocar os 

instrumentos de acordo com a melodia da música, começaram a fazer a festa 

tocando os instrumentos as arvores dançando no meio. Figura 2. 

 

 

Crianças com os instrumentos para tocar de acordo com a música. 

No meio da música o Davi falou que cansou de ser a arvore e que queria 

bater no tambor então trocou, então trocou de lugar com a prô Nayara. 

Depois de fazerem a festa tocando os instrumentos, pedimos que sentassem 

em seus lugares que haveria uma outra atividade, enquanto se organizavam  em 

seus lugares pausei a música na imagem onde tinha o gavião em cima da arvore, e 

falei que agora iriamos reproduzir a imagem numa folha de sulfite e utilizando as 

cores do gavião, então perguntei quais as cores que era o gavião então falaram 

verde e azul e branco também, com isso expliquei que não precisaria usar o branco 

pois a folha de sulfite já era branca. Figura 3. 

Após todos concluir os desenhos recolhemos e vimos que os que mais 

lembravam a imagem do gavião na arvore, foram os dos alunos Melissa e o Theo, 

mais todos concluíram e tentaram representar o gavião, foi uma atividade que 

obteve muita participação por parte dos alunos. Figura 4. Releitura do gavião feita 

pelas crianças. 
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Registro do dia 11 de abril de 2019 

                                                                                     Karen Alves 

                                                                                     Valdira Gonçalves 

Hoje dia 11 de abril foi mais um dia de aula na creche Menino Jesus. Com 

as crianças sentadas em círculo no tatame, foi cantada a música para leitura. Em 

seguida foi feita a leitura pela bolsista Valdira com o livro adaptado em braile, com o 

tema As guardiãs da natureza, da autora Simone Pedersen, ilustrado por Sandra 

Ronca.  
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As crianças estavam bastante agitadas e dispersas na hora da leitura, por 

esse motivo não foi uma leitura com muita interação.  

A bolsista Karen montou os equipamentos que seriam usados na 

apresentação do vídeo com a música. Além de auxiliar na organização das crianças, 

quando necessário. 

Logo em seguida a bolsista Valdira explicou que seria apresentado um vídeo 

sobre o aplicativo Crianceiras, com o poema “O menino e o rio” de Manoel de 

Barros, cantado por Márcio Camillo. A maioria prestou bastante atenção na primeira 

vez que foi apresentado o vídeo.  

Ao término do vídeo a bolsista Valdira, questionou o que as crianças tinham 

conseguido observar no que foi mostrado no vídeo, algumas crianças responderam, 

tais como o João Miguel que disse que pode ver uma casa, o Davi que visualizou a 

lua, João Neto que viu o sol e a Manuela que citou ter visto um menino. 

Foi repassado o vídeo novamente e pedido para que eles prestassem mais 

atenção para que procurassem mais algum detalhe para falar. Em vez disso, eles se 

dispersaram bastante, enquanto as bolsistas Karen, juntamente com as professoras, 

tentavam organizá-los para assistirem o vídeo.  

A bolsista Valdira sentiu bastante dificuldade ao pensar e planejar essas 

atividades, por conta dos imprevistos que ocorreram no início da semana, além das 

limitações da própria bolsista de não poder visualizar outras interações que 

poderiam ser desenvolvidas. 
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Já a bolsista Karen sentiu que a atividade não foi proveitosa para os alunos, 

e também não chamou totalmente a atenção de todas as crianças. 

 

Registro do dia 12 de abril de 2019 – Sequência de atividades com as poesias 

de Manoel de Barros 

                                                                                                 Thaís Vieira 

Ivete Brito 

Hoje sexta feira 12-04-2019, nós (Thaís e Ivete) chegamos na sala, fizemos a 

acolhida com pecinhas de montar. Depois das 13:30h fizemos a leitura do dia. 

Escolhi o texto “a nuvenzinha triste”. Nos sentamos no tapete, todos ficaram atentos. 

Dei início falando da nuvenzinha que não se contentava em ser apenas uma nuvem. 

Ela queria ser mais, tinha inveja dos outros. O João Miguel, interagia o tempo todo, 

ele respondia, concordava com o que eu ia falando, e me olhava nos olhos. 

Em seguida continuamos no tapete, expliquei que iriamos assistir um vídeo do 

aplicativo crianceiras: “os rios começam a dormir”.  Mostrei a foto de Manoel e 

Martha barros e perguntei se lembravam quem eram. O Davi responde: o Manoel e 

a Marta barros! 

Depois coloquei o vídeo no data show pedi que todos se sentassem, e disse que na 

segunda vez entregaríamos os “instrumentos improvisados” que a Ivete trouxe. E 

assim fizemos. Foi contagiante ver a alegria deles dançando, chacoalhando os 

instrumentos, sorrindo e se divertindo. Eles amam essa parte! 

Após a apresentação da música eles foram para as cadeirinhas e eu comecei 

a explicar que eu havia preparado. Mostrei o desenho de um rio e o sol, 

representando o pôr do sol. A Ivete explicou que aquele rio não seria azul e sim 

vermelho. Explicou o motivo da água parecer vermelha. Todos observavam. O João 

Miguel novamente questiona o porquê da agua ser vermelha, eu disse que a tarde o 

reflexo do sol reflete na agua e como o sol está meio alaranjado, a agua fica 

vermelha. Eu disse que faríamos colagem com papéis coloridos, vermelho no rio e 

amarelo no sol. Nós passamos cola na parte em que estava o sol e depois no rio. 

Volta e meia quando nos aproximávamos para colocar a cola no desenho, alguns 

diziam o porquê da cor do mar. 

Todos, apesar da idade e tempo na escola, se mostram interessados nas 

atividades propostas. 
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Para nós é gratificante ver e acompanhar as crianças nas atividades por que cada 

aprendizado que eles desenvolvem, também são nossos. 

Figura 1: Figura 2 e 3: apresentação da música 

Figura 4: atividade com colagens 

 

 

 

 

 

Aplicação de atividade do dia 22 de abril de 2019 

                                                                                          Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto Crianceiras: Aprendendo com os 

poemas de Manoel de Barros e o compositor e cantor Márcio Camillo, demos 

sequência na utilização do aplicativo. Desse modo, Ana começou apresentando um 

novo amigo, um novo artista, para isso, Ana trouxe um retrato impresso de artista 

explicando que o mesmo se trata de um compositor, logo, ela os indagou 
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perguntando se eles sabiam o que um compositor fazia. João Miguel respondeu “ ele 

compõe poesias” não acreditando no que tínhamos ouvido, nós, e a professora 

Adriana perguntamos novamente, o que faz um compositor João Miguel? E de novo 

ele respondeu “ faz poesias “ impressionadas o parabenizamos, e percebemos que 

os demais ficaram atentos a resposta do colega. Logo após, seguimos passando o 

clipe do músico cantando e fazendo movimentos do poema Bernardo junto à várias 

crianças, eles permaneceram atentos prestando bastante atenção no vídeo. 

Portanto, prosseguimos fazendo uma apresentação do tronco Bernardo, onde nós 

bolsistas o confeccionamos usando uma caixa de papelão para representar o tronco, 

papel cartão rosa para o membro superior (cabeça) e TNT para as assas. Sendo 

assim, contamos com a participação da pequena Lívia para representar o Bernardo 

com o intuito de fazer com que as crianças se interessassem ainda mais pela 

apresentação, e assim foi. Após a finalização do clipe, os alunos ficaram 

empolgados para também ser o tronco Bernardo, desse modo, fomos chamando um 

a um para dançar o momento em que Bernardo cria assas virando um pássaro. 

Acreditamos que esse foi o momento em que eles mais se envolveram na atividade, 

pois demonstraram interesse em participar, onde risos se faziam presente, e 

resistência ao sair da caixa para deixar o próximo colega também participar. 

Desse modo, concluímos que a abertura do projeto foi bem recebida pelas 

crianças, uma vez que os mesmos gostaram da atividade a qual preparamos para 

eles. Por conseguinte, ficamos satisfeitas ao final com o retorno positivo das 

crianças. 

ILUSTRAÇÕES: Momento da apresentação do Bernardo 
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Momento em que as crianças representavam Bernardo fazendo os movimentos das 

assas. 
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Registro do dia 23 de abril de 2019 – Pássaro Aracuã: atividade do 

aplicativo crianceiras. 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

Na atividade proposta para ser aplicada no dia 23/04/19, começamos 

perguntando para as crianças se lembravam do o nome do personagem da 

musiquinha que tinha sido trabalhado com eles no dia anterior, perguntei mostrando 

o personagem de papelão para eles. Figura 1. 

 

 

Figura 1: personagem Bernardo feito de papelão, pelas pibidianas do dia anterior.  

Começaram a pensar e a falar das assas dele que ele voa, então indagamos: 

isso mesmo ele voa ele é um pássaro, qual o nome dele? Davi colocou a mão 

cabeça, to pesando! Exclamou, então ajudei falando que começava com “BE” então 

gritarão: Bernardooooo! Depois de lembrarem o nome, explicamos que o Bernardo 

era um troco de arvore que virava, e eles responderam: um pássaro, com isso a 

Nayara explicou que o nome daquele pássaro era Aracuã, e começou a falar sobre 

algumas características daquele pássaro, como que essa espécie de ave costuma 

ser encontrada em diversos locais do Brasil. Em grande parte do tempo está 

pulando e andando pelo chão. 
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Depois de fazermos a roda de conversa sobre o pássaro colocamos imagens 

do Aracuã no data show mostrando para eles as cores do pássaro, perguntei qual 

era a cor dele a maioria das crianças respondeu marrom, a única que gritou 

vermelho foi a Sophia, e com isso perguntei novamente para ela e me respondeu 

marrom. A seguir mostramos vídeo dele voando pela natureza e por último o qual 

eles mais gostaram foi o vídeo do canto do pássaro Aracuã, onde puderam ouvir o 

canto dele, com isso ao ouvir o som do pássaro o João Miguel relacionou a o som 

do galo, e logo após falar tentou reproduzir o mesmo som com sua boca. 

Todas crianças depois começaram a tentar reproduzir o som do pássaro, 

alguns gritavam, outros faziam o som do galo, pois o som do canto do pássaro 

remetia um pouco mesmo ao canto do galo. Após reproduzir os vídeos, organizamos 

eles nas cadeirinhas para a realização da segunda parte da atividade a qual eles 

pintariam o pássaro Aracuã. Para a realização dessa atividade pesquisamos 

imagem prontas do pássaro para poder colorir, não encontramos na internet 

nenhuma imagem, então imprimimos uma imagem do pássaro e fizemos seu 

contorno em outra folha, assim fizemos a imagem do pássaro para ser usado na 

atividade. Figura 2. 

 

Figura 3: desenho do pássaro Aracuã realizado para a atividade. 

Entregamos a atividade de para cada um junto com os lápis de cor preto e 

marrom que são as cores do pássaro, com uma imagem no data show explicamos 

como eles iriam pintar o pássaro, primeiro eles iam pintar o corpo do pássaro de 

marrom  e em seguida pintariam as assas de preto, essa foi uma pintura dirigida que 

foi realizamos com eles. Figuras 3. 
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Figuras 3: Melissa e Sophia terminado a atividade, atividades prontas das 

crianças. 

 

 

Registro do dia 25 de abril de 2019 – Confecção do Bernardo 

Valdira  

Karen 

Hoje, dia 25 de abril de 2019, foi mais um dia de desenvolvimento do projeto 

Crianceiras na creche Menino Jesus. 

Iniciamos a confecção do Bernardo, com as 18 crianças sentadas nas 

cadeirinhas. A professora Adriana, disse que iria mostrar um vídeo no projetor para 

ver se eles se lembravam. O educando Davi falou: 

Eu já sei, é o Bernardo.  

A pibidiana Valdira pegou um rolinho de papel higiênico e explicou que hoje 

eles iriam pintar o rolinho de papel, dando início a construção do Bernardo, e que 

iriam pintar a parte superior de rosa e a inferior de marrom, mostrando aos 

educandos as separações com uma linha de barbante. Também foi dito que a 

manhã eles terminariam a construção do Bernardo com os auxílios das pibidianas 

Ivete e Thais, ainda foram indagados sobre as cores que o Bernardo tem. 

Ouve confusão por parte de algumas das crianças que disseram laranja e 

vermelho, em seguida com o vídeo do Bernardo passando no projetor, foram 

colocados brinquedos sobre o tapete para que as crianças brincassem em quanto 
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fossem desenvolvidas as atividades. Íamos chamando em grupo de 3 em 3 para que 

realizassem a pintura do corpo do Bernardo. No decorrer das atividades, foram feitas 

perguntas tais como: 

Quem você está pintando? 

Quais as cores dele? 

E todos responderam: o Bernardo. 

Fomos auxiliando que era para pintar a parte de cima de rosa e a parte de 

baixo de marrom, poucas crianças confundiram. 

A pibidiana Valdira sentiu dificuldades em saber se as crianças já haviam 

preenchido todo o espaço que era para ser pintado, mas solicitou ajuda às 

professoras Adriana e Lídia, assim ela pôde ir auxiliando as crianças para que 

preenchessem todos os espaços necessários. 

Quando o aluno Gustavo terminou de pintar, indagou: 

E as pernas dele? 

A pibidiana Valdira respondeu: 

As pernas vocês irão fazer a manhã com os auxílios das pibidians Ivete e 

Thais. 

E assim concluímos nossas atividades com êxito. 

 

 

   

Registro do dia 26 de abril de 2019 – Término da confecção do tronco de 

árvore Bernardo. 

                                                                                                     Ivete Brito 

                                                                                                     Thaís Vieira 

 Dos dezoito alunos, compareceram dezesseis na sala da professora 

Adriana. 

Depois de brincarem com as massinhas de modelar chegou a hora da leitura, o livro 

escolhido e lido para eles foi “AME SUA FAMÍLIA”. Através da leitura pôde-se 

abordar temas importantes, tais como: que nunca podemos mentir e que devemos 

sempre dar muito valor para nossa família. Pois, nos momentos mais difíceis, será 

ela que sempre estará ao nosso lado, pronta para nos amparar. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1082



                                                                      

23 
 

     

         Imagem 1 – Momento da leitura 

Nesta semana as duplas trabalharam com a poesia cantada de Manoel de 

Barros “Bernardo”, nossa dupla (Ivete e Thaís) ficou encarregada de criar uma 

atividade para a conclusão da confecção do Bernardo, que se trata de um tronco de 

árvore que cria asas, transforma-se num passarinho e alça voo pelo céu. Primeiro 

colocamos o clipe da poesia cantada no data show para que eles vissem novamente 

as imagens do Bernardo e assim se tornasse mais fácil fazer as atividades. 

Enquanto projetávamos as imagens foram feitas diversas perguntas para as 

crianças, sobre todas as características do Bernardo, todos participaram e 

responderam prontamente. Nossa dupla confeccionou um “Bernardo” e como 

surpresa trouxe e mostrou para as crianças que fizeram aquela farra. Colocou-se um 

elástico no “boneco” e ele subia e descia dando realmente a impressão que estava 

pegando impulso para voar. Todos puderam tocar e brincar um pouco com o 

“Bernardo”. De repente, ninguém resistiu a música e começamos todos a cantar e 

bater as asas, assim como o Bernardo faz no clipe. 

    

     Imagem 3 – Imagem do Bernardo no clipe                                  Imagem 4 – 

Boneco do Bernardo 
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       Imagem 5 – Exibição do boneco Bernardo                           Imagem 6 – Crianças 

interagindo com o boneco        

    

    Imagem 7 -  Imitando o Bernardo batendo asas. 

Logo após foi mostrado para eles a atividade do Bernardo já pronta, para 

que tivessem uma noção do que teriam que fazer. Explicou-se passo a passo, todas 

as etapas: Primeiro foi pedido que fizessem os olhos do Bernardo com giz de cera 

preto, depois a colagem do chapéu verde, no qual foram usadas forminhas de 

brigadeiro. Depois a colagem do corpo do Bernardo que foi confeccionado com 

rolinhos do papel higiênico, pintados com tinta rosa (cabeça) e marrom (corpo), em 

seguida a colagem das asas que foram feitas com forminhas de brigadeiro na cor 

branca e com as pontas pintadas de azul como na imagem. Após, colou-se as 

pernas que foram confeccionadas com barbantes tingidos na cor preta e por fim, 

colou-se os pés que foram representados por feijões pretos. 
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 Imagem 8 – Modelo da atividade                                 Imagem 9 – Explicação da 

atividade 

   

Imagem 10 – Confecção do Bernardo                   Imagem 11 – Bonecos 

confeccionado pelos alunos 

Durante as atividades a professora Adriana deixou como fundo musical a 

música do Bernardo tocando o tempo todo e isto deixou a sala num clima muito 

divertido e agradável. Todos se envolveram e participaram das atividades a 

contento. 
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Aplicação de atividade do dia 29 de abril de 2019 

                                                                                          Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Iniciamos as atividades voltadas ao projeto dando sequências na 

apresentação da música linhas tortas do aplicativo, mas sempre relembrando com 

eles os artistas Martha Barros e seu Pai Manoel de Barros e do compositor Márcio 

de Camilo. E sempre eles nos surpreendendo quando eu perguntei os nomes dos 

artistas e eles sempre lembram quem é.  Davi respondeu que era Martha Barros 

João Neto Manoel de Barros e João Miguel disse que era o Camilo fiquei muito feliz, 

pois o que estamos fazendo nas atividades está dando resultado positivo. Logo 

após, exibi o vídeo com a música, pedi que todos prestassem atenção por que em 

seguida iríamos fazer uma atividade voltada no que tinha passado no vídeo. No 

momento em que o vídeo foi passando tinha a imagem que para Martha retrata um 

menino, mas as crianças com sua imaginação retrataram outro personagem. João 

Miguel disse que era um rato, já o Davi viu um canguru e é bom ver que eles estão 

usando a imaginação para criar naquelas imagens aquilo que realmente eles veem. 

Ao fim do vídeo expliquei a eles que iríamos fazer umas brincadeiras onde eles 

teriam que usar do equilíbrio para fazer as atividades. Então eu fui fiz à primeira vez 

a amarelinha mostrando a eles como eles teriam que fazer e em seguida fui 

chamando um a um para que ele também participasse da brincadeira, muitos deles 

tiveram dificuldades em fazer e manter o equilíbrio, já Carlos Théo e Sofia pularam a 

amarelinho bem direitinho. Para dar continuidade à atividade proposta fomos para o 

corredor montamos os cones e o bambolê para dar sequência. Todos participaram 

da atividade e gostaram de brincar e se divertiram bastante. Sobre a atividade 

proposta que era ver se eles conseguiam manter o equilíbrio de fazer os percursos 

com uma perna só à maioria teve dificuldade em manter o equilíbrio, mas também 

reconheço que não é fácil, pois a maioria é muito pequenina. Toda via fiquei muito 

feliz, pois a participação deles foi total na hora da atividade eles se divertiram 

bastantes alguns fez até mais de uma vez. Resultado foi satisfatório, pois a cada dia 

com eles são de aprendizagens. 
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Registro do dia 30 de Abril de 2019 – Sequências de atividades projeto 

crianceiras- poesia Linhas Tortas. 

Beatriz da Cruz Gonçalves 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 30 de abril planejamos trabalhar ritmo com as crianças utilizando a 

poesia cantada Linhas tortas de Manoel de Barros, nós bolsistas confeccionamos 

chocalhos com garrafas pets e dentro para fazer barulho colocamos pedras, 

confeccionamos também umas castanholas com papelão e tampinhas de garrafa 

para as crianças fazerem o som. Inicialmente mostramos o vídeo da poesia e 

explicamos que iríamos tocar os instrumentos na hora que o som Tocploc 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1087



                                                                      

28 
 

aparecesse na música e então quando era o momento certo os alunos começavam 

a bater seus instrumentos. Foi uma tremenda bagunça, e sentimos certa dificuldade 

em controlar as batidas das crianças na hora certa, pois é natural que eles queiram 

fazer barulho e brincar com os sons, então numa segunda vez que passamos o 

vídeo deixamos eles baterem mais livremente seus instrumentos. 

 

Figura 1: alunos fazendo som durante o vídeo da poesia Linhas Tortas. 

Depois de trabalhar a música com os alunos conversamos sobre o que era 

uma moldura, por que era a atividade que iríamos realizar em seguida, perguntamos 

se eles sabiam o que era uma moldura e então ninguém respondeu, expliquei que 

era os detalhes que aparecem em volta de quadros e telas mostraram a imagem do 

início da poesia que mostrava um quadro com o menino que sonhava em ter uma 

perna mais curta e mostrei o que era a moldura daquele quadro. 

Individualmente começamos a fazer as molduras em folhas de cartolina, antes 

nós tínhamos recortado nas pontas de umas folhas formatos de flores, corações e 

bolas, então colocamos esses moldes em cima das folhas dos alunos e com uma 

esponja e tinta pedimos para eles irem dando batidinhas em cima dos recortes para 

formarem suas molduras. O resultado final foi bem bonito e os alunos gostaram de 

participar, lembro de estar fazendo a atividade com a aluna Melissa e aluna Cecília 

do meu lado dizendo que queria muito fazer a atividade dela logo com os corações 

por que se não eles iriam acabar logo, então disse pra ela que eles não iriam acabar 

e que ela iria poder fazer muitos corações em sua atividade. 
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Figuras 2 e 3 alunas pintando suas molduras com as esponjas e tinta 

Todos os alunos interagiram bastante e sempre fazíamos as perguntas sobre 

quais cores que estávamos utilizando, quais imagens eles estavam vendo e se 

estavam gostando. Acreditamos ter feito um trabalho legal com os alunos tanto com 

a parte musical quanto a proposta artística de fazer uma moldura utilizando materiais 

diferentes como foi o caso da esponja. 

    

Registro do dia 03 de Maio de 2019 – Término da confecção do menino “toc 

ploc”. 

                                                                                    Thaís e Ivete 

Na sexta feira, 03 de Maio, entramos na sala as 13 horas, fizemos a acolhida 

com massinha, logo em seguida entregamos uma letra para cada um deles para que 

fizessem o desenho da letra.   

Após as 13:30 fomos para o tapete para contarmos a história do dia. 

Escolhemos o livro “bosque encantado”. A história fala das mãos, dos cinco dedos, o 

nome e função de cada um deles de uma maneira divertida.  

Após a leitura, iniciamos a atividade planejada que seria a pintura do “toc 

ploc”. Retomamos as atividades dos dias anteriores para que recordassem, ouvimos 
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a música e iniciamos a pintura com a tinta marrom que havíamos preparados. 

Perguntamos qual o som da música e o João Miguel respondeu: “toc ploc prô!”. 

Perguntamos por que ele tinha a perna torta e ele responde novamente que era para 

ele pular mais alto. 

 Depois da pintura voltamos para o tapete e dançamos a música com eles 

uma vez e depois deixamos que dançassem livres 

As crianças estão se desenvolvendo muito bem nas atividades, aprendem as 

músicas com facilidade e se mostram muito interessados em tudo que estamos 

propondo. 

Figura 1 e 2: Leitura do livro Bosque encantado 

  

Figura 3: desenvolvimento da atividade 

   

Figura 4: conversando sobre a música  

 

 

Registro do dia 07 de maio de 2019 – O Bem Te Vi. 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo 
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Após todos os alunos chegarem e fazermos o momento de acolhida deles 

com massinha de modelar pedimos para que se organizassem no tapetinho pois era 

a hora da história. A bolsistas Nayara iria contar a história do nome do personagem 

principal do vídeo que está sendo trabalhado nessa semana, o bem te vi. 

Depois de todos organizados  ela começou perguntando  se relembravam do 

vídeo que tinham visto no dia anterior , perguntou mostrando o passarinho bem te vi 

que tinha sido utilizado na aula passada para representar a poesia, com isso eles 

responderam Bem te vi,  após perguntou quem tinha feito os desenhos do vídeo, 

mostrando para a foto da Marta Barros  que estava colada na parede, o Davi que 

estava ao meu lado falou: Marta barros, com isso o João Miguel já foi falando o 

nome dos outros que também tinham as fotos coladas na paredes, ele grito: e o 

Camilo e o Manuel Barros, e todos os outras também falaram, eu a Nayara a 

Professora e a estagiária que estávamos na sala ficamos maravilhadas com as 

crianças pois já os reconheciam quem era quem e seus nomes. Figura 1. 

 

Figura 1 momento da história. 

A atividade proposta para esse dia começamos passando o vídeo da música 

do bem te vi, falando para eles sobre paisagem, água, a cor da água do vídeo como 

mudava. Depois mostramos o vídeo do canto do pássaro bem te vi, enquanto 

trocávamos eles para poder leva-los para a piscina para fazer a atividade. Figuras 2. 
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Figura2: preparação para lavar as crianças para a piscina. 

Depois levamos todos para a piscina, perto da piscina colocamos duas bacias 

com água, colocamos as crianças em volta a Nayara pegou o corante azul, 

perguntou para as crianças que cor iria ficar, responderam que azul, em seguida 

colocou o corante na agua e ficou azul escuro, depois de colorir a agua entregamos 

peixinhos de EVA para ele poderem brincar na bacia até a piscina  encher e eles 

poderem brincar com os peixinhos da piscina. Figura 3 
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Figura 3 colorindo a água e depois brincando com os peixinhos. 

Depois todos foram para a piscina fazer os gestos dos peixinhos, nadarem e terem 

um momento de descontração brincando com os peixinhos de EVA. Figura 4. 

 

Figura 4 crianças brincando na piscina. 

 

 

Registro do dia 10 de maio de 2019 – Conclusão da atividade Bem-te-vi 

                                                                                   Ivete Brito  

                                                                                                Thaís Vieira 

              Hoje, dia 10/05/19 fomos (Ivete e Thaís) para a creche Menino Jesus, para 

participar de mais um dia de aula. Ao chegarmos, encontramos a creche lindamente 

enfeitada em comemoração ao Dia das Mães. Na entrada havia um painel grande 
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com a imagem de uma mãe erguendo seu filho e o que mais nos chamou a atenção 

foi o vestido da mãe, que era todo confeccionado com borboletas de papel, pintadas 

pelos próprios alunos da creche. 

        

        Imagem 1 – Painel dia das mães                        Imagem 2 – Enfeite dia das 

mães 

Em seguida fomos à sala da professora Adriana para ajudar na recepção das 

crianças. No primeiro momento, todos receberam massinhas de modelar, depois de 

brincarem um pouco, iniciamos a atividade do dia, que era a conclusão da paisagem 

do BEM-TE-VI do Projeto Crianceiras. Fomos para a primeira etapa, que era pintar 

os palitos de picolé que representavam a cerca. Cada criança recebeu três palitos 

de picolé, um pincel e tinta guache marrom para pintar, depois os palitos foram 

colocados separadamente por nome para que secassem. 

          

     Imagem 3 – Palitos de picolé pintados                  Imagem 4 – Pintura dos palitos 

Depois do lanche, foi lido o livro A FAMÍLIA DO MARCELO e mostrado a eles 

através do celular, uma imagem da sua autora Ruth Rocha. Foi falado também um 

pouco sobre a biografia da escritora. O livro abordava os diferentes tipos de família. 

Na história do personagem Marcelo, ele morava com o pai, mãe e irmã, mas no livro 

mostra crianças que moram apenas com a mãe ou avós, mostra crianças que são 
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filhos únicos, crianças que moram com a mãe e padrasto. Aborda também que em 

alguns casos os pais se separam e moram em cidades diferentes ou até falecem e 

que cada família é de um jeito, e o que importa é que se ajudem e se amem.  

Conversamos sobre a história do livro e todos quiseram falar um pouco da 

sua família. O aluno João Neto disse que sua avó ficou doente e foi ao hospital, 

João Miguel disse que mora com o pai, mãe e irmã. 

        

 

Imagem 5 – Livro lido   Imagem 6 – Ruth Rocha           Imagem 7 – Momento da 

leitura. 

Logo após, foi colocado o clipe da poesia cantada Bem-te-vi de Manoel de 

Barros e musicada por Marcio Camilo, para que lembrassem das imagens. Enquanto 

as imagens eram projetadas no data show, nós pibidianas, sempre reforçávamos 

sobre as cores do sol, da água, do Bem-te-vi, falamos sobre a cerca e que o Bem-te-

vi pousava, em cima dela. O aluno Davi disse que o Bem-te-vi gostava de mergulhar 

na água, confirmamos que sim, que ele bebia água e gostava de se refrescar 

tomando banho no rio. Pedimos quem já havia visto um Bem-te-vi de verdade e 

todos responderam que não haviam visto. Depois mostramos a eles a atividade que 

eles fizeram no dia anterior, mostramos também uma imagem feita no computador, 

impressa colorida para que eles tivessem uma noção do que ainda faríamos na 
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paisagem para concluir. Mostrou-se também uma imagem ampliada, colorida e 

impressa do Bem-te-vi e também uma imagem em tamanho menor que colorimos 

(Ivete e Thaís) do Bem-te-vi e que eles também pintariam posteriormente. 

               

Imagem 8 – Paisagem impressa          Imagem 9 – Bem-te-vi ampliado e impresso 

          

Imagem 10 -  Bem-te-vi colorido pelas pibidianas          Imagem 11 – Momento da 

explicação das etapas. 

Todas as etapas foram explicadas e com os palitos de picolés pintados e 

secos, partimos para segunda etapa que foi colorir o Bem-te-vi. Em seguida cada 

criança recebeu e colou dois barbantes de lã marrom que representavam o arame 

da cerca e foi colado também por cima da lã, os palitos de picolé e assim a cerca 

estava finalizada. Depois cada criança recebeu outro barbante de lã marrom e cinco 

folhas de jabuticabeira desidratadas que representava a plantinha do clipe. O Bem-

te-vi que foi colorido por eles, foi recortado e colado em cima de um dos palitos de 

picolé, assim como pode-se ver nas imagens 18 e 19. Pelo que pudemos perceber, 

eles gostaram bastante de fazer esta atividade e nós também ficamos satisfeitas 

com o resultado final. 
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         Imagem 

12 – Confecção da atividade (Thaís)                Imagem 13 – Confecção da atividade 

(Ivete)                

          

Imagem 14 – Confeçcão da atividade (Prof. Adriana)   Imagem 15 – Crianças 

realizando a atividade                

          

Imagem 16 Kevim fazendo a atividade   Imagem 17 J. Neto brincando com a lâ                 

 

     

Imagem 17 – Aluno J. Miguel posando para foto           Imagem 18 e 19 – Trabalho concluído: Bem-te-vi               

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1097



                                                                      

38 
 

 

Aplicação de atividade do dia 13 de maio de 2019 

                                                                                          Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Demos início a apresentação da poesia cantada O menino e o rio, a bolsista 

Ana Carla e eu, em conjunto, fizemos a contação do poema. A princípio, nós 

realizamos a leitura de cada cena a qual era exibida no projetor, em seguida eu 

explanava a explicação da mesma para as dezesseis crianças ali presentes. Nesse 

momento me dirigia a elas fazendo perguntas como: o que vocês estão vendo? Qual 

cores vocês veem? E surpreendentemente hoje foi um dia muito especial, uma vez 

que quase todas as crianças interagiram conosco, se tornando até difícil de mantê-

las em silêncio, de modo que queriam falar a respeito do vídeo a todo momento. Dito 

isso, farei um recorte de um trecho de alguns diálogos que ocorreram. 

“ Vejam crianças, olhem que cena linda, o que vocês conseguem ver? Joao 

neto, João Miguel, Davi, Cecília entre outros disseram: é o pôr do sol, quando a 

gente acorda. Eu respondi:  muito bem crianças, parabéns a professora está muito 

feliz com vocês, por que estão prestando atenção e aprendendo, parabéns. 

Seguindo com o poema, a cena a seguir a ser estudada era do menino brincando no 

quintal com vários bichinhos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           Esse foi o momento auge da apresentação, onde a imagem era composta por 

muitas cores e animais, desse modo, todos queriam falar ao mesmo tempo. Nós 

bolsistas estávamos bastante satisfeita, porém ainda percebemos dois educandos 

mais retraídos sem muita comunicação, trata-se de Pedro e Theo. Portanto, 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1098



                                                                      

39 
 

resolvemos fazer pergunta direcionada. Nesse momento, pedi que as crianças 

fizessem silêncio, para que pudéssemos ouvir o colega “ Theo, quais cores você vê 

no vídeo? Ele respondeu: amarelo, verde, azul. Parabéns Théo. Agora vamos ouvir 

o Pedro, o que você vê Pedro? Ele responde: o menino, a aranha. E mais uma vez 

eu os parabenizei, e logo após, abri para que os demais também pudessem se 

expressar.  A maioria dizia o que via: Carlos, Isabela, Sofia, Kevin, João neto dentre 

outros, conseguiram identificar: formiga, aranha, borboleta, uma planta, muitas 

cores, João Miguel disse: é tudo colorido.  

Dessa maneira, ficou evidente que as crianças assimilaram o que passamos e 

explicamos a elas, nos deixando bem felizes, de modo que o intuito da atividade é 

esse. Prosseguindo com a aula, informamos as crianças que preparamos uma 

atividade muito legal e que íamos realiza-la ao ar livre. Dito isto, encaminhamos 

todos para a área externa da sala de aula para um espaço gramado localizado bem 

ao lado do parque de areia, para que assim pudéssemos garantir que a atividade 

fosse desempenhada da melhor forma possível, de modo que os educandos 

conseguissem fazê-la.  Ana, a professora Adriana, a estagiaria Lídia, junto a mim, 

arrumamos uma casinha em cima de um lençol de elástico azul na tentativa de 

formar o cenário do poema no momento em que havia uma casa sobre o rio e vários 

bichos. E assim fizemos, compomos a cena com animais cedidos pela professora 

Adriana. 

  Posterior a isso, orientamos para que as crianças entrassem pouco a pouco 

na casinha para que não se machucassem, e o restante ficou na área externa a 

casa, brincando com os bichos como se estivessem em seu quintal. A atividade foi 

muito bem recebida por eles, e acreditamos que o resultado foi positivo, uma vez 

que eles se divertiram bastante no momento da mesma. Foi um momento de muita 

descontração e animação por parte de todos. Até surgiu o lobo mal e o caçador 

durante a brincadeira, eu era o lobo mal que queria derrubar a casa e João neto 

surge como o caçador para me impedir, e todas as crianças o ajudaram a bater 

nesse malvado lobo. E foi assim que concluímos nossa atividade, cansadas e 

felizes! 
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Registro do dia 14 de Maio de 2019 – Sequência de atividades do projeto 

crianceiras- poema O menino e o rio. 

Beatriz da Cruz Gonçalves 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 14 iniciamos a atividade com o vídeo da poesia cantada O 

menino e o rio de Manoel de Barros, logo no início do vídeo eu bolsista Naiara 

pausei no momento em que apareciam as bolhas numa água bem escura e então 

perguntei para os alunos o que eles achavam que aparecia naquela imagem, logo o 

aluno Davi respondeu bem alto que eram bolhinhas e então perguntei novamente 

como que poderíamos fazer umas bolhinhas e o aluno João Miguel respondeu que 

tinha que assoprar bem forte, assim eu completei que íamos fazer essas bolhas com 

água e sabão logo em seguida ao vídeo. 

Durante o vídeo o aluno Carlos comentou que eles tinham brincado na 

casinha igual a que apareceu na música por que ele relembrou a atividade aplicada 

durante a apresentação do dia anterior com as bolsistas Ana Carla e Luana. Assim 

que o vídeo acabou fomos todos para o parque de areia e nós bolsistas distribuímos 

os tubinhos com água e sabão que contém na tampinha umas argolas de plásticos 

que ao entrar em contato com o vento formam bolhas de sabão, e então deixamos 

os alunos livres para se divertirem e foi realmente o que aconteceu, nós bolsistas 

também entramos na brincadeira e nos divertimos com as bolhas junto com as 

crianças. 

 

Figura 1: alunos fazendo bolhas de sabão. 

Durante a brincadeira com as bolhas eu bolsista Naiara estava perto do aluno 

Téo e ele estava com dificuldade de assoprar e me disse que não queria mais tentar 
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e então insisti para que ele tentasse de novo e depois de mais algumas tentativas 

ele conseguiu assoprar dentro da argola e se formou uma bolha ele ficou tão 

contente que saiu dizendo para a bolha esperar ele, acredito que ele não queria 

deixar sua bolha ir embora porque tinha sido tão difícil de conseguir fazer ela. 

 

Figura 2: Alunos correndo atrás de suas bolhas. 

Nesse dia todos os alunos interagiram e conversaram bastante durante a 

atividade, até aqueles mais calados como a aluna Mirela que chegou para mim bem 

séria e disse que queria pegar a bolha e me pediu para fazer uma na mãozinha dela, 

então expliquei que a bolha tem que voar se pegar nela ela estoura. Depois de 

várias bolhas feitas pelos alunos encerremos a atividade e algumas crianças 

queriam brincar mais um pouco e assim acreditamos ter feito um trabalho proveitoso 

e divertido com todos. 

 

Registro do dia 17 de Maio de 2019 – Sequência de atividades do projeto 

crianceiras- poema O menino e o rio. 

 

Thais e Ivete 

 

         No dia 17 de Maio, chegamos na sala da professora Adriana as 13 horas, 

foram todas as crianças da turma, total de 18. Fizemos a acolhida com massinha de 

modelar e em seguida entregamos faquinhas e garfinhos de plásticos para que eles 
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manuseassem por alguns minutos. Após 20 minutos fizemos a leitura do dia e em 

seguida pedimos que eles pintassem alguns palitos de picolés, entregamos 2 para 

cada um. Depois que eles voltassem do lanche utilizaríamos os palitos para a 

confecção da casinha que selecionamos da imagem da música “O menino e o rio". 

          Assim que a professora Adriana voltou, eles se sentaram no tapete para uma 

roda de conversa. Ali retomamos as atividades dos dias anteriores, fizemos uma 

pergunta para o Théo “qual a atividade que fizeram ontem? ” E “o que a música diz" 

“ e o quem tem na música" o Théo me responde: - fizemos a paisagem que tem uma 

grama verde, o céu amarelo, e a música fala de um menino que morava numa 

casinha que tem borboletas, aranhas, formigas e um monte de bichinhos. 

          Depois da roda de conversa passamos o vídeo da música mais uma vez, e 

fomos para a atividade que era a confecção da casa. A primeira etapa foi a pintura 

com tinta guache, selecionamos duas cores, verde e amarelo. Colocamos as tintas 

nos pratinhos e deixamos em cima das mesas para que todos tivessem acesso. 

          Após a pintura deixamos que eles brincassem no tapete e fomos chamando 

um por um para concluir a atividade que seria a colagem dos palitos e da foto de 

cada um. Conforme íamos chamando e confeccionando a atividade nós 

perguntávamos “quem mora na casinha?” “como é a musiquinha".     

As crianças ficavam maravilhadas na etapa final que era fazer uma portinha 

na casa e colar a fotinha deles. Essa foi uma atividade prazerosa, e mesmo sendo 

com etapas minuciosas o resultado foi satisfatório para nós professoras e para as 
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crianças. 

 

 

Registro do dia 21 de Maio de 2019 – caranguejo se achante. 

Beatriz da cruz Gonçalves 

Naiara Araújo  

Hoje após todas as crianças chegarem, recolhemos as pecinhas que 

estávamos utilizando para fazer o momento de acolhida delas, para poderem ir 

sentar no tapete para o momento da contação da historinha do caranguejo que a 

bolsista Nayara iria contar, ao pedir que recolhessem as pecinhas, como estava 

rouca minha voz estava muito diferente o aluno Kevin virou para mim e disse: prô 

sua boca ta errada! Olhei para ele perguntei como assim minha boca está errada, e 

mais uma vez olhou e disse ah sua boca ta errada, com isso a aluna melissa já foi 

falando: ela está rouca aprô! Falei isso mesmo e agora o que a pro tem que fazer 

para sarar? Ai ela e o aluno Davi respondeu tem que ir no médico, levar injeção 

porque você está rouca, falei: não injeção não, aí vieram correndo onde estava 

sentado me cutucando e falando, vai levar injeção, vai levar injeção, morrendo de rir, 

falei ta bom então a pro vai para poder melhorar agora vamos sentar que a outra pro 

vai contar a historinha, após a historinha subiram para tomar o lanche. 

Quando chegaram do lanche já estávamos prontas para poder iniciar as 

atividades proposta para o dia, começamos perguntando sobre o que bichinho eles 

tinha aprendido ontem, então o aluno João Miguel respondeu o caranguejo, isso 

mesmo explicamos para eles que iríamos ver de novo o vídeo do aplicativo o 

caranguejo „se acham-te‟  então todos sentados no tapete passamos o vídeo e todos 

eles cantavam e faziam o gesto do caranguejo  com as mãozinha. 
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Figura 1: crianças ouvindo a música do aplicativo. 

Depois de assistirem o vídeo passamos para segunda parte que foi  colocar o 

vídeo do clipe da música caranguejo não é peixe caranguejo peixe é,  e ao som 

dessa música dançamos a coreografia da música, eles fizeram a festa, as crianças 

gostaram muito, dançamos 3 vezes pois acabava eles pediam que repetisse a 

música. 
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Figuras 2: crianças dançando a música do caranguejo não é peixe caranguejo peixe 

é. 

Após dançarmos a música, colocamos a música de novo do aplicativo o 

caranguejo se achante, pegamos um lençol e cada uma das crianças ficava 

segurando uma parte do lençol, e colocamos alguns caranguejos de eva no centro 

do lençol e conforme o ritmo da música balançaríamos o lençol um pouco mais lento 

ou forte, conforme a música ia tocando. 

 

 

Figura 3: Crianças balançando o lençol conforme o timo da música. 
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Falávamos  agora de vagar mais alguns pulavam e puxavam o lençol com 

força e os caranguejos caiam no chão,  conversamos com eles que não era assim 

que era para fazer que era com calma, começamos de novo e de novo sacudiam o 

lençol com força e derrubaram os caranguejos, conversamos mais um vez que não 

era para sacudir com força e pulando para derrubar os caranguejos, depois  

tentamos mais uma vez mais logo após um tempo da música começaram de novo, 

percebemos que estavam muito agitados, com muita energia, com isso a bolsista 

Nayara sugeriu que voltássemos a música do caranguejo não é peixe caranguejo 

peixe é, para eles poderem dançar e extravasar a energia, então ponhamos o clipe 

de novo e começaram a dançar novamente todos. A parte que mais gostaram foi a 

de dançar. 

 

 

REGISTRO DO DIA 23 DE MAIO DE 2019 

                                                                                     Ester de Souza Garcia 

                                                                                     Valdira Gonçalves 

No dia 23 de Maio, entramos na sala de aula as 13h, as crianças chegaram 

aos poucos, a professora Adriana e a auxiliar distribuíram pecinhas de montar para 

as crianças, eu (Ester) comecei a ir em cada cadeirinha das crianças para conhecê-

los e adquirir maior proximidade, por ser meu primeiro dia com esta turma. As 

crianças me receberam muito bem considerando o primeiro contato. Na sequência a 

professora Adriana chamou todos para se sentarem no cantinho de contar histórias, 

e todos foram e ase acomodaram, a professora começou a contar a história dos 

“três porquinhos”, enquanto ela narrava a história fazia perguntas sobre o contexto, 

como o nome das formas geométricas que havia ensinado a eles, comparando com 

as formas semelhantes da casinha na história, por exemplo, triângulo, quadrado e 

retângulo. Os alunos demonstraram ter bastante conhecimento para responder as 

perguntas.  

Ao final da história e alguns minutos, a turma foi liberada para o lanche, logo 

em seguida arrumamos a sala, preparando os equipamentos para reproduzir um 

vídeo intitulado “O Caranguejo Se Achante”. Ao retornarem os alunos se sentaram, 

minha colega Valdira fez a explicação inicial e perguntou às crianças se elas 

lembravam do poema exposto esta semana, o aluno Davi foi o único a lembrar do 
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Caranguejo, e assistiram o vídeo duas vezes. As crianças gostaram do vídeo, na 

sequência eu Ester fiz algumas perguntas para as crianças de forma aberta, 

perguntei sobre o que eles viram ou perceberam no vídeo, o aluno Davi citou 

carruagem, João Miguel lembrou do caranguejo, João Neto disse também 

caranguejo, questionei mais uma vez se já tiveram contato com o caranguejo na vida 

real, disseram que não, após perguntei se sabiam a cor do caranguejo, João Neto 

disse que é vermelho e que vive na praia do mar. Após colocamos eles para fazer a 

atividade, pintar o cenário, organizamos de 4 em 4 crianças para conseguirmos 

auxiliá-los, a maioria conseguiu pintar com a esponja muito bem, João Miguel teve 

dificuldades de seguir as orientações de como utilizar a esponja, pressionando-a 

mais do que precisa, insistiu em fazer do jeito que queria. Concluímos com sucesso 

a atividade, ficaram todas lindas. 
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Registro do dia 24 de maio de 2019 – Confecção da atividade do caranguejo: 

SE ACHANTE 

                                                                                                   Ivete Brito 

                                                                                                   Thaís Vieira 

Hoje, sexta-feira dia 24/05/19 na creche Menino Jesus, compareceram quinze 

alunos na sala da professora Adriana. No primeiro momento, as crianças receberam 

massinhas de modelar e algumas delas confeccionaram minhocas com as 

massinhas. Logo após, foi o momento da leitura e o livro lido para eles foi “Seja 

Educado” traduzido por Klaus Rehfeldt. O livro aborda o tema educação e o quanto 

é importante usarmos as “palavras mágicas” - MUITO OBRIGADO, DESCULPE E 

POR FAVOR. Todos prestaram bastante atenção na história e volta e meia alguém 

fazia algum comentário, do tipo que não se deve ser malcriado como o menino da 

história. 

        

        Imagem 1 – Livro lido                        Imagem 2 – Momento da leitura 

 

Foi então que iniciamos a primeira etapa da nossa atividade do projeto 

Crianceiras, que era a confecção do caranguejo SE ACHANTE. Nós pibidianas, 

Ivete e Thaís mostramos a eles a confecção do caranguejo que fizemos, para que 

pudessem entender melhor como seria feita a atividade. Depois de tudo ser 

devidamente explicado, cada criança recebeu um filtro de café descartável, um 

pincel e tinta guache verde para pintar o filtro de café que representaria o corpo do 

caranguejo. Todos estavam bem empolgados e então pedimos a eles quem faria a 

atividade com capricho e todos gritaram: - Eu!!!! 
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  Imagem 3 – Modelo da atividade                     Imagem 4 – Pintura do filtro de café                     

Imagem 5 –  Pintura 

 

Logo após, os filtros de café pintados foram levados para o sol, para que 

secassem rapidamente e pudéssemos dar sequência as próximas etapas. Em 

seguida, todos foram ao refeitório para lanchar. 

Foi passado através do data show o clipe da poesia cantada SE ACHANTE 

de Manoel de Barros e foram feitas algumas perguntas aos alunos, como: Qual é o 

nome do clipe? Vocês gostaram do caranguejo? O que vocês acharam do 

caranguejo da música? O aluno Gustavo disse que achou o caranguejo feio e os 

alunos João Miguel e Davi disseram que acharam ele bonito, depois Davi falou que 

também o achou metido. Os alunos João Neto, Manuella e Davi disseram que o 

caranguejo tinha patas e sinalizaram com as mãozinhas abrindo e fechando.  No 

clipe mostra o caranguejo passeando num coche e algumas crianças gritaram que 

ele estava passeando numa carroça. Como no clipe o coche quebra no final da 

história, pedimos a eles o que houve com o coche e vários alunos gritaram: - 
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Quebrou!!! O aluno João Miguel disse com o olhar sentido: - Poxa vida, a carroça 

quebrou, o caranguejo ficou triste!!!  Depois foi mostrado a eles a atividade que 

haviam feito no dia anterior, que era o cenário, onde colaríamos o caranguejo.  

Logo após, ouvimos novamente o clipe, mas desta vez, todos levantaram 

cantaram e dançaram e foi uma farra só. 

         

 Imagem 6 – Clipe no datashow                 Imagem 7 – Cantando e dançando 

 

 Em seguida, cada um voltou para seu lugar e fomos para a segunda etapa, 

que foi colar o filtro de café na folha de sulfite pintada no dia anterior. A terceira 

etapa foi colar as quatro patas dianteiras do caranguejo, que foram representadas 

por forminhas de papel azuis para cupcake. Na quarta etapa, cada um recebeu uma 

boquinha confeccionada em EVA vermelho que também foi colada no caranguejo. 

Depois fomos para a quinta etapa, cada criança recebeu seis triângulos roxos 

confeccionados em EVA felpudo, para serem colados e assim representando as 

patas traseiras do caranguejo. Agora para finalizar a atividade, fomos para a sexta 

etapa onde cada criança recebeu dois pedacinhos de massinhas de modelar branca 

e dois pedacinhos pretos, para a confecção dos olhos do caranguejo. E assim 

concluímos mais uma atividade do Projeto Crianceiras, hoje, sobre o caranguejo “ 

SE ACHANTE”, que foi uma atividade muito gostosa e divertida de se realizar, onde 

todos se envolveram e participaram.  O resultado final foi maravilhoso, resultando 

num trabalho colorido, onde usamos vários materiais e texturas diferentes, tudo feito 

com muito entusiasmo pelas crianças e também por nós pibidianas (Ivete e Thaís), 

professora Adriana e professora Lídia, que auxiliamos em cada etapa, com muito 

carinho. 

Abaixo imagens do momento da confecção do caranguejo e resultado final.  
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Aplicação de atividade do dia 27 de maio de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

 

Demos início à apresentação da poesia cantada Sebastião, a bolsista Ana 

Carla e eu, em conjunto, passamos a poesia no projetor de maneira rápida e sucinta 

de forma há aproveitar o tempo para que conseguíssemos realizar a pintura do 

jacaré Sebastião, mas todos ficaram quietos e prestando muito atenção ao vídeo. 

Logo que o vídeo começou a ser exibido que aparece a imagem do Sebastião João 

Neto fala e um jacaré eu e a professora Adriana ficamos sem acreditar no momento, 

pois de cara ele identificou que era um jacaré. A princípio, a bolsista Luana, mostrou 

as crianças um jacaré de madeira fornecido pela creche. Nesse momento, ela se 

dirigiu a eles perguntando que animal era aquele, e rapidamente João Neto e Davi 

responderam que se tratava de um jacaré, e logo após ela os indagou mais uma 

vez, perguntado se alguém tinha medo, e a grande maioria disse que sim, ele é 

perigoso, come peixinhos. Em seguida, iniciamos o vídeo e os deixamos a vontade 

para assistir e ouvir o poema, a empolgação das crianças foi imediata, 

principalmente quando acontece a corrida entre Sebastião e o peixe, assim, nós, 

bolsista, eu Ana e Luana bem como a professora Adriana, incentivamos ainda mais 

a competição perguntando quem iria ganhar e chegar primeiro, e todos responderam 

que jacaré Sebastião iria ganhar. Ao término do vídeo Luana os perguntou qual era 

o nome do jacaré, e rapidamente João Miguel disse que era Bastião, Luana o 

parabenizou dizendo é isso mesmo João é Sebastião. Com a finalização do vídeo a 

bolsista Luana disse a ele que iríamos todos pintar um lindo jacaré gigante que 

havíamos confeccionado, eu Ana peguei o Jacaré fui ao meio da sala com ele eu e 

Luana fizemos a comparação do Jacaré de papelão com o jacaré de madeira e 

Luana os perguntou, se eles eram parecidos e todos disseram que sim. Assim 

Adriana pediu a eles que todos se sentassem em suas respectivas cadeiras para 

que pudéssemos preparar as tintas e pincéis a sermos usados, nós juntamente com 

Adriana e Lidia selecionamos as tintas a serem utilizadas. Então preferimos separar 

em pequenos grupos para não haver tumulto colocamos uma mesa pequena no 

centro da sala para pintar o jacaré, os pratos de tintas nas cadeiras para facilitar 
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para eles na hora da pintura. E assim demos inicio a pintura do grande jacaré 

chamamos de 4 a 5 crianças por fez e sendo que eu Ana e a bolsista Luana também 

entramos na farra para auxiliar eles na hora da pintura, foi um momento bem 

gostoso e descontraído pois coseguimos perceber que eles adoraram pintar aquele 

enorme Sebastião pois utilizamos variadas cores para trazer um ar a mais de alegria 

para aquele referido animal. Dessa maneira, ficou evidente que as crianças 

assimilaram o que passamos e explicamos a elas, nos deixando bem felizes, de 

modo que o intuito da atividade é esse. 

A atividade foi muito bem recebida por eles, e acreditamos que o resultado foi 

positivo, uma vez que eles se divertiram bastante no momento da mesma. Foi um 

momento de muita descontração e animação por parte de todos. E foi assim que 

concluímos nossa atividade do dia acreditamos que passamos para eles o que 

queríamos e de tal modo vivos também que eles aceitaram e entenderam a 

atividade proposta pois eles realizaram muito bem a atividade do dia! 
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Registro do dia 28 de Maio de 2019 – Sequências de atividades projeto 

crianceiras- poesia Sebastião. 

Beatriz da Cruz Gonçalves 

Naiara Araújo 

Na aula do dia 28 nós bolsistas iniciamos com o vídeo da poesia cantada 

Sebastião e logo percebemos a animação dos alunos, eles se mexeram com o ritmo 

animado da música e interagiram bastante, o aluno Carlos disse que o jacaré do 

vídeo faz assim ó e me mostrou suas mãos duas mãos juntas e logo em seguida se 

separando como um abrir e fechar da boca do jacaré. 

Depois do vídeo eu bolsista Naiara perguntei para os alunos o que o 

Sebastião fazia no vídeo e logo o aluno João Neto respondeu que o Sebastião fazia 

uma corrida com peixes então eu disse a todos que iríamos brincar fora da sala de 

aula de apostar corrida, saímos para o corredor em frente a sala e eu havia colocado 

umas faias com fita isolante preta no chão separando em três pistas de corrida, 

conversei com os alunos e disse que iríamos brincar com três de cada vez onde um 

iria ser o Sebastião e os outros dois iriam ser os peixes. 

Então começamos as corridas e todos os alunos se empolgaram, correram 

bastante e todos falavam que queriam ser o Sebastião então disse a eles que no 

final todos poderiam colocar a fantasia do Jacaré, aluna Ana correu bastante e me 

disse que era a vencedora e então o aluno Murilo que ouviu a colega me perguntou 

o que ela ia ganhar por que ele também tinha vencido, então eu completei que todos 

eram os ganhadores. No final da corrida todos entraram na caixa que fizemos o 

jacaré e tiramos fotos dos alunos. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1115



                                                                      

56 
 

 

Essa foi uma atividade que eles se divertirem e extravasaram suas energias, 

pois correram bastante, e nós ficamos satisfeitas, pois todos colaboraram com a 

proposta que fizemos. 

 

 

Registro do dia 04 de junho de 2019 – Sombra Boa: atividade do 

aplicativo crianceiras. 

Beatriz da cruz Gonçalves 
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Naiara Araújo 

Após todas as crianças chegarem  e fizermos o momento de acolhida deles 

com pecinhas, neste momento do começo da aula,  os alunos Melissa e Davi 

perceberam que eu estava gripada, o Davi veio com uma pecinha e disse que era 

remédio, que ele estava doente também ai tomou aquele remédio e tinha melhorado, 

perguntei se era doce ou amargo, sorrindo disse que era muito amargo, e falou para 

tomar tudinho, a aluna Melissa veio com um objeto que tinha feito com as pecinhas 

disse que era injeção e que iria melhorar, e me aplicou a injeção no braço.  

Depois da acolhida a bolsista Naiara contou a historinha da cor do amor para 

eles e em seguida subiram para lanchar. Enquanto organizávamos a atividades do 

dia que foi sobre o vídeo do aplicativo crianceiras “sombra boa”, para a realização da 

atividade utilizamos o vídeo da música e objetos que representassem os 

personagens do vídeo e também a caixa das sombras que havia na escola, uma 

caixa de papelão toda preta, com uma luz e na frente colocamos papel manteiga e 

ao colocar o objeto dentro dela perto do papel com a luz que tem dentro da caixa 

acessa aparecia a sombra do objeto. 

Conforme as crianças voltaram do lanche pedimos que organizassem 

sentados no tapete para assistir o vídeo, começamos perguntando se lembravam do 

vídeo que tinham visto e da atividade realizada com as bolsistas no dia anterior, 

alguns lembraram das atividades da semana passada que foi do jacaré e gritaram: 

jacaréee, mais aí falamos não esse não aí o aluno Gustavo falou: da maria, isso 

mesmo exclamamos, maria é uma personagem do vídeo. Figura 1. 

 

Figura 1: Crianças no tapete para assistir o vídeo. 
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Passamos o vídeo para eles, fizemos algumas perguntas sobro vídeo como: 

qual era o nome do cachorro que falava no vídeo? Todos responderam: Ramelaa! 

Que era o nome do cachorro, perguntamos que lugar se passava o encontro da 

sombra boa e de maria ai eles gritaram algum na arvore e outros no rio, gostaram 

bastante do vídeo da música, após falar sobre o vídeo pegamos a caixa das sobras 

ligamos ele deixamos a sala escura e colocávamos os objetos e perguntávamos que 

personagem era ele, colocávamos uma menina, ai pela silhueta que forma a sobra 

eles gritavam: Maria, colocamos um menino ai falavam sombra, um animal ai 

falavam o ramela, colocamos uma arvore ai gritavam arvore. Figura 2. 

 

Figura 2: caixa das sombras. 

Após encerramos os personagens pegamos o alfabeto e começamos a 

perguntar que letrinha era aquela, como a professora Adriana está trabalhando com 

eles a inicial do seu nome, quando perguntavam que letra era esta, eles não 

respondiam que letra ela aquela mais sim, letra da Ana, ou do Davi. Mostrávamos a 

letra J dentro da caixa aí o João já gritava a minha prô e os coleguinhas a do João, e 

foi assim até colarmos a inicial de todos na caixa das sombras. Figura 3. 
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Figura 3: Inicias dos nomes dos alunos grudados na caixa das sombras. 

 Depois chamamos um por um para poder ver por dentro da caixa como que 

era, aí vinham mexiam pegavam as letrinhas e os objetos, alguns tentavam fazer 

sombras, Davi tentou fazer um coelho com a mão Manu um pássaro. Conforme iam 

vendo a caixa em se guinda saiam para o parque. 

 

Momento da atividade 

Entregamos as folhas para eles começarem o desenho direcionado do gavião 

da poesia, ao observa-los desenhando o aluno João Neto começou falando eu não 

consigo fazer prô, me ajuda, mais ele já tinha feito um grande retângulo que tinha 

falado que era o tronco da arvore depois fez um quadrado que falou que era o 

gavião e começou a desenhar, depois de ter desenhado começou a passar o lápis 

por cima meio que cobrindo o desenho por que disse que não tinha conseguindo e ia 

pintar o desenho. 

 

 Registro do dia 06 de junho de 2019 – Sombra Boa: atividade do 

aplicativo crianceiras 

                                                                                     Ester de Souza Garcia 

                                                                                     Valdira Gonçalves 

No dia 06 de junho de 2019, entramos na sala às 13h, como de costume, as 

crianças de todos os dias foram distribuídas as pecinhas de montar, brincaram por 

um período de tempo. Então, chegou a hora da história, preparamos a história da 

Branca de Neve para contar, a professora Adriana nos cedeu o cenário e os 

personagens para narrar a história, foi muito legal conta-la; pudemos observar que 
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as crianças gostaram, mas foi um pouco difícil pois estavam dispersos e 

conversando, mas a maioria prestou atenção, e até queriam ser o personagem da 

história, o aluno Davi queria ser o príncipe encantado, citou alguns personagens da 

história que ele conhecia. 

Ao decorrer da história contei a eles como os sete anões cantavam ao vir do 

trabalho, assim: “Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, e vou”, todos gostaram. 

Quando terminei, pedi para que batessem palmas os que gostaram. Após as 

crianças foram lanchar e já fomos preparando a sala para assistirem o vídeo 

“sombra boa”. Passados alguns minutos chegaram e a professora pediu para eles se 

acomodarem no tapete, então colocamos o vídeo, no decorrer alguns alunos 

comentaram sobre os personagens, João Miguel falou sobre Maria que parecia 

triste, outros coleguinhas disseram o contrário.  

Ao término do vídeo, a bolsista Valdira fez um diálogo com eles, perguntou ao 

Pedro o que ele viu no vídeo, ele respondeu “viu um caranguejo”, perguntou ao João 

Miguel e ele respondeu que viu uma galinha. Após as perguntas sobre o vídeo 

Valdira questionou sobre a atividade que seria aplicada, como se eles sabiam o que 

era um bilhete e para que era usado e então o Davi respondeu que era para 

escrever alguma coisa.  

Ao término Valquíria ressaltou que o bilhete era para dar algum recado e 

expressar um sentimento. Então eu, Ester, fiz um bilhete para minha colega 

Valquíria, para dar um exemplo do que eles iriam fazer, mostrei e li o que estava 

escrito, que dizia assim: “Acho você muito linda e elegante”, e entreguei o bilhete 

para ela. Explicamos a atividade como eles iriam fazer, entregamos os papéis de 

bilhete para fazerem a colagem dos desenhos para enfeitar, também passamos 

perfume em todas as folhinhas, conforme passávamos eles pediram para cheirar o 

perfuminho e diziam “que cheirinho gostoso” e amaram a experiência. 

 

 

Aplicação de atividade do dia 10 de junho de 2019 

                                                                                            Ana Carla Lima de Oliveira 

Luana Grácia de Oliveira 

Demos início a apresentação da poesia cantada O silencio Branco, eu Ana e 

a bolsista Luana em conjunto, passamos a poesia no projetor pausadamente para as 
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crianças e ao mesmo tempo fazendo perguntas a eles do que eles viam nas 

imagens. No momento em que apareceu a garça parei o vídeo e perguntei o que 

eles viam “ Sophia rapidamente disse que era um canguru, respondi a ela que não 

se tratava de um canguru e sim de uma garça, perguntei a eles também que cor era 

a garça todos disseram que era rosa. A bolsista Luana também começou a indagá-

los que cor realmente e a garça João Miguel respondeu que era branca, e Luana 

continua onde elas vivem eles responderam que no rio, nós os parabenizamos que 

realmente a garça é branca e vive nos rios. Logo após passamos imagens de garça 

na natureza e eles amaram ver as garças principalmente voando com as asas 

abertas. E ainda ressaltamos a importância do silencio que era do que se tratava o 

vídeo e que devemos ficar em silencio em quanto os outros falam e que o silencio e 

uma forma de educação. Após o término do vídeo colocamos todos sentados em 

círculos para que todos ouvissem a música e meditassem em silencio. Em seguida, 

eles continuaram no círculo, mas agora segurando um elástico para que todos juntos 

fizessem o movimento da garça e todos fizeram os movimentos de um lado para o 

outro pra baixo e para cima. Dando sequência eu e Luana pedimos a eles que 

permanecem em silencio para poder explicar a próxima atividade que iríamos fazer 

que era pintar a garça daí relembramos com eles que cor era a garça alguns 

disseram que era rosa e outros branco daí dissemos que era rosa no vídeo por que 

a Marta Barros quis pintar ela de rosa mas que a garça é branca, e que a atividades 

que eles vão fazer agora é pintar uma garça mas vocês podem pintar na cor que 

vocês desejarem, pedimos para que todos se sentassem em suas cadeiras para 

poderem fazer a atividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1121



                                                                      

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Registro do dia 11 de junho de 2019 – projeto Crianceiras- poesia O silencio 

branco. 

Beatriz da Cruz 

Naiara Araújo 

A atividade do dia 11 de junho foi a última do projeto que planejamos sobre as 

poesias de Manoel de Barros e as Ilustrações de Martha Barros, primeiramente 

passamos no data Show a Poesia cantada O silencio Branco e em seguida 

conversamos com os alunos sobre a ave Garça que é o animal que aparece na 

poesia, a bolsista Beatriz fez perguntas como quem já tinha visto aquela ave e então 

vários alunos responderam que já tinha visto, o aluno João Miguel disse que tinha 

visto na outra aula que foi no dia anterior onde as bolsista da segunda feira tinham 

feito a apresentação da poesia. 
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Figura 1: alunos assistindo o vídeo da poesia 

Logo depois da roda de conversas a bolsista Beatriz disse para os alunos 

irem sentar em suas cadeiras, pois iríamos realizar uma atividade onde os mesmos 

teriam que montar um quebra cabeça com a imagem de uma garça. Na atividade 

podemos perceber que as crianças têm um raciocínio lógico já desenvolvido que foi 

o caso do aluno Kevin por que eu entreguei as peças do quebra cabeça primeiro 

para ele e fui distribuir para os outros colegas e disse que assim que terminasse de 

entregar as peças ia explicar o que eles teriam que fazer mas enquanto ainda estava 

distribuindo as peças o aluno Kevin se levantou e disse que já tinha montado o seu, 

eu rapidamente fui até sua mesa para conferir e realmente ele montou certinho e foi 

muito rápido. 
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Figura 2 e 3: alunos realizando a atividade 

Na atividade todos se concentraram e conseguiram realizar, depois de terem 

montado corretamente o desenho nós pegamos folhas de papel sulfite na cor rosa e 

passamos cola branca para que os alunos colassem as peças de forma correta e 

nesse momento eu tive que atentar alguns alunos para não colar as peças do lado 

errado e deu tudo certo. Nossa última atividade foi bem gostosa de realizar e 

sentimos que os alunos puderam estimular a parte do raciocínio lógico e a 

coordenação motora de forma bem lúdica e divertida.    

 

REGISTRO 14 DE JUNHO 

 

                                Thaís e Ivete 

 

No dia 14 de junho fomos até a sala da professora Adriana, encontramos 16 

crianças, pois faltaram duas: Isabela e Guilherme. Fizemos a acolhida com 

massinha de modelar, onde todos deixam despertar sua imaginação. Alguns fazem 

comidinhas, outros prédios, dinossauros, casas... A Melissa fez a letra A e disse que 

era a letra do nome da Ana. 

Em seguida a professora Adriana subiu com as crianças para o lanche e na 

volta iniciamos nossas atividades. 
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Primeiro passamos o vídeo “Silêncio Branco”, repetimos o vídeo duas vezes, 

falamos sobre a importância do silêncio, sobre a garça, e também levamos algumas 

imagens de garças. 

Voltamos para as cadeiras e entregamos uma folha com atividade impressa 

para que eles fizessem a colagem do algodão no corpo da garça, que no caso 

representariam as penas, depois pintamos o bico com lápis de cor alaranjado e as 

pernas com lápis preto.  

Foi uma atividade bacana, que as crianças conseguiram fazer e compreenderam 

bastante. 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola: EMEI Menino Jesus. 

Nome da professora Preceptora: Adriana Siqueira dos Santos. 

Nome dos bolsistas: Ana Clara, Beatriz, Ester, Ivete, Luana, Nayara, Thais, Valdira.  

Quantidade de turmas envolvidas: 1 turma de maternal III 

Quantidade de alunos: 18 

 

1 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

      Relatório Semestral 2019 

     1° Semestre 

  Esse ano novamente estamos desenvolvendo as atividades do PIBID com 

alunos do Maternal III, nossa sala é composta de 18 alunos. 

            Iniciamos o primeiro semestre de 2019 com a proposta de desenvolver o 

projeto de Escrita de si. Como esse projeto foi desenvolvido apenas com alunos do 

ensino fundamental, foi necessário a tentativa de adaptar o projeto para os alunos 

do maternal III. O principal objetivo do projeto era trabalhar com registro escrito dos 

alunos, então pensamos no primeiro momento em trabalhar registros de desenhos 

das crianças.  Mas as primeiras atividades propostas foi possível perceber que a 

maiorias dos alunos ainda não conseguiam representar suas ideais através de 

desenhos. A professora coordenadora do PIBID Flavia Pansini nos apresentou a 

ideia de trabalhar o artista Manoel de Barros e as poesias musicalizadas, através do 

aplicativo criançeiras. Discutimos a proposta com as bolsistas no planejamento, e as 

primeiras ideias foram surgindo. Então começamos a desenvolver o projeto 

Crianceiras: aprendendo com as poesias de Manoel de Barros. O desenvolvimento 

do projeto bem como todas as atividades que foram aplicadas em sala de aula foram 

desenvolvidas no nosso horário de planejamento. Esse ano mudamos o local do 

nosso planejamento, pois a escola dispõe apenas de uma sala para planejamento 
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dos professores, então decidimos fazer o planejamento na Universidade Federal de 

Rondônia, que dispõe de vários espaços, o que possibilitou nossas reuniões de 

planejamento. Nos reunimos todas as terças feriras pela manhã.  Nos primeiros 

planejamentos discutimos as ideias para o projeto, e com a ajuda da professora 

coordenadora Flávia começamos a estruturar o projeto, e os planejamentos 

seguintes usamos para planejar as atividades do projeto.  E quando já estávamos 

aplicando o projeto dialogávamos sobre os desafios, frustações, aprendizagens, 

comportamento, conquistas, tudo que envolve uma sala de aula. A organização das 

bolsistas continua composta por duplas, cada dupla fica responsável de aplicar a 

atividade referente ao projeto criançeiras, fazer a leitura do dia e após aplicar a 

atividade fazerem o registro. 

             Esse projeto possibilitou que as crianças conhecessem o trabalho do poeta 

Manuel de Barros e de sua filha e artista plástica Martha Barros e o cantor e 

compositor Marcio de Camillo. Para isso, usamos o aplicativo virtual Crianceiras, 

constituído por dez poesias cantadas desse grande e importante poeta Brasileiro. 

Assim as crianças participaram de diversas atividades que integraram apreciação e 

exploração da linguagem poética, música, dança, linguagem oral e escrita, 

movimento e artes visuais. Todas as atividades foram desenvolvidas com o objetivo 

de trabalhar de forma descontraída e prazerosa, para despertas nas crianças o 

gosto pela poesia. O resultado foi incrível, nossas crianças tiveram a oportunidade 

de se tornarem artistas, poetas, músicos, dançarinos tudo através de muitas 

atividades e brincadeiras. Além disso, como produto final do projeto, cada criança 

produziu uma coletânea de poesias contendo ilustrações produzidas por elas a partir 

das atividades desenvolvidas. Encerramos nosso projeto com uma noite de 

exposição dos trabalhos dos alunos e com apresentação dos bolsistas do projeto 

para os pais.   

 10 de julho de 2019 

Adriana Siqueira dos santos 
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ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade: Apresentação do projeto de escrita junto à artista Martha 

Barros; 

Tipo de atividade: Diálogo com fantoche Paçoca e apresentação do roteiro de 

atividades por meio de um cartaz; 

Data da Aplicação: 01/04/2019 

Proposta de Atividade: De maneira lúdica, despertar o interesse e curiosidade das 

crianças pelo projeto de escrita; 

OBJETIVOS: 

Apresentar o projeto de escrita relacionando com o trabalho da artista Martha 

Barros; 

Despertar no aluno a vontade de participar das atividades relacionadas ao projeto;  

Memorizar o projeto de forma recreativa através de um roteiro das atividades 

semanais; 

Estimular o interesse pela arte e escrita; 

Estimular a oralidade 

CONTEÚDOS: 

 Apresentação do projeto de escrita relacionando com o trabalho da artista Martha 

Barros; 

Participação nas atividades relacionadas ao projeto;  

Desenvolvimento da oralidade; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Boa tarde crianças, hoje a aula será muito legal, vocês vão 

conhecer um novo amigo, o nome dele é fantoche Paçoca, ele veio nos contar uma 

novidade bem divertida, quem quer conhecer o Paçoca? Hoje também vamos 

apresentar para vocês um cartaz das atividades que iremos fazer sobre uma artista 
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que faz um trabalho lindo de pinturas, o nome dela é Martha Barros, gosta da 

natureza e dos animais, igual a vocês, então vamos começar? 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já pintaram uma tela? 

 O que vocês mais gostam de desenhar e pintar? 

 Vocês conhecem algum artista? 

 Quem gostaria de conhecer um artista? 

 Quem quer ser artista quando crescer? 

 A mamãe e o papai gostam de pintar junto com vocês? 

RECURSOS; cartaz, data show, fantoche.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. Por 

meio da observação, verificar se as crianças conseguiram compreender o diálogo, 

bem como verificar o interesse das mesmas pela atividade e a interação delas com 

as bolsistas.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinhas 

LEITURA DO DIA: Gabriel  

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

                                                                                                           Valdira e karen 

 

Nome da Atividade: Ilustração de um objeto 

Data da Aplicação: 04 de abril de 2019. 

Proposta de Atividade: Olhar o objeto que trouxeram de casa, conversar sobre as 

formas e cores do objeto e em seguida usar a imaginação e fazer uma ilustração o 

mais parecido possível usando giz de cera. 

OBJETIVOS: 

Representar por meio do desenho um objeto que faz parte da sua vida pessoal; 

Explorar textura, traçado, cor e forma; 

CONTEÚDOS: 
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Representação por meio do desenho de um objeto que faz parte da sua vida 

pessoal; 

Exploração de textura, traçado, cor e forma; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente. Para a roda de conversa 

Individual. Para o desenho. 

Explicação Inicial: No sofá: hoje iremos desenhar o objeto que vocês trouxeram na 

terça feira. Agora eu e a Valdira iremos mostrar cada objeto e vocês irão lembrar de 

quem é (mostrar objetos). Agora, vocês irão usar a imaginação e desenhar o mais 

parecido possível e colorir também. Eu vou mostrar o desenho do meu objeto que eu 

desenhei e quero que vocês me falem se está parecido. Então vamos para as 

mesinhas agora.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 De quem é esse objeto? 

 Esse objeto é grande ou pequeno? 

 Que cor tem esse objeto? 

 Qual a forma desse objeto? Ele é redondo? É quadrado? Etc. 

 O meu desenho está parecido? Eu usei as mesmas cores? 

 Quais cores você vai usar para pintar o seu objeto? 

 O seu desenho está parecido? 

 Fazer perguntas com base no objeto. 

 

Observação: Valdira pode fazer as mesmas perguntas. Karen e Adriana lembrar de 

informar para ela qual objeto a criança está desenhando.  

RECURSOS: giz de cera, papel sulfit, objetos, desenho do objeto da Karen e da 

Valdira.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas das crianças. Observar se as 

crianças usaram a imaginação, se tentaram fazer o desenho parecido e se fizeram 

acréscimos conforme as instruções.  
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LEITURA DO DIA: Ana Maria Machado. Menina bonita do laço de fita. 

 
Campus de Rolim de Moura 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III. 

 
Thais e Ivete 

 
Nome da Atividade: Apresentação de poesias cantadas de Manoel de Barros com 

ilustrações de Martha Barros. 

Tipo de atividade: Roda de conversa e brincadeira do lençol. 

Data da Aplicação: 05/04/19 

Proposta de Atividade: Ouvir poesias cantadas de Manoel de Barros, ilustradas por 

Martha Barros. Participar da brincadeira do lençol, sacudindo um caranguejo de 

brinquedo que é mencionado numa das poesias.  

OBJETIVOS:  

Conhecer o trabalho da artista Martha Barros, através das poesias cantadas de 

Manoel de Barros. 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, 

percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

Utilizar o corpo intencionalmente, como instrumento de interação com o outro e o 

meio. 

CONTEÚDOS: 

Conhecimento do trabalho da artista Martha Barros, através das poesias cantadas 

de Manoel de Barros. 

Percepção de diferentes tipos de sons e ritmos; 

Utilização do corpo intencionalmente, como instrumento de interação com o outro e 

o meio. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos conhecer poesias cantadas do artista Manoel 

de Barros, que é pai da Martha Barros. Vamos passar no data show, cinco clips, 

para vocês conhecer, cantar e brincar com o lençol e o caranguejo de brinquedo.  
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Quem já ouviu falar no autor Manoel de Barros? 

E na artista Martha Barros? 

Quem quer ouvir as poesias cantadas e participar da brincadeira do lençol? 

RECURSOS: Data show, computador, lençol e caranguejo de brinquedo. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura da poesia: “O menino que carregava água 

na peneira” de Manoel de Barros. 

 

Campus de Rolim de Moura 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Nome da Atividade; Apresentação da artista Martha Barros e Manoel de Barros 

bem como as 5 músicas de seu aplicativo crianceiras; 

Tipo de atividade; exposição da imagem da artista Martha Barros e de seu Pai 

Manoel de Barros, bem como uma atividade lúdica referente à musica Sebastião  

Data da Aplicação: 08/04/2019 

Proposta de Atividade: De maneira lúdica, despertar o interesse e curiosidade das 

crianças pelos ritmos, músicas e movimento, associando à artista Martha Barros e 

Manuel de Barros; 

OBJETIVOS: 

Observar e interpretar as imagens do aplicativo de Manoel de Barros; 

Escutar obras musicais variadas;  

Participar de situações que integram músicas, canções e movimentos corporais; 

Observar e descrever as imagens; 

CONTEÚDOS: 

(LA) Observação e interpretação de imagens  

(LA) Escuta de obras musicais variadas 

(LA) Participação em situações que integram músicas, canções e movimentos corporais; 
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(LOE) Observação e descrição de imagens; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente  

Explicação Inicial: Boa tarde crianças, hoje a aula será muito divertida, iremos 

mostrar a vocês a foto da artista Martha Barros e seu Pai Manoel de Barros. Será 

que eles são bonitos? Também vamos assistir uns vídeos muito legais, vocês vão 

adorar. E se todos se comportarem nós vamos fazer uma atividade musical bem 

divertida. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já pintaram um quadro? 

 O que vocês mais gostam de desenhar e pintar? 

 Vocês conhecem algum artista? 

 Quem gostaria de conhecer um artista? 

 Quem quer ser artista quando crescer? 

 A mamãe e o papai gostam de pintar junto com vocês? 

RECURSOS; quadros, projetor; 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: Por meio da observação, verificar se as crianças conseguiram 

associar as atividades desenvolvidas a artista Martha Barros e seu pai, bem como 

verificar o interesse das mesmas pela atividade e a interação delas com as bolsistas.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Poesia 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III1: 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- Idioma das 

arvores  

                                                             
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras . 
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Tipo de atividade: Corpo e movimento 

Data da Aplicação: 09/04/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão escutar o poema, na segunda vez 

representar o poema através dos personagens que aparece no vídeo com a 

utilização de galhos de árvores e fazendo gestos do gavião 

OBJETIVOS: 

Transformar os objetos; 

Reproduzir movimentos intencionais. 

Expressão manual. 

Observar e descrever imagens. 

CONTEÚDOS: 

LA- Processo de construção e transformação de objetos. 

MOV- Reprodução de movimentos intencionais. 

MOV-Expressividade manual. 

LA-Observação e descrição de imagens. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal, vamos escutar 

um poema e depois vamos representar com instrumentos e objetos. 

 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Que imagem é essa? 

 Tem esse personagem no poema? 

 Já viram um gavião? 

RECURSOS: 

Galhos, instrumentos musicais, personagens do poema, figuras diversas. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Massinha de modelar. 

LEITURA DO DIA: Os sete pares de sapatos da princesa. 
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                                           Campus Rolim de Moura-RO 

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO 

Thaís e Ivete 

 

NOME DA ATIVIDADE: Apresentação das músicas do aplicativo Criançeiras 

TIPO DE ATIVIDADE: Colagem com papéis picotados em um desenho referente a 

música “ os rios começam a dormir” 

DATA: 12-04-2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Ouvir uma poesia cantada de Manoel de Barros, 

ilustradas por Martha Barros. Em seguida fazer uma colagem com papéis coloridos 

em uma ilustração 

OBJETIVO: 

Aperfeiçoar habilidades manuais que exijam coordenação motora 

Manipular materiais, objetos diversos para aperfeiçoamento das habilidades 

manuais 

CONTEÚDOS: 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais que exijam coordenação motora 

Manipulação de materiais, objetos diversos para aperfeiçoamento das habilidades 

manuais 

AGRUPAMENTO: Coletivo 

EXPLICAÇÃO INICIAL: Hoje nós vamos ouvir um a musiquinha de Manoel de 

Barros “os rios começam a dormir”, ilustrado por Martha Barros e em seguida vamos 

fazer uma colagem com pedacinhos de papel em um desenho. Nesse desenho terá 

o rio e o sol. 

PERGUNTAS REALIZADAS:  

 Quem quer fazer uma colagem de um desenho bem bonito e colorido? 

 Vocês já fizeram colagem utilizando pedacinhos de papel? 

 Vocês já viram uma pintura de Martha Barros? 

RECURSOS: Pedaços de papéis coloridos (amarelo e vermelho), Cola branca, 

Folha sulfite. 

TEMPO: 40 Minutos 

AVALIAÇÃO: Observação 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Roda de conversa 

LEITURA: A nuvenzinha triste. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira  

 

Nome da Atividade: Apresentação do compositor e músico Márcio Camilo bem 

como a exploração do clipe Bernardo. 

Tipo de atividade: Movimento corporal junto a musicalização; 

Data da Aplicação: 22/04/2019 

Proposta de Atividade: De maneira lúdica, despertar o interesse e curiosidade das 

crianças pelos ritmos, músicas e movimento, associando ao compositor e músico 

Márcio Camilo; 

OBJETIVOS: 

Escutar obras musicais variadas;  

Participar de situações que integram músicas, canções e movimentos corporais; 

Estimular o interesse pela música; 

CONTEÚDOS: 

(LA) Escuta de obras musicais variadas 

(LA) Participação em situações que integram músicas, canções e movimentos 

corporais; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente  

Explicação Inicial: Boa tarde crianças, hoje a aula será bem divertida, iremos 

assistir a um vídeo do compositor e músico Márcio Camilo cantando a música 

Bernardo. Nós vamos trazer o tronco Bernardo para vocês conhecê-los 

pessoalmente. Quem gostaria de conhecer ele?  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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 Quais vídeos musicais vocês assistem? 

 Vocês sabem o que é um compositor? 

 Quem gostaria de conhecer um músico? 

 Quem quer ser artista quando crescer? 

 

RECURSOS; projetor, notebook, papelão, TNT; 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO:  Por meio da observação, verificar se as crianças conseguiram 

associar as atividades desenvolvidas ao compositor e músico Márcio Camilo, bem 

como verificar o interesse das mesmas pela atividade e a interação delas com as 

bolsistas.  

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

 

Naiara e Beatriz 

Nome da Atividade: Sequencia de atividades do projeto crianceiras- Poema 

Bernardo 

Tipo d e atividade: Roda de conversa e pintura 

Data da Aplicação: 23/04/19 

Proposta de Atividade: Primeiramente vamos apresentar imagens do pássaro 

aracuã que aparece no poema Bernardo, e conversar com as crianças sobre a vida 

do pássaro e curiosidades do mesmo. Depois os alunos iram pintar uma imagem do 

pássaro impressa.  

OBJETIVOS: 

Utilizar a linguagem oral para conversar e expressar sentimentos; 

 Representar o artístico através da pintura. 

Conhecer características dos animais.  

CONTEÚDOS: 

LOE- Utilização da linguagem oral para conversar e expressar sentimentos; 

LA- Representação do artístico através da pintura. 

NS- Noções das características dos animais. 
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ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos conhecer como é o pássaro Aracuã e como ele 

vive, suas características e também o seu canto e depois vamos pinta-lo seguindo 

suas cores. 

 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem gosta de pássaros? 

 Alguém tem pássaro de estimação? 

 Quais são as cores desse? 

 Onde ele vive? 

RECURSOS: Notebook, data show, atividade impressa, lápis de cor.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: História 

LEITURA DO DIA: O leão e o Ratinho. 

 

Campus de Rolim de Moura 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

 
Valdira e Karen 

 

Nome da Atividade: Inicio da confecção do Bernardo. 

Tipo de Atividade: Pintura 

Data da Aplicação: 25 de abril de 2019. 

Proposta de Atividade: Iram pintar o rolo de papel higiênico, sendo a parte superior 

de rosa e a inferior de marrom, para produzir o corpo do Bernardo. 

OBJETIVOS:  

Realizar processo de transformação de objeto. 

Criar desenhos e pinturas seguindo de instrução 

CONTEÚDOS: 

Processo de transformação de objeto. 
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Criação de desenhos e pinturas seguindo de instrução. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente. Para a roda de conversa 

Individual. Para pintura. 

Explicação Inicial: Nas mesinhas nós iremos pintar os rolinhos de papel para nos 

confeccionar o Bernardo, iremos pintar a parte de cima de rosa, e a parte de baixo 

de marrom. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem nós vamos confeccionar? 

 Qual nome dele? 

 Quais as cores dele? 

RECURSOS: Rolo de papel higiênico, tintas. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças. Observar se as crianças 

usaram a imaginação, se pintaram conforme foi falado. 

LEITURA DO DIA:  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

Ivete e Thais 

Nome da Atividade: Término da confecção do tronco de árvore Bernardo. 

Tipo de atividade: colagem 

Data da Aplicação: 26/ 04/19 

Proposta de Atividade: Colar o chapeuzinho na cabeça do Bernardo, colar as asas 

do Bernardo, colar as pernas do Bernardo. 

OBJETIVOS:  

Aprender a construir e transformar objetos; 

Criar desenhos a partir de colagens. 

CONTEÚDOS:  

Processo de construção e transformação de objetos; 

Criação de desenhos com colagens, seguindo instruções. 
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ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: individual 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos colar o chapeuzinho na cabeça do Bernardo, 

depois colaremos também suas asas e suas pernas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês lembram do tronco de árvore chamado Bernardo? 

 Lembram qual é a cor do chapeuzinho dele? 

 Vamos completar o Bernardo colando as partes que faltam, que são o 

chapeuzinho, asas e pernas? 

RECURSOS:  cola branca, forminhas de brigadeiro na cor verde e branco, barbante 

tingido de preto, folha de sulfite. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pela participação das crianças com a atividade.  

LEITURA DO DIA:  

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira 

Nome da Atividade: Apresentação do vídeo linhas tortas. 

Tipo de atividade: Fazer brincadeira ao ar livre- sugestão pulando com uma perna 

só para a questão da perna torta. 

Data da Aplicação: 29/04/2019 

Proposta de Atividade: Apresentar o vídeo linhas tortas e logo após propor a eles 

que tente pular com uma perna só num circuito com bambolê amarelinho e cones. 

OBJETIVOS: 

Estimular jogos corporais  

Utilizar expressões intencionais do movimento 

Explorar diferentes posturas corporais  

Ampliar e melhorar a habilidade de deslocamento de espaço 

CONTEÚDOS: 

Jogos corporais 
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Utilização expressiva intencional do movimento 

Exploração de diferentes posturas corporais 

Ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual e coletivo 

Explicação Inicial: Boas tarde crianças, hoje nós vamos apresentar para vocês o 

clipe do vídeo linhas tortas do artista Manoel de Barros e logo após iremos brincar 

ao ar livre, vocês vão pular amarelinha, bambolê e cones, mas com uma perna só, 

será muito divertido. Boa sorte a todos.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já brincaram de amarelinha? 

 Já pularam de uma perna só? 

 Quem de vocês tem um bom equilíbrio? 

 Vocês gostam de brincar ao ar livre? 

RECURSOS; data show, cones, bambolês, papel craft.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta por meio da participação da atividade proposta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema Linhas 

tortas. 

Tipo de atividade: Instrumental, corporal e artístico. 

Data da Aplicação: 30/04/2019  

Proposta de Atividade: As crianças irão tocar vários instrumentos feitos com 

materiais recicláveis pelas bolsistas, durante a apresentação do clipe do poema 

linhas tortos, e vamos tentar reproduzir o som do Toc, Ploc com tampinhas de 
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garrafas. Em seguida vamos confeccionar com os alunos uma moldura em uma 

folha pintada com esponjas utilizando carimbos de corações, flores e bolas. 

OBJETIVOS:  

Explorar diferentes posturas corporais; 

Aprender diversos sons com o próprio corpo, a voz e vários objetos; 

Conhecer um som específico.  

Utilizar técnicas e materiais artísticos. 

CONTEÚDOS: 

MOV- Exploração de diferentes posturas corporais; 

MOV- Exploração de sons com a voz com o corpo e objetos a disposição; 

LA- Percepção de som; 

LA- exploração e manipulação de materiais artísticos. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos. 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos imitar o som do Toc Ploc da música do poema 

Linhas Tortas com esses instrumentos, e vamos ensaiar esse som para fazer uma 

apresentação. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Alguém já ouviu esse som? 

 Como vocês acham que é possível imitar esse Toc e Ploc? 

 Vocês conhecem alguém que anda com bengala? Ou perna torta? 

RECURSOS: Instrumentos confeccionados, castanhola com tampinhas de garrafa, 

chocalho com garrafas pet, vídeo com a música. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelos movimentos e expressões. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação de história. 

LEITURA DO DIA: Chapeuzinho amarelo.  

 

Campus de Rolim de Moura 
 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 
 

Karen e Valdira 
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Nome da Atividade: Produção da moldura do poema linhas tortas.  

Data da Aplicação: 02 de maio de 2019. 

Proposta de Atividade: Elas irão colar areia na para da folha formando uma 

montanha. 

OBJETIVOS: 

Observar e interpretar imagens; 

Perceber diferentes texturas; 

CONTEÚDOS: 

Observação e interpretação de imagens; Percepção de diferentes texturas. 

Percepção de diferentes texturas. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente. 

Explicação Inicial: Começar o dialogo lembrando as crianças que vamos continuar 

a produção da moldura do poema linhas tortas. Mostrar a imagem na data show 

para que elas possam entender como vai ficar a atividade em seguida mostrar que 

vamos usar a areia colorida e explicar que vamos colocar a cola para que elas 

possam colar a areia no papel. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é uma montanha? 

 Ela é grande ou pequena? 

 Que cor é a montanha da imagem? 

 É fácil subir uma montanha? 

RECURSOS: areia, cola e cartolina. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças. Observar se as crianças 

usaram a imaginação, se tentaram fazer o desenho parecido e se fizeram 

acréscimos conforme as instruções.  

LEITURA DO DIA:  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

Thaís e Ivete 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1143



                                                                      

19 
 

Nome da Atividade: conclusão da sequência de atividades “TOC PLOC”. 

Tipo de Atividade: pintura com tinta guache 

Data da aplicação: 03 de maio de 2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão pintar o menino do vídeo “linhas tortas” com tinta 

guache marrom  

OBJETIVOS: 

Escutar obras musicais variadas; 

Criar desenhos, pinturas e colagens seguido de instruções; 

CONTEÚDOS:  

Escuta de obras musicais variadas (L.A); 

Criação de desenhos, pinturas, colagens seguidas de instruções (L.A); 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos:  

Coletivo; 

 Explicação Inicial: Hoje nós vamos terminar de confeccionar o quadro que as 

professoras Karen e Valdira fizeram com vocês ontem. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

  ✓ Vocês se lembram da musiquinha do menino da perna torta? 

✓ Vocês gostam de dançar? 

   

  ✓ o que vocês acham que é essa figura?   

RECURSOS: sulfite, pincel, tinta guache, desenho impresso. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Se dará por meio da participação dos educandos e o 

desenvolvimento da atividade proposta em sala. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: roda de conversa 

LEITURA DO DIA: ainda não definido 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira 
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Nome da Atividade: Movimentos corporais e contato com a água. 

Tipo de atividade: Fazer brincadeira com as crianças utilizando uma bacia com 

água para que eles possam mergulhar o pássaro bem te vi na bacia. 

Data da Aplicação: 06/05/2019 

Proposta de Atividade: Apresentar o vídeo bem te vi e convidar as crianças para 

fazer os movimentos realizados no clipe. 

OBJETIVOS: 

Brincar com jogos cantados e rítmicos 

Utilizar expressões intencionais do movimento 

Explorar diferentes posturas corporais  

Participar de situações que integram música, canções e movimentos corporais. 

CONTEÚDOS: 

Brincadeiras e jogos cantados e rítmicos. 

Participação em situações que integram música canções e movimentos corporais. 

Utilização expressiva intencional do movimento. 

Exploração de diferentes posturas corporais. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual e coletivo 

Explicação Inicial: Boas tarde crianças, hoje nós vamos apresentar para vocês o 

clipe do vídeo bem te vi do artista Manoel de Barros e logo após iremos brincar na 

bacia com água onde vocês irão mergulhar o pássaro bem te vi para tomar um 

banho. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é um bem te vi? 

 Já viram um? 

 Qual som ele faz? 

 Vocês gostam de pássaro? 

  Qual pássaro vocês conhecem? 

RECURSOS; data show, bacia, água pássaro de madeira. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta por meio da participação da atividade proposta. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL –III 

 

Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceira- poema Um bem 

te vi. 

Tipo de atividade: Corpo e movimento 

Data da Aplicação: 07/05/2019 

Proposta de Atividade: As bolsistas irão colorir a água em bacias com cores 

diferentes para as crianças brincarem com os peixinhos e imitar os bichos que 

aparecem no vídeo do poema Um bem te vi. 

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

 Transformar os objetos; 

 Manipular brinquedos diversos para o aperfeiçoamento das habilidades manuais; 

 Reproduzir movimentos intencionais. 

CONTEÚDOS: 

LA- Processo de construção e transformação de objetos. 

MOV- Manipulação de objetos, materiais e brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento das habilidades manuais; 

MOV- Reprodução de movimentos intencionais.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer uma atividade na piscina, vamos colorir a 

agua de amarelo e em seguida vamos brincar com os peixes iguais os que 

aparecem no poema Um bem te vi, podemos imitar os bichinhos que aparecem no 

vídeo. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual cor é essa? 
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 Qual cor vocês gostam mais? 

 Quem gosta de brincar na água? 

 Já viram como é o bem te vi? 

RECURSOS: Corante amarelo, piscina, água, peixinhos de brinquedo. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: leitura 

LEITURA DO DIA: A velhinha misteriosa.  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Valdira e Karen 

Nome da Atividade: Produção do cenário da agua e o sol. 

Tipo de Atividade: Pintura 

Data da Aplicação: 09 de Maio de 2019. 

Proposta de Atividade: Irão pintar um cenário impresso no qual terá um sol, vão 

pintar a forminha de cupk cake e logo após colarão giz ralado e a areia. E por fim a 

parte do sol amarelo faremos colagem de milharina amarela. 

OBJETIVOS: 

Perceber diferentes texturas. 

Criar desenhos e pinturas seguindo de instrução 

CONTEÚDOS: 

L.A: Percepção de diferentes texturas. 

A.v: Criação de desenhos e pinturas seguindo de instrução. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente. Para a roda de conversa 

Agrupamento. Para o desenho (6 crianças) 

Explicação Inicial: Nas mesinhas. Sentados iremos mostrar um cenário já pronto 

para eles ter uma noção de como iram fazer, explicaremos cada detalhe para 

compreensão das crianças. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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 Qual cenário nós vamos confeccionar? 

 Quais cores estamos usando? 

 Quais materiais estamos usando? 

RECURSOS: Giz ralado, milharina, forminha de cupê cake, tinta, areia e papel 

sulfite. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças. Observar se as crianças 

usaram a imaginação, se pintaram conforme foi falado. 

LEITURA DO DIA:  Musica da baleia e a sereia. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ivete e Thais  

 

Nome da Atividade: TÉRMINO DA CONFECÇÃO DA ATIVIDADE: BEM-TE-VI. 

Tipo de atividade: Pintura e colagem. 

Data da Aplicação: 10/05/19 

Proposta de Atividade: 1)Pintar os palitos de picolé com tinta guache marrom e 

depois de secos, colá-los na folha de sulfite; 2) Colar a lã marrom por cima dos 

palitos de picolés; 3) Colar as folhas da jabuticabeira desidratadas. 

OBJETIVOS:  

Criar desenhos, através das pinturas e colagens; 

Perceber diferentes texturas. 

CONTEÚDOS 

L A - Criação de desenhos, pinturas e colagens, seguindo instruções; 

L A - Percepção de diferentes texturas. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos pintar os palitos de picolés com tinta guache 

marrom e depois que eles estiverem secos, vamos colá-los na folha de sulfite como 

se fossem uma cerca. Depois colaremos a lã marrom por cima dos palitos para 

representar o arame da cerca. Em seguida pintaremos o desenho do Bem-te-vi nas 

cores verde, amarelo e vermelho e o colaremos num dos palitos de picolé. Por 
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último colaremos folhas da jabuticabeira desidratadas e um fio de lã, representando 

uma plantinha. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem gosta de pintar com tinta? 

 Quem já viu uma cerca com arame? Onde viu? 

 Quem já viu um pássaro chamado Bem-te-vi? Onde viu? 

 Vocês conhecem folhas de jabuticabeira? 

 Vocês já fizeram alguma atividade usando folhas de árvores? 

RECURSOS: Lápis de cor, tinta guache marrom, palitos de picolé, cola, folhas da 

jabuticabeira desidratadas, lã marrom. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

LEITURA DO DIA: Livro: A FAMÍLIA DO MARCELO (Ruth Rocha) 

 

 

Campus de Rolim de Moura 
 

Ana Carla Lima De Oliveira 
Luana Grácia De Oliveira 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

 
Nome da Atividade: Apresentação do vídeo O menino e o Rio – Montar o cenário 

com barraca e bichos. 
Tipo de atividade: Montar a barraca e convidar as crianças para entrar na história 

entrar e brincar com animais que será montado ao ar livre. 

Data da Aplicação: 13/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças iram brincar ao ar livre com animais e na 

barraca que será montada. 

OBJETIVOS: 

Ler e interpretar de obras de artes, por meio de observação, narração e descrição de 

imagem. 

Valorizar o silêncio 

Explorar o aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, 

instrumentos e suportes necessários para fazê-lo. 
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CONTEÚDOS: 

(AV) Leitura e interpretação de obra de artes, por meio da observação, narração e 

descrição de imagem; 

(MS) Valorização do silêncio 

(AV) Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais, instrumentos e suportes necessários para fazê-lo artístico.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos expor para vocês um vídeo de um poema muito 

bonito, o nome dele é O menino e o Rio. Logo após, nós iremos convidar todos 

vocês para brincar no lindo cenário da história ao ar livre e descobrir o que existe 

dentro desse rio. E juntos, garantir a alegria juntos a todos os bichos que ali moram. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos:  

 Vocês conhecem um rio? 

 Quais animais vocês conhecem? 

 Já viram um rio? 

 Quem gosta de animais? 

 Qual animal vocês gostariam de ter como bicho de estimação? 

RECURSOS: data show, barraca, animais de pelúcia, TNT e notebook. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: O menino e o rio 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Beatriz e Naiara 

 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema O 

menino e o rio 
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Tipo de atividade: Corpo e movimento. 

Data da Aplicação: 14/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão fazer bolhas de sabão na piscina onde 

representará o rio do poema O menino e o rio, e brincar livre com as bolhas de 

sabão. 

OBJETIVOS:  

Participar de situações que integra músicas, poemas e movimentos corporais; 

Interpretar músicas; 

Comunicar através do corpo, representando canções por meio dos movimentos 

corporais; 

Aperfeiçoar a capacidade de interpretar canções, imagens. 

CONTEÚDOS: 

LA: Participação em situações que integram músicas, poemas e movimentos 

corporais; 

LA: Interpretação de músicas. 

MOV: Comunicação corporal, representação de canções por meio dos movimentos 

corporais. 

LOE: Aperfeiçoamento da capacidade de interpretar canções.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer bolhas de sabão na piscina para 

representar a música do poema O menino do rio que assistimos. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já brincou de fazer bolhas de sabão?  

 O que a gente tem que fazer para fazer as bolhas? 

 Que animal e esse? 

 Como esse animal anda? Qual é o seu som? 

RECURSOS: Piscina com água, vídeo da canção, animais de brinquedo, sabão, 

objeto para fazer bolhas de sabão. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação. 

LEITURA DO DIA: De repente. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Karen e Valdira 
Nome da Atividade: Produção do Cenário o menino e o rio. 

Data da Aplicação: 16 de Maio de 2019. 

Proposta de Atividade: Elas irão colar com a auxilio das professoras terra e giz 

ralado juntos na parte de baixo do papel e pó de cerra na parte de cima da folha. 

Formando um cenário para na sexta darem continuidade. 

OBJETIVOS: 

Perceber diferentes texturas. 

Registrar por meio da linguagem de desenho, pintura, modelagem, colagem e 

construção. 

CONTEÚDOS: 

L.A: Percepção de diferentes texturas. 

AV: Registro artístico por meio da linguagem de desenho, pintura, modelagem, 

colagem e construção. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

De 6 crianças 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos realizar um cenário sobre o poema o menino e 

o rio iremos colar terra e giz ralado aqui na folha para formamos um quintal e logo 

após nós vamos produzir o fundo colando pó de serra. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual cenário iremos fazer? 

 Que cor e essa? 

 Que cor e a terra? 

RECURSOS: Terra, pó de serra, giz ralado, cola e papel. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 
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AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças. Observar se as crianças 

usaram a imaginação, se tentaram fazer o desenho parecido, observar a 

coordenação motora delas. 

LEITURA DO DIA:  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

Thaís e Ivete 

Nome da Atividade: Montagem da casinha 

Tipo de Atividade: pintura com tinta guache 

Data da aplicação: 17 de Maio de 2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão pintar a casinha do vídeo “O menino e o 

rio” com tinta guache vermelha, em seguida colar palitos de picolés como se fossem 

as colunas da casa e depois colar na paisagem confeccionada no dia anterior.  

OBJETIVOS: 

Escutar obras musicais variadas; 

Criar desenhos, pinturas e colagens seguido de instruções; 

Explorar técnicas artísticas; 

CONTEÚDOS:  

Escuta de obras musicais variadas (L.A); 

Criação de desenhos, pinturas, colagens seguidas de instruções (L.A); 

Explorar técnicas artísticas (L.A); 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Coletivo; 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos terminar de confeccionar o cenário que vocês 

iniciaram ontem com as outras professoras. Vamos pintar com tinta guache 

vermelha, colar os palitinhos de picolé e depois colar na folha com o cenário. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

  ✓ Vocês se lembram da musiquinha do menino e o rio? 

✓ Vocês gostam de dançar? 

  ✓ o que vocês acham que é essa figura?  

RECURSOS: sulfite, pincel, tinta guache, palitos de picolé e cola. 
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TEMPO DE ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Se dará por meio da participação dos educandos e o 

desenvolvimento da atividade proposta em sala. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: roda de conversa 

LEITURA DO DIA: ainda não definido 

 

 

Campus de Rolim de Moura 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

 

Ana Carla Lima De Oliveira 
Luana Grácia De Oliveira 

 
Nome da Atividade; Apresentação do Poema Cantado Se achante bem como 

brincadeira com o caranguejo confecciono por nós bolsistas. 
Tipo de atividade; O poema do caranguejo se achante será apresentado como 

contação de história, e após convidaremos as crianças para brincar com o 

caranguejo trago por nós. 

Data da Aplicação: 20/05/2019 

Proposta de Atividade: A princípio será exibido o vídeo sem áudio, cena por cena 

para que realizemos a contação do mesmo. Em seguida, o poema será passado 

para as crianças musicalizado, e ao termino, nós iremos orientá-los para uma 

atividade dirigida com o caranguejo se achante já confeccionado.    

OBJETIVOS: (o que espero que elas aprendam) 

Manipular o caranguejo de EVA para aperfeiçoar as habilidades manuais; 

Interpretar canções por meio do poema cantado; 

Garantir a diversão através da brincadeira com o caranguejo se achante; 

 CONTEÚDOS  

(MOV) Manipulação de objetos, materiais e brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento das habilidades manuais; 

(LA) Interpretação de canções; 

(NS) Brincadeiras infantis; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual  
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Explicação Inicial: Hoje nós vamos expor para vocês um vídeo de um poema muito 

bonito, o nome dele é se achante. Logo após, nós iremos convidar todos vocês para 

brincar com esse caranguejo metido que preparamos, E juntos, garantir a alegria. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês conhecem um caranguejo? 

 Vocês têm medo dele? 

 Já viram um? 

 Quem gosta de animais? 

 Quem gostaria de conhece-lo? 

RECURSOS: Data show, caranguejo de EVA e notebook. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos.  

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinha 

LEITURA DO DIA: Se achante. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL –III 

Beatriz e Naiara 

 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema Se 

achante 

Tipo de atividade: Corpo e movimento. 

Data da Aplicação: 21/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão junto com as bolsistas dançar a música do 

caranguejo peixe é, e em seguida vamos usar a poesia se achante do aplicativo 

para fazer uma brincadeira com lençol, vamos colocar uns brinquedos de caranguejo 

e balançar o lençol com as crianças conforme o ritmo da poesia cantada. 

OBJETIVOS: 

Participar de situações que integra músicas, poemas e movimentos corporais; 

Brincar e jogar cantando e dançando; 
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Comunicar através do corpo, representando canções por meio dos movimentos 

corporais; 

Aperfeiçoar a capacidade de interpretar canções, imagens. 

CONTEÚDOS: 

LA: Participação em situações que integram músicas, poemas e movimentos 

corporais; 

LA: Brincadeiras e jogos cantados e rítmicos;  

MOV: Comunicação corporal, representação de canções por meio dos movimentos 

corporais; 

LOE: Aperfeiçoamento da capacidade de interpretar canções.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos dançar a música do caranguejo e em seguida 

vamos brincar com um lençol e fazer os movimentos da poesia cantada Se achante 

do aplicativo utilizando uns brinquedos de caranguejo.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já dançou a música do caranguejo?  

 Onde o caranguejo mora? 

 O que dá para nós fazermos com esse lençol? 

 Como o caranguejo anda?  

RECURSOS: Vídeo da canção, animais de brinquedo, lençol. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação  

LEITURA DO DIA: Caranguejo carrancudo 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

Ester de Souza Garcia  

Valdira Pereira Gonçalves   
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Nome da Atividade:  Projeto Crianceira e Poema Se Achante 

Tipo de atividade: Pintura com esponja  

Data da Aplicação: 23/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças iram pintar com tinta guache e carimbando com 

a esponja, o senário do poema que será a ilustração do desenho do caranguejo.   

OBJETIVOS 

Criar desenhos e pinturas seguindo instrução. 

Desenhar com utilização de materiais diversos.  

CONTEÚDOS 

(LA) Criação de desenhos e pinturas, seguindo instrução 

(LA) Pintura com a utilização de materiais diversos  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual  

Explicação Inicial: Hoje iremos produzir o senário do poema se achante, cada 

criança irá receber uma buchinha, para fazer a pintura com as tintas guache. Cada 

criança recebera uma folha e irão pintar na parte superior de vermelho e amarela e 

na inferior ir pintar de verde.   

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já tiveram contato com o caranguejo? 

 Vocês sabem a cor que ele tem? 

 Vocês sabem onde eles morram? 

RECURSOS: Folha, tinta guache e esponja 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

AVALIAÇÃO: Observação direta, pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:   

LEITURA DO DIA: 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ivete e Thais 

Nome da Atividade: Término da atividade do caranguejo: “Se achante”. 
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Tipo de atividade: pintura e colagem. 

Data da Aplicação: 24/05/19 

Proposta de Atividade:  

1) Pintar os filtros de café com tinta guache verde, depois de secos, colá-los nas 

folhas de sulfite; 2) Colar as patas dianteiras; 3) Colar as patas traseiras; 4) Colar a 

boca; 5) Confeccionar os olhos com massinhas de modelar nas cores preta e branca 

e colá-los.  

OBJETIVOS: 

 Criar desenhos, através das pinturas e colagens; 

 Perceber diferentes texturas; 

 Aperfeiçoar as habilidades manuais.  

CONTEÚDOS: 

L A - Criação de desenhos, pinturas e colagens, seguindo instruções; 

L A - Percepção de diferentes texturas; 

MOV- Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Individual 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos pintar os filtros de café com tinta guache verde 

e depois que eles estiverem secos, vamos colá-los nas folhas de sulfite como se 

fossem caranguejos. Depois colaremos a boca feita com EVA vermelho, colaremos 

as patas traseiras feitas de EVA roxo, colaremos as patas dianteiras que serão de 

forminhas azuis de cupcakes e por fim, faremos os olhos com massinhas de modelar 

na cor branca e preta e os colaremos. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem gosta de pintar com tinta? 

 Quem gosta de fazer colagem? 

 Quem já viu um caranguejo de verdade? Onde viu? Qual era sua cor? 

RECURSOS: tinta guache verde, filtros de café, pincéis, pratinhos descartáveis; 

cola, EVA vermelho e roxo, forminhas azuis de cupcakes, massinha de modelar nas 

cores branca e preta. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: roda de conversa. 

LEITURA DO DIA: Livro: SEJA EDUCADO - Tradução: Klaus H. G. Rehfeldt 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Beatriz e Naiara 

 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema 

Sebastião  

Tipo de atividade: Corpo e movimento. 

Data da Aplicação: 28/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão participar de uma corrida para representar 

o clipe da música do Sebastião divididos em trios irão disputar a corrida uma das 

crianças utilizara um jacaré fabricado de caixa de papelão e as outras duas irão com 

uma vara com alguns peixinhos pendurados  

OBJETIVOS: 

Desenvolver da orientação espacial; 

Aprimorar o equilíbrio e a coordenação; 

Comunicar através do corpo, representando canções por meio dos movimentos 

corporais; 

Aperfeiçoar a capacidade de interpretar canções, imagens. 

CONTEÚDOS: 

MAT: Desenvolvimento da orientação espacial; 

MOV: desenvolvimento do equilíbrio e da coordenação;   

MOV: Comunicação corporal, representação de canções por meio dos movimentos 

corporais; 

LOE: Aperfeiçoamento da capacidade de interpretar canções.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos brincar de disputar uma corrida igual o jacaré 

Sebastião do vídeo que assistimos, cada um vai ficar na sua pista que vamos fazer, 
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e após vamos dividir em trios para disputar a corrida uma das crianças representara 

o Sebastião e usara o jacaré e os peixinhos usara a vara com os peixinhos. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem já dançou a música do jacaré?  

 Onde o jacaré mora? 

 Quem já brincou de disputar corrida? 

 Como o jacaré anda?  

RECURSOS: Vídeo da canção, jacaré de caixa de papelão, pista de corrida feita 

com fita isolante preta, vara com peixinhos feitos de EVA. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Historia  

LEITURA DO DIA: Quem pegou o meu chapéu.  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Ester de Souza Garcia  

Valdira Pereira Gonçalves   

 

Nome da Atividade: Projeto Crianceiras; Poema Sebastião 

Tipo de atividade: Pintura do desenho do jacaré    

Data da Aplicação: 30/05/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão pintar com o giz de cera, o jacaré será 

pintado a cabeça, patas e o rabo.   

OBJETIVOS: 

Representar ideias por meio de desenhos e pintura. 

Utilizar a linguagem oral para comunicar-se. 

CONTEÚDOS 

LOE: Representação de ideias por meio de desenhos e pinturas. 

LOE: Utilização da linguagem oral para comunicar-se. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual  
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Explicação Inicial: Hoje iremos pintar um desenho do jacaré, com giz de cera, e 

poderá ser utilizado a cor que desejarem, para pintar a cabeça, patas e o rabo. E o 

corpo será feito no dia seguinte com as outras meninas do PIBID. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já viram um jacaré? 

 Vocês sabem onde ele vive? 

 Vocês sabem o que ele come? 

 Vocês sabem a cor dele? 

RECURSOS: Folha de cartolina e giz de cera de cores diversas. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos  

AVALIAÇÃO: Observação direta, pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:  leitura  

LEITURA DO DIA: O lobo e os 7 cabritinhos 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Ivete e Thaís 

 

Nome da Atividade: Montar o Jacaré da música: “Sebastião ”. 

Tipo de atividade: Colagem e escrita. 

Data da Aplicação: 31/05/19 

Proposta de Atividade: Montar o Sebastião, confeccionando e colando a barriga 

sanfonada, colar os palitos, fazer a escrita da letra S na lousa mágica e associar 

com nomes de objetos e dançar. 

OBJETIVOS:  

Tentar escrever a letra S; 

Relacionar entre o nome de objetos e a letra inicial da palavra que os representa; 

Manipular materiais, objetos diversos para o aperfeiçoamento das habilidades 

manuais; 

Exploração de técnicas artísticas; 

CONTEÚDOS:  
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Tentativa de escrita (LOE) 

Relação entre o nome de objetos e a letra inicial da palavra que os representa (LOE) 

Manipulação de materiais, objetos diversos para o aperfeiçoamento das habilidades 

manuais (MOV) 

Exploração de técnicas artísticas (LA) 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer a barriga do jacaré, vamos fazer com 

papel cartão colorido, vamos fazer uma sanfona e colar como se fosse uma barriga. 

Depois vamos colar os olhinhos e vamos brincar e dançar a musiquinha do 

Sebastião. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual é o nome desse bicho? 

 Vocês já viram um jacaré? 

 Vocês fizeram qual atividade ontem? 

RECURSOS: papel color sete, cola branca, espeto de churrasco, lousa mágica, 

massinha de modelar 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: roda de conversa. 

LEITURA DO DIA: Livro: SEJA EDUCADO - Tradução: Klaus H. G. Rehfeldt 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira 

 

Nome da Atividade: Apresentação da Poesia “O Silêncio Branco. ” 

Tipo de atividade: A poesia “O Silencio Branco” será apresentado no primeiro 

momento com as cenas e o som para que eles possam assistir e ouvir para valorizar 

a importância do silêncio. 

Data da Aplicação: 10/06/2019 
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Proposta de Atividade: A princípio, a poesia será passada para as crianças 

musicalizado para melhor compreensão das crianças. Em seguida, será exibido 

apenas o vídeo sem o áudio para a valorização do silêncio. Logo após, nós iremos 

orientá-los para que possamos juntos fazer os movimentos da garça utilizando o 

elástico. E ao término as crianças serão encaminhadas para pintura do molde da 

Garça. 

OBJETIVOS: 

Interpretar canções por meio do poema bem como a valorização do silêncio; 

Aperfeiçoar habilidades manuais que exijam coordenação motora fina; 

Desenvolver o interesse pela leitura de imagens e identificação de símbolos 

diversos; 

Representar ideias por meio de desenhos e pintura; 

CONTEÚDOS  

(LA) Interpretação de canções; 

(MOV) Aperfeiçoamento de habilidades manuais que exijam coordenação motora 

fina; 

(COE) Leitura de imagens e identificação de símbolos diversos; 

(COE) Representação de ideias por meio de desenhos e pintura. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos 

Explicação Inicial: Boa tarde crianças, hoje nós vamos passar para vocês o vídeo 

da poesia cantada, muito linda que fala de silêncio, o nome dela é O silêncio Branco. 

Logo após vocês vão fazer uma atividade em que vamos trabalhar os movimentos 

que a garça faz, para relaxar. Em seguida vocês vão pintar o molde do desenho da 

garça, personagem principal da poesia. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já viram uma Garça? 

 Vocês sabem o que é uma Garça? 

 Vocês gostam dela? 

 Qual nome vocês dariam se tivesse uma? 

 Quem gosta de animais? 
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RECURSOS; data show, papel sulfite, lápis de cor e notebook. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: o silêncio branco 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL –III 

Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema 

Sombra Boa. 

Tipo de atividade: Corpo e movimento 

Data da Aplicação: 04/06/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão identificar as sombras que as bolsistas 

realizaram relembrando algumas que aparecem no poema. 

OBJETIVOS: 

Reproduzir movimentos intencionais; 

Expressão manual; 

Observar e descrever imagens; 

CONTEÚDOS: 

MOV- Reprodução de movimentos intencionais; 

MOV- Expressividade manual; 

LA- Observação e descrição de imagens; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer uma atividade com as sombras, temos 

essa caixa que vai mostrar para vocês as sombras, e depois vamos para o parque 

brincar com as sobras de cada um.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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 Que imagem é essa? 

 Tem essa personagem no poema? 

 Quem gosta de brincar de fazer sombra? 

 Já viram uma sombra ou alguém fazendo? 

RECURSOS: Caixa de sombra, personagens do poema, figuras diversas. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação  

LEITURA DO DIA: Qual a cor do amor. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

                                                   Ester de Souza Garcia  

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

 

Nome da Atividade: projeto crianceiras, poema sombra boa, produção do papel 

para o bilhete. 

Data da Aplicação: 6 de junho de 2019. 

Proposta de Atividade: As crianças irão enfeitar o papel do bilhete com estrelas, 

coração e flor. 

OBJETIVOS: 

Usar da linguagem oral para conversa, comunicar-se relatar vivência e expressar 

desejos, vontades necessidades e sentimentos; 

Explorar e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, 

instrumentos e suporte necessários para fazer o artístico;  

CONTEÚDOS: 

(LOE) Uso da linguagem oral para conversa, comunicar-se relatar vivência e 

expressar desejos, vontades necessidades e sentimentos; 

(LA) Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais, instrumentos e suporte necessários para fazer o artístico; 

ETAPAS PREVISTAS 
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Agrupamentos: Coletivo para roda de conversa, e organizar de 3 em 3 crianças 

para realização da atividade. 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos conhecer o papel do bilhete, e como fazê-lo, 

utilizando vários recortes de desenho para preparação do bilhete, com recortes de 

coração, estrela e flor e maquiagem para pintura. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é um bilhete? 

 Sabem para que é utilizado? 

 Vocês sabem o que pode ser escrito em um bilhete? 

RECURSOS: cola, papel, maquiagem, perfume e recortes de desenhos. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças. Observar a 

coordenação motora, e a imaginação para realizar o enfeite do bilhete.  

LEITURA DO DIA: Branca de Neve  e os Sete anões. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ivete e Thais 

Nome da Atividade: Escrita de um bilhete no papel de carta.  (Referente a música: 

SOMBRA BOA). 

Tipo de atividade: Escrita (com a escrita das professoras). 

Data da Aplicação: 07/06/19 

Proposta de Atividade: 1) As crianças irão ditar para as professoras escreverem, 

um recadinho para alguém que elas gostam muito. Depois, o bilhete será colocado 

dentro de um envelope com o nome do destinatário.  

OBJETIVOS: 

Relatar oralmente ideias e descobertas; 

Comunicar e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos; 

 

CONTEÚDOS:  

LOE- Relato oral de ideias e descobertas; 

LOE- Comunicação de desejos, vontades, necessidades e sentimentos. 
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ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Individual 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos escrever um bilhete para alguém que gostamos 

muito. Vocês irão ditar o recado que quiserem para as professoras e elas irão 

escrever no papel de carta. Depois colocaremos o bilhete dentro de um envelope 

com o nome da pessoa que irá receber o bilhete. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe o que é um bilhete? 

 Vocês já escreveram um bilhete? 

 Para que serve um bilhete? 

 Para quem vocês irão escrever um bilhete hoje? 

RECURSOS: papel de carta, caneta e envelope. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Roda de conversa. 

LEITURA DO DIA: Livro: Mamãe zebra e seu filhote leão. (Editora Passo a Passo). 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE  

Ana Carla Lima De Oliveira 

Luana Grácia De Oliveira 

 

Nome da Atividade: Apresentação da Poesia “O Silêncio Branco. ” 

Tipo de atividade: A poesia “O Silencio Branco” será apresentado no primeiro 

momento com as cenas e o som para que eles possam assistir e ouvir para valorizar 

a importância do silêncio. 

Data da Aplicação: 10/06/2019 

Proposta de Atividade: A princípio, a poesia será passada para as crianças 

musicalizado para melhor compreensão das crianças. Em seguida, será exibido 

apenas o vídeo sem o áudio para a valorização do silêncio. Logo após, nós iremos 

orientá-los para que possamos juntos fazer os movimentos da garça utilizando o 
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elástico. E ao término as crianças serão encaminhadas para pintura do molde da 

Garça. 

OBJETIVOS: 

Interpretar canções por meio do poema bem como a valorização do silêncio; 

Aperfeiçoar habilidades manuais que exijam coordenação motora fina; 

Desenvolver o interesse pela leitura de imagens e identificação de símbolos 

diversos; 

Representar ideias por meio de desenhos e pintura; 

CONTEÚDOS  

(LA) Interpretação de canções; 

(MOV) Aperfeiçoamento de habilidades manuais que exijam coordenação motora 

fina; 

(COE) Leitura de imagens e identificação de símbolos diversos; 

(COE) Representação de ideias por meio de desenhos e pintura. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos 

Explicação Inicial: Boa tarde crianças, hoje nós vamos passar para vocês o vídeo 

da poesia cantada, muito linda que fala de silêncio, o nome dela é O silêncio Branco. 

Logo após vocês vão fazer uma atividade em que vamos trabalhar os movimentos 

que a garça faz, para relaxar. Em seguida vocês vão pintar o molde do desenho da 

garça, personagem principal da poesia. 

 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já viram uma Garça? 

 Vocês sabem o que é uma Garça? 

 Vocês gostam dela? 

 Qual nome vocês dariam se tivesse uma? 

 Quem gosta de animais? 

RECURSOS; data show, papel sulfite, lápis de cor e notebook. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos  

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: o silêncio branco. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades do projeto crianceiras- poema:  O 

silencio branco. 

Tipo de atividade: Conhecimento e raciocínio lógico. 

Data da Aplicação: 11/06/2019 

Proposta de Atividade: As crianças irão conhecer um pouco sobre a ave garça e 

repetir alguns movimentos dela, e em seguida elas irão montar um quebra cabeça 

com uma imagem de garça. 

OBJETIVOS: 

Explorar diferentes posturas corporais; 

Reconhecer características da ave; 

Aperfeiçoar o raciocínio lógico. 

CONTEÚDOS: 

MOV: Exploração de diferentes posturas corporais; 

NS: Reconhecimento de características próprias da ave; 

MAT: Aperfeiçoamento do raciocínio lógico. 

 ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a ave garça, e 

também vamos repetir alguns de seus movimentos e no final vamos montar um 

quebra-cabeça. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Qual é o nome dessa ave? 

 Qual cor dela? 

 Quem já montou um quebra cabeça? 
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 Já viram uma garça? 

RECURSOS: Quebra cabeça, vídeos, data show. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura. 

LEITURA DO DIA: O coelho mal. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

                                                   Ester de Souza Garcia  

                                                   Valdira Pereira Gonçalves  

Nome da Atividade: Projeto Crianceiras, Poesia Silêncio Branco 

Data da Aplicação: 13 de junho de 2019. 

Proposta de Atividade: Construção do Senário da Poesia Silêncio Branco. 

OBJETIVOS: 

Criar desenhos e pintura, seguindo instrução. 

Pintar com utilização de materiais diversos.  

CONTEÚDOS: 

(LA) Criação de desenhos e pinturas, seguindo instrução. 

(LA) Pintura com a utilização de materiais diversos.  

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Coletivo para roda de conversa, e organizar de 3 em 3 crianças 

para realização da atividade. 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos produzir o senário da poesia ”O Silêncio 

Branco” com a utilização dos materiais tinta, branca, azul e arroz colorido. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já viram uma garça? 

 Sabem onde ela vive? 

 Vocês sabem o que a garça come? 

RECURSOS: Cola, papel, arroz e bexiga. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 45 minutos. 
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AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas das crianças. Observar o 

desempenho ao realizar a atividade.   

LEITURA DO DIA: História Chapeuzinho Vermelho. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Ivete e Thais 

Nome da Atividade: confecção da garça da música: Silêncio Branco. 

Tipo de atividade: confecção com pratos, palitos de churrasco e tinta  

Data da Aplicação: 14/06/19 

Proposta de Atividade: Iremos propor para as crianças a confecção de uma garça, 

usando prato de papelão, tinta e palitos de churrasco 

OBJETIVOS: 

Explorar técnicas artísticas; 

Manipular materiais, objetos diversos para aperfeiçoar as habilidades manuais; 

CONTEÚDOS:  

Exploração de técnicas artísticas (L.A) 

Manipulação de materiais, objetos diversos para aperfeiçoamento das habilidades 

manuais (M.O.V) 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos confeccionar a garça com pratos de papelão, 

tinta guache e palitos de churrasco. Vamos fazer uma garça como aquela do vídeo, 

bem bonitinha. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Já viram uma garça? 

 Como é a garça do vídeo? 

 Qual é a cor da garça? 

 Sobre o que a música fala? 

RECURSOS: pratos de papelão, palitos de churrasco, tinta guache. 
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TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pela participação das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: roda de conversa. 

LEITURA DO DIA: ainda não definida. 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola: Professor Valdecir Sgarbi Filho 

Nome da professora Preceptora: Giveri da Silva Marques 

Nome dos bolsistas: Bruna, Karen,Tatiane,Vanessa,Welida,Lucas,Luana e Iohana. 

Quantidade de turmas envolvidas: 2º e 3º ano  

Quantidade de alunos:25 e 21 

 

 

 No segundo semestre do ano de 2018, os bolsistas iniciaram os trabalhos na 

escola Professor Valdecir Sgarbi Filho, onde foi dedicado a conhecer a realidade da 

escola e da turma de 2º. Ano, uma vez que os bolsistas precisavam fazer uma 

sondagem para aplicar as atividades. Os bolsistas juntamente com a professora 

supervisora, iniciaram os planejamentos do PIBID. Os bolsistas tiveram formações 

para obter conhecimentos do PPP da escola, e de como fazer um planejamento, e, 

metodologias para aplicação das atividades. A metodologia adotada foi o 

planejamento coletivo, feito por mim e pelos bolsistas com o apoio da professora 

Flávia, o mesmo foi realizado após a aplicação do teste de sondagem de português 

e matemática onde foram constatados os conteúdos em que os alunos precisavam 

de intervenção, depois discutidos e planejados pelo grupo. 

Semanalmente, as segundas feiras no período noturno, eram realizados o 

planejamento das aulas. Esses planejamentos eram conduzidos pela professora 

supervisora e os bolsistas realizavam anotações, depois faziam o relatório coletivo 

desta aula juntos para que pudessem melhorar seus registros. 

Após a reescrita individual com finalidade de mapear os erros frequentes da turma 

foram levantados alguns aspectos que precisavam ser trabalhados:  aglutinação, 

segmentação, ortografia e pontuação.  Iniciamos pela aglutinação e segmentação, 

foram desenvolvidas várias aulas com esta finalidade. 
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Em relação à Matemática foi aplicada uma atividade de sondagem onde 

constatamos a dificuldade das crianças em compreender unidades, dezenas, 

centenas, escrita numérica e valor posicional dos números.  Para minimizar estas 

dificuldades realizamos  uma  sequência  de atividades utilizando material 

dourado,vídeos,e atividades no caderno e no livro didático. 

Foi muito produtivo poder contar com a ajuda das bolsistas do PIBID em minha 

turma de segundo ano e também poder discutir com eles a situação da turma, os  

momentos  de planejamento foram ricos em discussões, estudos e aplicação da 

teoria na prática. Podem ser observados grandes avanços em relação aos bolsistas: 

questionamentos mais pertinentes, maior segurança ao elaborar o planejamento, 

foco nas discussões entre as crianças e nas propostas de intervenção, maior 

domínio de sala...entre outros. 

No primeiro semestre de 2019, seguindo as orientações do subprojeto “Narrativas de 

Si” a qual norteou as ações do PIBID com a turma do 3º ano do Ensino Fundamental 

da Escola Professor Valdecir Sgarbi Filho, foi possível definirmos e priorizarmos a 

pratica da leitura e escrita em sala. O principal objetivo do projeto foi que as crianças 

criassem o habito de escrever, envolvendo-se pessoalmente com a escrita, 

produzindo rascunhos (esboços), se preocupando exclusivamente com o conteúdo. 

As escritas produzidas pelos alunos eram compartilhadas com os demais colegas, 

onde eles juntamente com os bolsistas e professora, dialogavam sobre 

preocupações, ideias, recordações e sentimentos pessoais. AS crianças também 

ouviram experiências de outros escritores sobre o ato de escrever. 

Foram exercitadas diferentes formas de escrever e revisão dos textos. Os alunos e 

bolsistas conheceram o trabalho da artista Martha Barros e relacionaram a uma das 

formas de contar histórias pessoais. Vivenciaram o uso das técnicas de pintura 

utilizada pela artista e produziram suas próprias ilustrações. 

No final do semestre aconteceu a edição de um livro escrito e ilustrado pelas 

crianças e noite literária com a presença dos bolsistas, professora supervisora e 

comunidade escolar. Considero que neste primeiro semestre de 2019 de PIBID os 

bolsistas obtiveram grandes avanços, sendo hoje são capazes de discutir as 

atividades propostas pensando sobre:  quais desafios devem propor, o que focar no 
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texto dos alunos, como e quando realizar intervenções, quais crianças podem 

agrupar, como podem organizar o espaço da sala de aula, como organizar a 

continuidade de conteúdos através de escolha adequada de leitura por assunto e 

turma ... 

No segundo semestre de 2019, visando ampliar a experiência dos bolsistas e 

conhecimentos dos alunos, e, de acordo com o subprojeto na área de ciências 

“Criança da e na Natureza”, Experimentações na infância, trabalhamos vários 

conteúdos que iam de encontro com os anseios do projeto. Os alunos através do 

projeto tiveram a oportunidade de fazerem aulas diversificadas como visitas a 

espaços ecológicos como o Espaço Ecológico e Recreativo Gaia e Amiga. 

Ampliando seus conhecimentos sobre os sons da natureza, sons naturais e sons 

produzidos. Visitaram também a horta orgânica, onde foram trabalhadas o plantio de 

frutas e verduras e tipos e preparo de solo para esse tipo de plantações. 

Em relação ao meu trabalho como professora, considero muito positivo ter  com  

quem discutir a aprendizagem de cada um de meus alunos, outras pessoas com 

quem partilhar anseios e discutir situações que possam garantir a aprendizagem de  

meus alunos, estando em sala de aula  com  8  bolsistas  foram  9  pessoas  

questionando  as  crianças  ao  mesmo  tempo, potencializando  ao  máximo  a  

atividade  e  a  participação  de  todos.  Acompanhar as aulas desenvolvida pelos 

bolsistas e poder intervir em sua atuação contribuiu para que elas ficassem mais 

seguras e eu mais observadora da minha própria prática pedagógica. 

Planejamentos, registros e fotos em anexo a este relatório. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A
1
: 

 

Nome da Atividade: A digestão dos alimentos 

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 07 de Outubro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 

1. Explicar sobre a digestão dos alimentos; 

2. Sistema digestivo; 

 3. realização de atividades; 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer a digestão dos alimentos; 

 Desenvolver atividades que levem os alunos a conhecer o sistema digestivo; 

 Identificar que o alimento passa pela boca, pelo estômago, e pelo intestino; 

 Reconhecer as etapas da digestão; 

 

CONTEÚDOS:  

 Digestão dos alimentos; 

 Sistema digestivo; 

 Coordenação motora; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a digestão dos alimentos. Irei explicar 

sobre o tema e passar um vídeo para vocês, logo após realizaremos a atividade da página 133 

do livro. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

  ✓ Por que precisamos nos alimentar? 

  ✓ O que acontece com os alimentos enquanto mastigamos? 

  ✓ O que acontece com os alimentos depois que a engolimos? 

  ✓ Por que os alimentos precisam ser digeridos? 

✓ Quais são os órgãos que compõe o sistema digestório? 

✓ Qual a função dos dentes na digestão? 

   

RECURSOS: livro didático, Datashow. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

                                                             
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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AVALIAÇÃO: observação direta, interação dos alunos e as através das atividades. 

 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: atividades de leitura referente ao tema 

 

LEITURA DO DIA: Como se Fosse dinheiro da Ruth Rocha e/ou outros livros da autora. 
 

ATIVIDADES EM ANEXO: 

 

Vídeo: < https://www.youtube.com/watch?v=hAyuAYsbrsU > 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A
2
: 

 

Nome da Atividade: CONHECENDO OS CICLOS DA BORBOLETA. 

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 10 de Outubro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 

 1. explicar sobre o que é metamorfose; 

 2. assistir a um vídeo explicativo sobre o tema; 

 3. realização de atividades; 

 

OBJETIVOS: conhecer o ciclo das borboletas (função e habitat). 

desenvolver atividades que levem os alunos a conhecer todas as etapas do 

processo de metamorfose da borboleta 

proporcionar aos alunos conhecimentos que podem, posteriormente, responder 

suas perguntas e curiosidades. 

 

CONTEÚDOS: processo da metamorfose 

      coordenação motora 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos falar sobre a metamorfose das borboletas. Vamos 

fazer o cabeçalho e após irei explicar sobre o tema e passar um vídeo para vocês em seguida 

realizaremos uma atividade em sala. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

  ✓ Vocês sabem o que é metamorfose? 

  ✓ Como seria a metamorfose? 

  ✓ Para que serve a metamorfose? 

  ✓ Alguém já ouviu falar que a lagarta vira borboleta? 

  ✓ Em que lugar do ambiente ocorre a metamorfose? 

  ✓ Vocês acham que o ser humano também realiza a metamorfose? 

  ✓ Quando a borboleta fêmea vai botar os ovinhos, será que ela coloca em 

qualquer lugar? 

                                                             
2 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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  ✓ Quais são os ciclos da metamorfose? 

  ✓ As lagartas produzem uma substância que serva para fazer tecidos, vocês 

sabem o que é? 

   

RECURSOS: lousa, sulfite (com os ciclos da borboleta), canetão, Datashow. 

 

TEMPO DE ATIVIDADE: 30 min. 

 

AVALIAÇÃO: observação direta, interação dos alunos e as através das atividades. 

 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: atividades de pintura referente ao tema 

 

LEITURA DO DIA: Como se Fosse dinheiro da Ruth Rocha. 

 
 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1180



                                                                      

8 
 

 

Campus de Rolim de Moura 

 

 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO: 

 

Nome da Atividade: Preconceito e discriminação 

Tipo de atividade:  Prática de leitura 

Data da Aplicação:18/10/2018  

 

Proposta de Atividade  
1- As crianças irão ouvir novamente a história “ Romeu e Julieta” da Ruth Rocha e 

responder algumas perguntas oralmente; 

2- Deverão procurar no dicionário o significado da palavra preconceito e deverão 

também refletir sobre; 

3- Se dividirão em grupos de 5 e recortar imagens de pessoas de diferentes raças, etnias, 

gênero,idade e religião, essas imagens serão retiradas de livros e revistas, após deverão 

fazer uma breve reflexão sobre a seguinte frase “ENQUANTO A COR DA PELE 

FOR MAIS IMPORTANTE QUE O BRILHO DOS OLHOS, HAVERÁ GUERRA” 

(Bob Marley) 

 

OBJETIVOS:  

1- Utilizar a linguagem com intenções comunicativas e de modo eficaz ;  

2- Respeitar colegas e professores que pertencem a diferentes classes sociais, etnias, 

raças e religiões, dentre outros; 

3- Identificar posturas preconceituosas em colegas da sala ou em pessoas da 

sociedade de uma maneira geral. 

CONTEÚDOS: 

Desenvolver habilidade e a curiosidade de  buscar palavras no dicionário; 

Desenvolver a escrita; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

Individualmente e coletivamente 

2. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos ouvir novamente a leitura da história Romeu e Julieta, vamos refletir sobre a 

história 

Agora vamos todos procurar no dicionário o significado da palavra „preconceito‟ 

Em grupos vamos recortar imagens de pessoas de diferentes gêneros, raças, etnias entre outras 
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1. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 O que vocês acharam da história? 

 O que Romeu fez? 

 Por que vocês acham que Romeu descumpriu a regra de que cada borboleta 

deveria ficar no seu canteiro? 

 Vocês concordam com essa regra? 

 Para vocês, as borboletas deveriam continuar vivendo separadas pela cor? 

 Vocês já viram pessoas separadas por cor? Onde? 

 É possível que as pessoas vivam separadas pela cor? 

 Que outras características alem da cor podem separar as pessoas? 

 Por que isso acontece? 

RECURSOS 

Para a aula serão necessários: cartolina, cola, tesoura, livros ou revistas para 

recorte. 

  

 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Lista de atitudes preconceituosas 

Lista de possíveis mudanças de atitudes 

LEITURA DO DIA:  

Ruth rocha  
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO: 

 

Nome da Atividade: Origami 

Tipo de atividade: Dobraduras 

Data da Aplicação:25/10/2018  

 

Proposta de Atividade  

1- Iniciaremos a aula com a leitura de um livro de Ruth Rocha,  fazendo 

perguntas orais relacionadas a historia lida; 

2- Agora contaremos sobre o surgimento do origami, logo em seguida 

partiremos para a dobradura, que serão borboletas, por ser referente ao tema 

principal do projeto de leitura de Ruth rocha 

OBJETIVOS:  

1- Trabalhar a coordenação motora, e desenvoltura dos estudantes 

com os materiais utilizados. 

2- Aprimorar seus conhecimentos 

CONTEÚDOS: 

Desenvolver habilidade motora; 

Desenvolver a criatividade dos alunos. 

 

ETAPAS PREVISTAS 

            Agrupamentos: 

Individualmente  

Explicação Inicial: 

Hoje iremos ouvir mais uma historia de Ruth rocha, e também faremos origami e 

conheceremos mais sobre seu surgimento. 

 

.Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos:  

2. Vocês  já fizeram origami? 

3. O que fizeram? 
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4. Vocês conhecem a historia do surgimento De seu surgimento? 

 

 

RECURSOS 

Para a aula serão necessários: Folha de sulfite ou cartolina e lápis de cor. 

  

 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO: observação a desenvoltura das crianças 

  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Os alunos farão cartas personalizadas para seus colegas que serão escolhidos 

através de um sorteio 

LEITURA DO DIA:  

Ruth rocha  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO: 

 

Nome da Atividade:Teatro e contação de história 

Tipo de atividade:  Dramatização 

Data da Aplicação:08/11/2018  
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Proposta de Atividade: 

1. Iniciaremos a aula contando uma historinha infantil, utilizando 

fantoches. 

2. Em seguida, apresentaremos a eles o que é teatro e como que ele se 

forma. 

3. Dividiremos a turma em grupos de cinco alunos, elegendo um líder 

para cada grupo, distribuiremos fantoches para eles, e solicitaremos 

que recontem em grupo alguma historinha que gostem; 

4. Estipularemos um tempo para que se organizem e se preparem para 

apresentar. 

OBJETIVOS:  

Utilizar a oralidade e linguagem gestual; 

Reconhecer elementos da linguagem teatral; 

Reelaborar cenas apreciadas no cotidiano. 

CONTEÚDOS: 

Teatro e contação de história 

  ETAPAS PREVISTAS 

5. Agrupamentos: 

  Coletivamente 

6. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos ouvir uma historinha que nossos amiguinhos fantoches irão contar 

para vocês; 

Agora vamos conhecer um pouco mais do que é teatro e como ele se forma; 

Em grupos vamos utilizar os fantoches e recontar uma historinha que vocês gostam. 

7. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos: 

 Que história vocês gostam? 

 Quais historinhas vocês conhecem? 

 Quais personagens vocês gostariam de ser? 

 Vocês conhecem fantoche? 

 Vocês já usaram fantoches? 

 Vocês sabem o que é um teatro com fantoche? 
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 Já viram algum teatro desse gênero? 

RECURSOS 

Para a aula serão necessários: Fantoches 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO: Avaliar a coordenação motora dos alunos e suas criatividades. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Ilustração da história contada no caderno de desenho  

LEITURA DO DIA:  

Jean de La Fontaine – “ A CIGARRA E A FORMIGA” 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO: 

 

Acadêmicas: Bruna Danielli , Valquíria , Vanessa Godim,Welida Silva  

Nome da Atividade: Consciência negra 

Tipo de atividade: confecção 

Data da Aplicação:23/11/2018  

 

Proposta de Atividade  

OBJETIVOS:  

 Fazer com que os alunos reflitam sobre as mudanças que ocorreram 

entre a época da escravidão e a contemporaneidade; 

 Fazer com que os alunos reflitam sobre as desigualdades na sociedade; 

 Estimular a reflexão dos alunos sobre os dias mais comentados e 

analisados pela sociedade; 

 Desenvolver habilidade motora. 

CONTEÚDOS: 

 Consciência negra; 
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ETAPAS PREVISTAS 

            Agrupamentos: 

Coletivamente  

Explicação Inicial: 

Hoje iremos ouvir mais uma historia da autora Ana Maria Machado que se chama 

menina bonita do laço de fita que será contada através de um vídeo. 

Em seguida iremos conhecer um pouco mais sobre o que é a consciência negra; 

Após essa breve explicação iremos fazer confecção de cartazes com  

.Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos:  

8. Vocês sabem por que tem esse dia? 

9. Vocês sabem o que é racismo? 

10. Vocês sabem quem foi Zumbi dos palmares? 

11. Vocês já viram algum tipo de desrespeito referente à isso? Onde? 

 

RECURSOS 

Para a aula serão necessários: Cartolina, feijão, macarrão integral, cola, E.V.A e 

papel cartão. 

 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO: observação a desenvoltura das crianças 

  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Os alunos irão ilustrar uma situação com respeito e outra que não há respeito. 

LEITURA DO DIA:  

Ana Maria Machado 

“Menina bonita do laço de fita” 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO A 
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Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Welida Silva do Nascimento 

Nome da Atividade:Multiplicação  

Tipo de atividade: Dinâmica 

Data da Aplicação:23/11/2018  

 

Proposta de Atividade: 

5. Iniciaremos a aula contando uma historinha infantil; 

6. Irá tocar uma música, quando a música pausar a criança que 

permanecer em pé deverá responder a tabuada que será decidida 

através de sorteio; 

7. Quem errar a multiplicação sairá da brincadeira, quem acertar tem 

direito dde trazer um colega de volta para a brincadeira; 

8. Após a maioria ter participado as regras mudarão e quem acertar tem 

direito de eliminar alguém; 

9. Como gratificação, daremos doces a eles. 

 

OBJETIVOS:  

Aprimorar seus conhecimentos em calculo de maneira lúdica; 

Resolver algumas multiplicações de tabuada; 

 

CONTEÚDOS: 

Noção de multiplicação 

  ETAPAS PREVISTAS 

12. Agrupamentos: 

  Coletivamente 

13. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos ouvir a historinha “Nascer sabendo” do autor Ronaldo Simões 

Coelho. 

Agora iremos fazer uma dinâmica bem divertida sobre multiplicação. 
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14. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a 

reflexão dos alunos:  

 Qual a resposta a multiplicação? 

 Como posso saber a resposta? 

 Você se lembra do calculo mental? 

 Você se lembra da tabuada? 

 

RECURSOS: 

Para a aula serão necessários: pincel, quadro, papel e cadeira 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO: Avaliar a interação das crianças durante as atividades; 

Avaliar se a turma compreendeu o que é multiplicação.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Atividade impressa 

LEITURA DO DIA:  

“Nascer sabendo” Ronaldo Simões Coelho 

ATIVIDADES EM ANEXO: 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1189



                                                                      

17 
 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 2°ANO A e B 

 

Bruna e Welida 

Vanessa e Valquíria  

Nome da atividade: Organizando o texto 

Tipo de atividade: Ordenar corretamente o texto 

Data da Aplicação: 07/12/2018 

 

Proposta de Atividade: 

10. Iniciaremos a aula contando uma história para as crianças; 

11. Entregaremos as folhas impressas com a atividade proposta, que será 

o conto maravilhoso dos 3 porquinhos, onde a história estará fora de 

ordem e as crianças deverão reescrevê-las em seu caderno na ordem 

correta, após a realização socializaremos a atividade com todos; 

12. A atividade complementar será a pintura de um figura dos 3 

porquinhos, que se tornara um quebra cabeça.  
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OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade de revisar textos 

Organizar a sequência narrativa dos textos 

CONTEÚDOS: 

Prática de leitura 

Reestruturação de texto  

 ETAPAS PREVISTAS 

15. Agrupamentos: Individualmente  

16. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos ouvir a historinha “(...)” do autor (...) 

Agora iremos fazer uma atividade onde vocês deverão reescrever o texto com as 

frases na ordem correta. 

 .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos:  

 Vocês conhecem bem a história dos 3 porquinhos? 

 O que acontece com os porquinhos? 

 O lobo era realmente mau? 

Para a aula serão necessários: folhas com a história impressa 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliar a organização textual 

Avaliar a capacidade de memorização 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Atividade impressa 

LEITURA DO DIA:  

(.....) 

ATIVIDADES EM ANEXO: 
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(Atividade principal) 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A1: 

Nome: DIEGO E LUANA 

Nome da Atividade: Literatura. 

Tipo de Atividade: Leitura de histórias e contos 

Data da aplicação: 05 de dezembro de 2018. 

Proposta de Atividade 

1. Ouvir atentamente a leitura das histórias e contos; 

2. Garantir a participação de todos os educandos na atividade; 

3. Explorar o espaço Gaia; 

OBJETIVOS: 

· Despertar no aluno o gosto pela leitura; 

· Estimular a leitura de diferentes gêneros textuais; 

· Desenvolver a imaginação e criatividade; 

· Estabelecer relação entre leitura e escrita; 
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· Contribuir com o desenvolvimento da leitura; 

· Compreender a função social do parque Gaia; 

CONTEÚDOS: 

· Leitura e escrita; 

· Produção de textos; 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: Grupos 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Tudo bem com vocês? 

Hoje, vamos ter uma aula bem divertida, onde nós faremos um passeio ao parque 

ecológico “Gaia”, desse modo, iremos conhecer o espaço, explora-lo, conversar 

com a proprietária do lugar e ter um momento de leitura bem legal. Logo após, 

retornaremos para a escola, e vocês irão produzir um texto contando como foi a 

experiência do passeio ao parque dizendo o que mais gostaram. 

. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

✓ Vocês gostam de ler e escrever? 

✓ Por que precisamos ler? 

✓ O que é um Parque Ecológico? 

✓ Vocês gostaram da visita no Parque Ecológico Gaia? 

✓ Vocês gostam da natureza? 

✓ Por que precisamos preservar o meio ambiente? 

✓ O que vocês mais gostaram no passeio? 

✓ Quem já conhecia o Parque Ecológico Gaia? Já tinha vindo conhecer? 
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✓ O que significa Gaia? 

RECURSOS: 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Se dará por meio da participação dos educandos e o 

desenvolvimento da atividade proposta. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: construção de textos e a leitura dos mesmos. 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A1: 

Nome: DIEGO E LUANA/ LUCAS E ADRIANE 

Nome da Atividade: O rolinho da Multiplicação e Músicas Infantis (reutilização da 

Roleta da Multiplicação. 

Tipo de Atividade: Lúdico musical 

Data da aplicação: 14 de dezembro de 2018. 

Proposta de Atividade 

1. Lazer e entretenimento para o encerramento do ano letivo; 

2. Garantir a participação de todos os educandos na atividade; 

OBJETIVOS: 

· Garantir a interação social e o desenvolvimento das habilidades; 

· Desenvolvimento da imaginação, atenção. 

· Contribuir para uma efetiva consciência corporal e de movimentação; 

CONTEÚDOS: 

· Multiplicação; 

· Linguagem corporal; 

· Senso rítmico; 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: Coletivo; 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje nós vamos ter um dia um pouco diferente, iremos ter uma aula 

muito divertida. Reutilizaremos a Roleta da Multiplicação que vocês já conhecem e 
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confeccionamos com todo carinho e amor (Diego e Luana) para vocês um Rolinho 

com a tabuada (1 ao 5) para vocês brincarem, levarem para casa ou trocar com os 

colegas. Logo após, vamos cantar e dançar músicas infantis que selecionamos para 

vocês. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

✓ Vocês se lembram da Roleta da Multiplicação? 

✓ Vocês gostam de dançar? 

✓ Que músicas infantis vocês conhecem? 

✓ Vocês gostam de cantar? 

✓ Qual música infantil vocês mais gostam? 

RECURSOS: Caixa de som; Datashow; notebook; 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Se dará por meio da participação dos educandos. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3°ANO A 

Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Welida Silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquíria 

Nome da Atividade: Oficina de escrita 

Tipo de atividade: Conhecendo sobre o projeto 

Data da Aplicação:21/03/2019 

Proposta de Atividade: 

1. Iniciaremos a aula falando do projeto sobre seu termino e inicio e dias e horários 

de funcionamento. 

2. Passaremos perguntas para que eles copiem, e se sintam familiarizados com o 

termo oficina. 

3. Copiarão as regras do projeto. 

4. Mostraremos uma escrita de si no telão, para que eles acompanhem e 

mostraremos que eles sabem do que se trata. 
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OBJETIVOS: 

Desenvolver a escrita de si 

CONTEÚDOS: 

Escrita 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

Individualmente. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia, hoje vamos conhecer mais sobre um projeto que iremos trabalhar no 

decorrer dos bimestres, que irão escrever sobre vocês, sobre o que gostam e etc. 

3. .Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü O que é oficina? 

ü Quem já foi em uma oficina? 

ü Quantos dias ela funciona? 

ü O que tem em uma oficina de carros? E de moveis? E de escrita? 

ü 

ü RECURSOS: 

Para a aula serão necessários: pincel, quadro, papel, folha impressa, cola, data 

show 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

AVALIAÇÃO: Avaliar conhecimentos sobre escrita 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Dialogo para duvidas existentes 

LEITURA DO DIA: 

Meu diário – autor desconhecido 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3°ANO A 

Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Welida Silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquíria 

Nome da Atividade: Oficina de escrita 

Tipo de atividade: História do meu objeto 

Data da Aplicação:28/03/2019 

Proposta de Atividade: 

1. Iniciaremos a dando minilições de como ira proceder a seguinte atividade. 

2. Na sequência mostraremos nossos objetos a eles, e contaremos sobre o porquê 

deles, abrindo oportunidades para que eles nos questione sobre o mesmo. 

3. Após as apresentação feita por nós bolsistas e pela professora, solicitaremos que 

um ou dois deles venham á frente da sala contar o porquê da escolha do objeto, 

dando abertura para o questionamento dos colegas. 

4. Em seguida cada um produzirá seu texto sobre o objeto levado. 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a escrita de si e a criatividade 

CONTEÚDOS: 

Escrita 

ETAPAS PREVISTAS 
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1. Agrupamentos: 

Individualmente. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia, hoje vamos fazer uma atividade bem legal, como já adiantamos na 

semana anterior, vocês falarão sobre seus objetos e o porque deles, o que eles te 

remetem. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü O porquê do objeto de vocês? 

ü Que significado eles trazem nas suas vidas? 

ü Já escreveram sobre algum objeto ou o animal que vocês gostam? Gostaram? 

RECURSOS: 

Para a aula serão necessários: pincel, quadro, papel, folha impressa e objeto trago 

pelos estudantes. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

AVALIAÇÃO: Avaliar conhecimentos e criatividade da escrita 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Dialogo para duvidas existentes 

LEITURA DO DIA: 

Contação de histórias a partir dos objetos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3°ANO A e B 

Bruna Danielli Pereira dos Reis 

Welida Silva do Nascimento 

Vanessa Godim Barbosa 

Valquíria dos Santos 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Kauane Ribeiro de Sousa 

Amanda Dias Marques 

Angela Fabiana Gomes 

Nome da Atividade: Oficina de escrita 

Tipo de atividade: Conhecendo poesia 

Data da Aplicação:04/04/2019 

Proposta de Atividade: 

1. Iniciaremos a aula com uma roda de conversa . 

2. Na sequencia eles devem analisar um tópico de conversa, conhecer mais sobre a 

relação entre tópicos/temas de escrita e ilustração. 

3. Entregaremos uma cópia do poesia o menino e o rio para que eles leiam e 

reconheçam quais tópicos aparecem na poesia. 

4. Discutir sobre os desenhos que poderiam aparecer na seguinte poesia, e pedir 

que á lápis eles escrevam no caderno o que gostariam de desenhar, e que 

desenhem em casa e tragam no seguinte dia. 

OBJETIVOS: 

Desenvolver os conhecimentos de escrita. 

CONTEÚDOS: 

Escrita 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: 

Individualmente. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia, hoje vamos conhecer sobre o poema e como ele se dá, como eles se 

formam e o mais legal é que vocês vão ilustrar o poema que leram. 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü Vocês já ouviram uma poesia? qual? 

ü Como é a estrutura de uma poesia? 

ü Vocês já escreveram uma poesia? 

ü Vocês acham que será uma atividade bacana? 

RECURSOS: 

Para a aula serão necessários: pincel, quadro, papel, folha impressa e objeto. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 2 horas 

AVALIAÇÃO: Avaliar conhecimentos e criatividade da escrita 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Dialogo para duvidas existentes 

LEITURA DO DIA: 

Poesia O menino e o rio – Manoel Barros 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3° ANO 

Planejamento elaborado pelas bolsistas: Adriane, Geziane, Karen e Lucas. 

Professora supervisora: Giveri e Josiane 

Título da aula: O que é e quais as características do som. Projeto “Crianças da 

e na natureza: experimentações infantis”. 

Data da aplicação: 08/08/19 

Proposta de atividade: Apresentar a altura, intensidade e timbre do som. 

Objetivos: 

· Despertar a curiosidade para compreender os sons. 

· Mostrar aos alunos o que são sons graves, agudos e médio (altura). 

· Explicar o que é o timbre de um som. 

· Apresentar a diferença entre sons fortes e fracos (intensidade). 

Conteúdos: 

· Som 

· Ciências 

Etapas Previstas: 
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1. Agrupamentos: 

Coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia! Hoje vamos falar sobre os sons, vocês sabem de onde vem o som? 

Explicar a diferença entre sons agudos, graves e médios, também a diferença entre 

sons fortes e fracos e como o mesmo som pode ter timbres diferentes. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

· Vocês sabem o que é um som? 

· Vocês sabem de onde podem vir os sons? 

· Vocês sabem quais são os tipos de sons? 

· Vocês sabem o que é grave e agudo? 

· Vocês sabem o que é timbre? 

· Que tipo de sons vocês gostam de ouvir? 

Recursos: 

· Colher de pau; 

Tempo da atividade: 2 horas 

Avaliação: Avaliar a interação das crianças e as dificuldades encontradas por elas, 

observar se as crianças compreenderam atividade. 

Atividade Complementar: 

Audição às escuras: Um colega do grupo terá os olhos vendados. Os outros colegas 

escolherão 5 materiais da sala de aula ou do pátio da escola como o caderno, a 

cadeira um copo e etc. 

A turma será dividida em grupo para escolher os objetos a serem usados no 

experimento. A partir dai uma das crianças terá os olhos vendados e um outro 

colega irá bater com uma colher de pau em um dos objetos escolhidos, o colega 

com os olhos vendados irá através do som tentar descobrir em qual objeto a colher 

foi batida. 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O 3° ANO 

Planejamento elaborado pelas bolsistas: Adriane, Geziane, Karen e Lucas. 

Professora supervisora: Giveri e Josiane 
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Título da aula: Os ritmos musicais mais predominantes em cada região. 

Projeto “Crianças da e na natureza: experimentações infantis”. 

Data da aplicação: 16/08/19 

Proposta de atividade: Apresentar os ritmos mais predominantes no Norte, Sul, 

Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. 

Objetivos: 

· Ampliar conhecimentos dos alunos acerca dos ritmos de cada região do Brasil. 

· Explicar que cada região tem seu ritmo predominante, mas não despreza os 

demais ritmos. 

· Verificar o nível de coordenação motora durante a atividade. 

· Reconhecer que o trabalho com música e com a diversidade dos ritmos musicais 

possibilita o saber ouvir, a interação social e a formação de valores éticos. 

· Conhecer e discutir os ritmos musicais preferidos pelas crianças. 

Conteúdos: 

· Som 

· Ciências 

· Dança 

Etapas Previstas: 

1. Agrupamentos: 

Coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia! Hoje vamos falar sobre alguns ritmos musicais, vocês sabem qual o ritmo 

mais predominante aqui na região Norte onde moramos? Então vamos explicar a 

como são os principais ritmos de cada região do brasil. Ao fim da explicação 

faremos uma atividade de dança da cadeira para verificar a coordenação motora. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

· Vocês sabem quais os ritmos musicais que predominam em cada região do Brasil? 

· Quais ritmos musicais vocês preferem ouvir? 

· Vocês gostam de ouvir música? 

· Na opinião de vocês para que servem as músicas? 

· Quais sensações vocês sentem ao ouvir músicas? 

· Quais ritmos musicais podem trazer sentimentos de felicidade ou tristeza? 
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Recursos: 

· Notebook; 

· Datashow; 

· Caixa de som; 

· Cadeiras. 

Tempo da atividade: 2 horas 

Avaliação: Avaliar a interação das crianças e as dificuldades encontradas por elas, 

observar se as crianças compreenderam atividade. 

Atividade Complementar: Dança da cadeira com ritmos das regiões do Brasil 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Uma vida saudável. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (hábitos de uma vida saudável, 

conscientização sobre a preservação da natureza),Geografia (diferentes lugares), 

Português (produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 29/ 08/ 2019. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Compreender o conceito de empreendedor; 

2. Estimular hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida; 

3. Estimular a criatividade; 

OBJETIVOS: 

· Levantar informações sobre a rotina dos alunos; 

· Conhecer o assunto qualidade de vida; 

· Estudar o tema qualidade de vida, identificando hábitos saudáveis; 

· Pesquisar imagens relacionadas a hábitos e qualidade de vida; 

· Realizar pesquisas de preferência sobre opções de lazer e diversão; 

· Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão; 
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CONTEÚDOS: 

· Hábitos saudáveis; 

· Empreendedorismo (noções e conceito); 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 alunos. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje vamos apresentar um novo projeto do SEBRAE que se chama 

Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vamos trabalhar a importância da 

qualidade de vida para a saúde do ser humano, o lazer com uma das possibilidades 

para se conseguir viver com qualidade e também a comunicação e o trabalho em 

equipe que estão relacionados ao perfil empreendedor. Vocês receberam um livro e 

com ele iremos aprender a desenvolver e conhecer o funcionamento de uma 

empresa. As atividades serão realizadas com o auxílio do livro didático. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

✓ Vocês sabem o que é um jovem empreendedor? 

✓ Você tem algum sonho, ou algo que deseja muito conquistar? 

✓ O que você já ouviu falar sobre qualidade de vida? 

✓ Vocês sabem que são hábitos saudáveis? 

✓ Como é sua rotina? 

ü Como você se diverte? 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta avaliando as atividades presente no LD e a 

interação e socialização do projeto. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: 

Para casa pág. 20, no próximo encontro você vai aprender a construir um brinquedo 

e vai precisar trazer: 

· Um pregador de madeira sem a mola; 

· Uma caixa de fósforos vazia; 

· 6 botões, sendo que 4 deles devem ser iguais e do mesmo tamanho e os outros 2 

devem ser menores que os demais e também devem ser iguais entre si. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Conhecendo lugares e opções de diversão. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Geografia (diferentes lugares), Português 

(produção de escrita: lista). 

Data da aplicação: 05/09/ 2019. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Conhecer lugares de divertimento de nossa cidade; 

OBJETIVOS: 

· Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para conhecer os lugares de lazer 

e divertimento da cidade; 

· Ampliar o conhecimento do mercado de atuação do negócio; 

· Estimular a interação e comunicação dos alunos, com foco na diversão 

CONTEÚDOS: 

· Espaço e localização (geografia) 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje vamos ampliar a nossa visão sobre oportunidades de negócio, 

que é a diversão. Faremos isso conversando sobre lugares de lazer e divertimento 

da cidade em que moramos e também falando sobre o circo e o teatro como opções 

de cultura e lazer. Conheceremos a importância do planejamento para realização de 

um sonho e nos divertirmos criando mascaras e soltando a imaginação, brincando 

de ser o que não é, num teatro de mascaras. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü Vocês sabem o que é um espaço de lazer? 

ü Vocês conhecem em sua cidade alguns espaços que proporcionam lazer? 

ü Porque devemos preservar os espaços de lazer? 

ü Vocês já visitaram o teatro de nossa cidade? 
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ü Vocês já assistiram uma peça de teatro? 

ü Vocês já imaginaram como seria a vida se você fosse outra pessoa? 

RECURSOS: 

ü Livro Didático (LD); 

ü Cola; 

ü Material de recorte. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta avaliando as atividades presente no LD e a 

interação e socialização do projeto. 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Construindo com Sucata. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos) 

Componentes Curriculares Utilizados: Ciências (reciclagem). 

Data da aplicação: 12/ 09/ 2019. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Compreender as variedades de coisas que podem ser criadas com sucata; 

2. Estimular a criatividade, organização e interação social. 

OBJETIVOS: 

· Instigar a curiosidade e a motivação dos alunos para a continuidade do curso; 

· Organizar a sucata e outros materiais; 

· Definir o nome da Oficina; 

· Ampliar o conhecimento do negócio e dos produtos; 

· Desenvolver ações de construção de brinquedos e jogos; 

CONTEÚDOS: 

· Reciclagem; 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: em grupo de 4 a 5 alunos. 
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2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer reciclagem. Vocês trouxeram na última aula 

materiais recicláveis (sucata) e vamos organiza-los por cor ou por tipo. Em seguida 

vocês irão fazer um cartaz com um nome para a nossa oficina e vamos decidir qual 

será o melhor, em seguida iremos confeccionar um brinquedo com os materiais que 

vocês trouxeram, esse brinquedo poderá ser vendido para os nossos clientes no dia 

da oficina. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

✓ Vocês sabem o que é reciclagem? 

✓ Vocês já reciclaram? 

✓ Por que devemos reciclar? 

✓ Qual o nome da oficina? 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta avaliando as atividades presente no LD e a 

interação e socialização do projeto. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: 

ATIVIDADES EM ANEXO: 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Divulgando a oficina de brinquedos ecológicos. 

Tipo de Atividade: Jovens Empreendedores (primeiros passos). 

Componentes Curriculares Utilizados: Português (confecção de cartazes), Ciências 

(reciclagem). 

Data da aplicação: 26/ 09/ 2019. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Definir o nome da oficina; 

2. Divulgar a oficina com cartazes; 

3. Escolha para a venda dos produtos da oficina; 

OBJETIVOS: 
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· Instigar a curiosidade e motivação dos alunos para a continuidade do curso; 

· Definir ações para a divulgação da oficina; 

· Elaborar convites e cartazes para divulgar a oficina; 

· Refletir e se preparar para argumentação no momento da venda; 

· Refletir e se preparar para o atendimento aos clientes; 

· Ampliar estratégia de divulgação – planejamento para construir uma mascote para 

organizar o desfile. 

· Estudar a elaboração de cartaz 

CONTEÚDOS: 

· Empreendedorismo (marketing). 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo. 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos definir o nome da oficina e confeccionar os cartazes e 

convites para convidar os clientes para conhecer nossos produtos. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü Vocês sabem o que é marketing? 

ü Vocês sabem como confeccionar cartazes? 

ü Como devemos divulgar nossa oficina? 

ü Por que devemos divulgar nossa oficina? 

RECURSOS: Livro Didático (LD). 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta avaliando as atividades presente no LD, a interação 

e socialização do projeto. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, Vanessa. 

Nome da Atividade: Reprodução dos animais 

Tipo de Atividade: Fecundação interna e externa 

Data da aplicação: 22/11/2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Compreender sobre a reprodução e a fecundação interna e externas dos animais. 

OBJETIVOS: 

· Instigar a curiosidade dos alunos sobre o tema; 

· Identificar as características sobre a reprodução dos animais; 

CONTEÚDOS: Ciências 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: individual 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos dar uma explicação sobre as formas de reprodução 

dos animais. E após a explicação daremos continuidade com uma atividade 

impressa sobre os animais, após a atividade impressa vamos fazer um desenho no 

caderno sobre o ciclo de reprodução da galinha. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Vocês sabem o que é reprodução interna ou externas? 

Qual animal vocês acham que tem uma reprodução super diferente? 

O sapo e interno ou externo? 

O peixe é interno ou externo? 

RECURSOS: Atividade impressa, cantão, quadro. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: observar desempenho e resultado apresentado nas atividades. 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: atividade impressa, atividade no caderno – 

desenhar o ciclo de reprodução da galinha. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianas (os): Diego, Silmara, Kauane, Cassia, Lucas, Luana, Karen, 

Vanessa. 

Nome da Atividade: Ciências na escola 

Tipo de Atividade: Experimentos Científicos 

Data da aplicação: 11/12/2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

1. Instigar a curiosidade dos alunos; 

2. Compreender e praticar experiências cientificas. 

OBJETIVOS: 

· Instigar a curiosidade científica; 

· Praticar experiências. 

· Promover momentos de diversão e aprendizagem; 

CONTEÚDOS: 

Ciências e artes–Textura, pintura, reações químicas. 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: coletivo 

2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma!!! Hoje iremos fazer alguns experimentos científicos, usando vários 

ingredientes que irá surpreender vocês. Experimentos estes, areia movediça, técnica 

de pintura com tinta guache linha de crochê e sulfite, vulcão explosivo, lâmpada de 

lava... 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Vocês sabem por que ocorrem essas coisas? 

Vocês já tentaram fazer alguma dessas experiências? Deu alguma certo? 

Vocês já tentaram fazer outras experiências? Quais? 

RECURSOS: Corante, maisena, detergente, tinta guache, óleo, aspirina, garrafa 

pet... 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 
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AVALIAÇÃO: observar desempenho e resultado apresentado nas experiências 

realizadas assim como a participação e o comportamento dos alunos durante os 

experimentos 

ATIVIDADE COMPLEMTENTAR: História do natal 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 3° ANO A e B1: 

Pibidianos (as): Adriane, Ana Carla, Angela, Bruna, Cassia, Diego, Geziane, 

Iohana, Karen, Kauane, Luana, Lucas, Silmara, Tatiane, Vanessa, Welida. 

Nome da Atividade: Gincana – torta na cara 

Tipo de Atividade: gincana/lúdica 

Componentes Curriculares Utilizados: Interdisciplinar. 

Data da aplicação: 12 / 12 / 2019. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

· Desenvolver habilidades em atividades em equipes; 

· Estimular a interação dos alunos; 

· Aprimorar a coordenação motora; 

· Relembrar dos conteúdos de aulas anteriores. 

OBJETIVOS: 

· Estimular a compreensão de regras no desenvolvimento das atividades; 

· Promover momentos lúdicos e momentos de aprendizagem fora do ambiente 

escolar; 

· Perceber o comportamento das crianças durante as atividades; 

· Estimular a concentração e imaginação; 

CONTEÚDOS: 

· Ortografia (Português); 

· Multiplicação, dúzia, medida de tempo, situação problema (Matemática); 

· Vertebrados e invertebrados, classificação dos animais, meio-ambiente (Ciências); 

· Jogos e brincadeiras (Regras de jogo); 

· Coordenação motora; 

· Jogos cooperativos. 
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ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos: grupo. 

2. Explicação Inicial: Bom dia turma! Hoje iremos fazer algumas atividades que vão 

envolver brincadeiras. Vamos separar a sala em 2 grupos, e organizar uma gincana 

para avaliar o que vocês conseguiram aprender no decorrer do ano até agora, será 

Torta na Cara. Vocês virão na frente da sala, um de cada equipe e responder 

perguntas sobre os conteúdos de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza. Vamos se divertir!!! 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

ü Perceber diferenças entre palavras terminadas em U ou L: 

MINGAU – BARRIL – ESCORREGOU – DESMAIOU- BRASIL – NATURAL – NATAL 

– FORMAL – PICAPAU – PIGMEU – CHAPÉU – PNEU – CÉU – NORMAL – FINAL 

– POSTAL – ANEL. 

ü Multiplicação: 

4x8: 32 2x6: 12 7x7: 49 

5x9: 45 6x6: 36 8x5: 40 

5x5: 25 3x8: 24 8x4: 32 

3x4: 12 5x6: 30 8x3: 24 

ü Situações Problemas: 

Para fazer um bolo, Joana comprou 1 dúzia de ovos. Na receita vão 3 ovos. Quantos 

ovos sobraram? (9) 

João tem 55 reais e vai ganhar 63 reais da sua mãe. Com quantos reais João vai 

ficar? (118) 

Em uma sala de aula do 3° ano tem 18 meninas e 21 meninos. Qual total de 

estudantes na classe? (39) 

Gabriele tem 25 anos e Gustavo tem 12. Quantos anos Gabriele tem a mais que 

Gustavo? (13) 

ü Medidas de tempo? 

Quantos minutos tem 1 hora? (60 min) 

Quantas horas tem 1 dia? (24 h) 

ü Verdadeiro ou Falso: 

Os animais que não possuem ossos são chamados de vertebrados. (F); 

O jacaré é um réptil. (V); 
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As baleias e os golfinhos são peixes. (F); 

O sapo é um anfíbio. (V); 

As galinhas são animais vivíparos. (F); 

A classificação dos animais são: peixes, sapos, répteis, mamíferos e aves. (F) 

A cobra é um anfíbio. (F); 

ü Visita a Horta do Sr. Francisco: 

O que é Horta orgânica? 

O que é Horta Mandala? 

O que é maniva? 

O que é tiririca? 

Charada: primeira letra do alfabeto; 

Quarto mês do ano; 

Fruta que conhecemos no sítio do Sr. Franscisco. 

R: ABIU. 

RECURSOS: papel A4. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta da interação das crianças com os demais colegas e 

a capacidade do trabalho em grupo. 
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3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

 

Discente: Diego R. dos Santos 

 

Referente à reunião que ocorreu no dia 15 de Agosto de 2018 às 8h e 30min. 

 

A reunião começou com a apresentação dos professores e dos discentes, logo após 

foram passadas a informações a respeito das contas bancárias para o recebimento da bolsa. A 

reunião será feita toda semana às segundas-feiras às 8h: e 30min com exceção desta segunda 

(dia 20), pois ocorrerá a ida dos discentes às escolas das quais participarão das atividades 

propostas pelo programa. Fomos alertados a sempre fazer o registro das aulas e anotar tudo o 

que for observado como o intuito de aguçar a observação e estar sempre atento aos pequenos 

detalhes. Com relação às faltas sempre justificar e avisar com antecedência qualquer atraso, 

pois a partir de 2 (duas) faltas injustificáveis, o bolsista será substituído. Após essas 

observações ocorreu a divisão dos discentes em duplas, os dias, horários e escolhido as 

instituições a qual ocorrerá o projeto.  

Como uma das tarefas da Supervisora Flávia foi proposta a análise do PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da Escola Valdecir Sgarbi Filho localizada na Rua: Corumbiaria n. 5520 

B. Centro na cidade de Rolim de Moura-RO, a mesma ilustrou alguns tópicos dos quais 

devemos nos atentar como:  
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 Identificação: nome da escola, endereço, história da escola, modelo de ensino, número de 

alunos, estrutura física, dentre outros. 

 Fundamentação Teórica: concepção de homem, educação e sociedade, princípios didáticos, 

aprendizagem, ensino-aprendizagem, objetivo da escola, ações didáticas a serem 

desenvolvidos, filmes, passeios, tem referências bibliográficas e comparar se tudo está de 

acordo com a LDB 9394(96) (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), dentre outros. 

 Princípios, valores, missão da escola: estratégias, observar se na escola tem cartazes indicando 

o valor e a missão da escola, dentre outros. 

 Metodologia de Ensino: projetos, professor-aluno, dentre outros. 

  Organização Curricular: observar se tem inclusão, como está organizado, dentre outros. 

 Avaliação do aluno: registro de acompanhamento do aluno, qual a proposta de avaliação, 

avaliação institucional, dentre outros. 

 Plano de formação contínuo dos professores. 

 Gestão escolar: autonomia, conselho de classe, registro escolar, compartilhado ou não, dentre 

outros. 

Após a ilustração dos tópicos a Supervisora tirou as dúvidas dos discentes em relação 

ao projeto e horários das duplas, destacou também a ética e moral referente aos atrasos e 

faltas. 

Minhas perspectivas em relação ao programa são as melhores, pois é um preparo para 

iniciar a docência, visto que alguns profissionais não passaram por isso e muita das vezes 

chegam em sala despreparados para lidar com situações adversas. Acredito que passando por 

essa experiência será adquirido vários conhecimentos necessários para encarar essa nossa 

realidade que nos rodeia. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

 

Discente: Diego R. dos Santos 

 

Referente à visita na Escola Valdecir Sgarbi Filho, que ocorreu no dia 20 de Agosto de 2018 

às 8hrs. 

 

Ao chegar no local da escola pude notar a imensa quantidade de cartazes localizados 

nas paredes com recortes e trabalhos dos alunos. A escola possui 2 (dois) corredores com o 

total de 10 (dez) salas de aula e conta com aproximadamente com 547 (quinhentos e quarenta 

e sete) alunos. A Prof. Giveri foi bem receptiva, os alunos foram brincar com o professor de 

Educação Física enquanto conversávamos sobre os detalhes do programa, ao adentrar na sala 

a professora com o objetivo de conhecer-nos perguntou os nomes, as duplas e confirmou os 

dias de cada dupla. 

A turma do 2° ano conta com 25 alunos (5 desses com necessidades de um 

acompanhamento mais planejado e observado devido à dificuldade de aprendizagem), nos 

alertou sobre o planejamento flexível que visa a troca de algumas atividades, seja por motivo 

dos alunos faltarem dentre outros fatores (caso seja necessário), haverá dias nos quais os 

alunos vão estar mais animados outros no qual vão estar mais “preguiçosos” e o educador 

deve saber lidar com cada tipo de situações de forma correta buscando um equilíbrio para que 
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as coisas saiam como planejado, a entrada será às 7hrs e a saída 11hrs. Foram discutidos os 

horários para fazer o planejamento, logo após a mesma nos levou até a sala dos professores 

para as apresentações, na saída da sala nos encontramos com o Diretor Sergio e a professora 

já aproveitou para nos apresentar a ele ao qual nos deu as boas-vindas. 

Ao voltar para sala Prof. Giveri nos passou algumas informações de como se portar 

quando estivermos aplicando as aulas como por exemplo: ter um bom planejamento, a 

qualidade das aulas, falar pausadamente, ter regras para a organização da sala, pulso firme, 

dentre outros. Com relação ao PPP (Projeto Político Pedagógico) de acordo com que as 

duplas forem planejar já vão fazendo a análise do PPP, após as observações a reunião se 

encerrou. 

 Observei o pátio da escola e como estava chovendo percebi que a quadra fica 

inutilizada pois não é coberta, os alunos brincam na sala ou nos corredores. O local de lanche 

é muito pequeno possuindo apenas 2 mesinhas com quatro cadeiras, as crianças pegam o 

lanche e vão para as salas. 

 

 

RELATORIO PIBID  

20/08/2018 

Iohana thainara da silva santos 

 

No dia 20 de agosto de 2018, os alunos do PIBID (Programa de Integração de Bolsa 

à Docência) do primeiro período de pedagogia do turno vespertino, (com exceção do 

aluno Diego do... do turno noturno) se encontraram na escola Valdeci Sgarbi para 

serem apresentados e informados sobre o andamento do projeto na escola. 

Havendo duas professoras supervisoras foram determinados dois horários para as 

devidas apresentações (das 8:00 as 9:00 / das 9:00 as 10:00). 

O programa requer oito horas semanais, sendo quatro no período letivo que pode se 

desenrolar em sala de aula ou na formulação de relatórios dentro da escola. As 

outras quatro horas são destinadas ao planejamento que ocorrerá na escola Valdeci 

as segundas-feiras no horário de 18:00 h. cada planejamento define o decorrer de 

uma única semana.  

Ao chegar a escola os bolsistas aguardaram a aula de educação física dos alunos 

do colégio Valdecir, para ter uma conversa mais proveitosa com a professora 

supervisora Giveri, a professora deu informações sobre o aprendizado dos alunos, 

pois alguns apresentam dificuldades e já outras facilidades. Deu instruções sobre a 

velocidade do ensino uma vez e preciso ser claro e paciente com os pequenos, 
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também opinou a respeito do reprovamento nas series iniciais uma vez que alguns 

não estão preparados para a série seguinte. Há uma aluna em especifico com 

dificuldade de aprendizado, esta faz acompanhamento com uma psicopedagoga. Foi 

determinado os dias e horários do planejamento.  

Giveri ainda relatou que um professor deve buscar se aperfeiçoar em seus métodos 

ensino e atividades. Ela diz também sobre a importância das reuniões bimestrais e 

sobre nosso envolvimento nos projetos aos feriados, vésperas de feriados e finais de 

semanas quando necessário. Deixou os bolsistas cientes do envolvimento da escola 

no 7 de setembro e sobre justificar falta e atrasos. Deixou também uma observação 

aos consumidores de café para que levem um pacote de café mensalmente a 

instituição.  

 

 

Geziane Clementino de Sá Cabral 

1º período Pedagogia  

 

Dia 21 de agosto de 2018 as 7h, Ludmila e eu conhecemos os alunos do 2º ano da 

classe da professora Giveri. Tive uma ótima primeira impressão. Logo depois fomos 

a sala dos professores conhecer o projeto político pedagógico da escola. Enquanto 

estivemos lá, alguns professores discutiram as preocupações com o desempenho de 

alguns alunos, falaram a respeito de alunos com mais dificuldades.  Me chamou 

atenção quando falaram sobre a rejeição que muitos alunos especiais sofreram de 

outras escolas e na escola Valdecir Sgarbi foram acolhidos. 

Voltamos para a sala onde ficamos observando. Ajudamos a orientar alguns alunos 

com a tarefa que foi passada. Nas duas últimas aulas fomos à sala de vídeo, e 

começamos a assistir ao filme “ Vida de inseto”. No final do filme a internet parou e 

não podemos continuar com o filme. Os alunos começaram a ficar agitados e a 

professora logo improvisou a leitura de um livro para eles, que ficaram muito 

animados. Ela nos disse para termos sempre algo planejado para essas situações, 

ou então pensar rápido e improvisar algo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

Discente: Diego R. dos Santos 

Referente à observação em sala que ocorreu no dia 03 de Outubro de 2018. 

A aula iniciou-se com a Iohana lendo o livro “Romeu e Julieta” de Ruth Rocha 

referente ao Projeto de Leitura: Ler e criar é só começar, onde faremos um 

apanhado das obras de Ruth Rocha e apresentar para os alunos, visando a reflexão 

dos assuntos que estão em destaque nos dias de hoje. O livro conta a história de um 

jardim onde tudo era dividido em canteiros de flores de cores diferentes, sendo que 

em cada canteiro moravam famílias de borboletas da mesma cor das flores. Elas 

não podiam se misturar. Um dia o Romeu (borboleta azul) que era uma borboletinha 

criança e estava muito triste por não poder conhecer lugares diferentes, encontrou o 

amigo ventinho que o levou para passear no canteiro amarelo e ele conheceu Julieta 

(borboleta amarela). Os dois ficaram amigos e o ventinho os levou para muitos 

lugares divertidos e coloridos, só que eles acabaram se perdendo, e seus pais, 

depois de muito relutarem resolvem sair de seus próprios canteiros e se unir para 

encontrar os filhos. Graças ao Romeu e Julieta as barreiras se quebraram e todas as 

borboletas passaram a viver juntas, e na primavera seguinte as flores nasceram 

todas misturadas e o jardim se transformou num maravilhoso arco-íris. Conforme a 

Iohana ia lendo a história questionava as crianças sobre o por que deles não se 

misturarem e o que achavam que acontecia depois de cada parte da história. 

Eu fiquei responsável por aplicar as atividades da proposta do Projeto que consistia 

em dialogar e perguntar para as crianças 15 questões sobre os acontecimentos 

dentro da história e procurar trazer as questões para os dias de hoje, perguntando: 

“imagina se a sala fosse separado por cores também? tem uns moreninhos e uns 

mais branquinhos, imagina se os moreninhos ficassem de um lado e os branquinhos 

para o outro e nenhum dos dois poderiam se falar?” E eles responderam que seria 

muito chato. Utilizei também um outro exemplo: “imagina se a gente só pudesse 

usar uma cor de lápis?” Eles novamente disseram que seria muito chato e ruim. Em 

seguida escrevi na lousa o cabeçalho pois algumas crianças não tinham feito em 
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casa, escrevi também o nome do projeto, logo após olhei o caderno deles para ver 

se eles estavam fazendo. 

Por fim teve uma ilustração da história no caderno e novamente passei nas mesas 

para ver o desenho que eles estavam fazendo e pedi para que eles me explicassem 

o que havia desenhado. 

Eu gostei de ministrar a aula foi uma experiência maravilhosa e eu pude sentir o 

carinho deles comigo e a Iohana eles sempre respondiam as perguntas, alguns são 

bem-falantes ou menos, mesmo assim eu tentei fazer com que todos falassem. 

Quando eu passei o cabeçalho no quadro pedi a ajuda deles falei que eu não sabia 

fazer e queria que eles me ajudassem e todos começaram a falar enquanto escrevia 

no quadro comecei a errar propositalmente para ver eles estavam atentos e logo 

logo eles já falavam “professor tá errado ali” e eu perguntava “ali onde” e eles 

falavam “tá faltando acento agudo em país” eu respondia “como faz acento agudo?” 

eles “é um risquinho”. Errei também a palavra RONDÔNIA não colocando o acento 

circunflexo na letra „o” e alguns viram e falaram eu fiz o acento agudo e falei “esse 

acento aqui” e eles falaram “não é o chapeuzinho” eu arrumei e falei “isso vocês 

estão espertos hein”. Na hora do desenho começaram a me chamar e mostrar o que 

haviam feito e tinha um aluno que não estava conseguindo desenhar a borboleta 

então eu tentei desenhar uma na lousa e depois fui na mesa dele para ver se ele 

havia conseguido. Eu pude comprovar de perto que: “o homem nasce bom e a 

sociedade o corrompe” frase deita por Jean-Jacques Rousseau, por que eu vi na 

sala que eles são iguais e sabem que são iguais, o que os torna um adulto racista e 

preconceituoso? Será que é a sociedade? Eu também não sei, mas o que sei é que 

a criança que é educada corretamente por profissionais que amam o que fazem não 

se torna um racista/preconceituoso amanhã. 

Eu espero proporcionar a eles muitas reflexões e fazer eles pensarem no que eles 

querem para o futuro deles e que eles possam ter autonomia para lidar com os 

problemas que aparecerem e saber fazer as escolhas certas. 
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Registro do dia 20 de agosto de 2019 – Projeto de matemática. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida silva do Nascimento 

Na última terça-feira 20 de agosto de 2019, estivemos na escola Professor Valdecir 

Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação a docência (PIBID). 

Nesta aula deveríamos aplicar atividades sobre o dobro dos números, então nos 

propomos a trazer uma atividade lúdica, onde cada aluno tinha 2 números consigo, 

um na parte da frente e outra na de trás, em ordem aleatória escolhíamos um aluno, 

e perguntávamos para a turma, qual era o suposto valor do dobro, do numero na 

frente do colega, e entre os demais, eles deveriam encontrar o dobro do numero 

exposto, muitos adoraram e se envolveram muito na atividade Principalmente a 

pequena Yasmin e o João Paulo, os outros participavam mas não com o mesmo 

ânimo, o restante estava terrível, uns não queriam participar porque segundo eles 

não atendia as suas vontades, devido a regra da brincadeira, outros implicavam 

entre si, e nos vemos em instantes totalmente desoladas, eu Bruna Me senti 

insuficiente por não envolver a todos, mesmo dando o máximo de mim, confesso 

que me surgiram dúvidas se realmente a sala é o lugar ideal para minha profissão, 

fui insuficiente perante minha analise pessoal. 

Mas enfim, mesmo que poucos, eles participaram com muito ânimo. 

 

 

 

Registro do dia 13 de julho de 2019 – Projeto de matemática. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida silva do Nascimento 

Na última terça-feira dia 13 de julho de 2019, estivemos na escola Professor Valdecir 

Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação à docência (PIBID). 

Nesta aula nos propusemos a aplicar uma atividade lúdica na qual envolvesse 

multiplicações, mas com um enfoque em tabuada do 6, com muito carinho 

confeccionamos uma caixa, com intuito de simular um rio, e fizemos alguns 

peixinhos de Eva, onde os mesmos continham tabuadas variadas, seria a pescaria 

da tabuada, além de trabalhar a coordenação motora dos pequenos, relembramos e 
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aprendemos multiplicar de maneira prazerosa, muitos tiveram muita dificuldade em 

conseguir "fisgar" os peixinhos, mesmo havendo tabuada de números baixos houve 

alunos que erraram até as mais simples, a partir disso pudemos identificar os que 

contém maior dificuldade com cálculo, neste dia o aluno que mais me chamou 

atenção foi o Lucas, batizado pela turma como Lucas 2, um aluno mais recente na 

turma, transferido de outra escola, e ao calcular nos dedinhos, pude notar que ele 

não consegue prestar muita atenção no que está fazendo por exemplo, nós temos 5 

dedos em cada mão, mas o pequeno ao contar sempre dizia que em cada mão 

haviam 6 ou 7 dedinhos, e por mais que tentássemos explicar a realidade dos 

números, ele não aderia, tentamos envolver ele ao máximo para o desenvolver 

melhor. Enfim, deve se pensar em atividade que envolva a todos, e também usar 

das mais diversas maneiras para desenvolver os pequeno 

 

Registro do dia 06 de setembro de 2019 – Projeto JEPP Oficina de brinquedos 

ecológicos. 

Bruna Danielli Pereira Dos Reis 

Welida silva do Nascimento 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na última sexta-feira dia 06 de setembro de 2019, estivemos na escola Professor 

Valdecir Sgarb filho para dar continuidade ao programa de iniciação a docência 

(PIBID). Nesta aula a ideia foi seguir a sequencia dos encontros presentes na 

apostila de brinquedos ecológicos do Sebrae com o projeto JEPP, aplicamos o 

encontro 4, onde responderíamos os questionários da mesma, e em seguida 

faríamos com as crianças um jogo de argola com garrafa pet, foi um dia bem 

divertido, não só para eles, mas para nós bolsistas também, foi um momento em que 

tivemos uma proximidade saudável com cada um deles enquanto produziam seus 

brinquedos. As duas horas a nós cedidas foram usadas por completa para realizar 

essa atividade, até tínhamos um jogo de mímica com nomes de brincadeiras, mas 

infelizmente não foi possível a realização. 

Todos os brinquedos produzidos neste dia foram levados pelas crianças, por que 

elas adoraram, brincaram em sala também, liberamos os brinquedos para que eles 

pudessem vivenciar uma experiência maior em casa de brincar com suas próprias 

produções, e que também pudessem mostrar a seus pais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

Discente: Diego R. dos Santos 
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Referente à observação em sala que ocorreu no dia 03 de Outubro de 2018. 

A aula iniciou-se com a Iohana lendo o livro “Romeu e Julieta” de Ruth Rocha 

referente ao Projeto de Leitura: Ler e criar é só começar, onde faremos um 

apanhado das obras de Ruth Rocha e apresentar para os alunos, visando a reflexão 

dos assuntos que estão em destaque nos dias de hoje. O livro conta a história de um 

jardim onde tudo era dividido em canteiros de flores de cores diferentes, sendo que 

em cada canteiro moravam famílias de borboletas da mesma cor das flores. Elas 

não podiam se misturar. Um dia o Romeu (borboleta azul) que era uma borboletinha 

criança e estava muito triste por não poder conhecer lugares diferentes, encontrou o 

amigo ventinho que o levou para passear no canteiro amarelo e ele conheceu Julieta 

(borboleta amarela). Os dois ficaram amigos e o ventinho os levou para muitos 

lugares divertidos e coloridos, só que eles acabaram se perdendo, e seus pais, 

depois de muito relutarem resolvem sair de seus próprios canteiros e se unir para 

encontrar os filhos. Graças ao Romeu e Julieta as barreiras se quebraram e todas as 

borboletas passaram a viver juntas, e na primavera seguinte as flores nasceram 

todas misturadas e o jardim se transformou num maravilhoso arco-íris. Conforme a 

Iohana ia lendo a história questionava as crianças sobre o porquê deles não se 

misturarem e o que achavam que acontecia depois de cada parte da história. 

Eu fiquei responsável por aplicar as atividades da proposta do Projeto que consistia 

em dialogar e perguntar para as crianças 15 questões sobre os acontecimentos 

dentro da história e procurar trazer as questões para os dias de hoje, perguntando: 

“imagina se a sala fosse separado por cores também? tem uns moreninhos e uns 

mais branquinhos, imagina se os moreninhos ficassem de um lado e os branquinhos 

para o outro e nenhum dos dois poderiam se falar?” E eles responderam que seria 

muito chato. Utilizei também um outro exemplo: “imagina se a gente só pudesse 

usar uma cor de lápis?” Eles novamente disseram que seria muito chato e ruim. Em 

seguida escrevi na lousa o cabeçalho pois algumas crianças não tinham feito em 

casa, escrevi também o nome do projeto, logo após olhei o caderno deles para ver 

se eles estavam fazendo. 

Por fim teve uma ilustração da história no caderno e novamente passei nas mesas 

para ver o desenho que eles estavam fazendo e pedi para que eles me explicassem 

o que havia desenhado. 

Eu gostei de ministrar a aula foi uma experiência maravilhosa e eu pude sentir o 

carinho deles comigo e a Iohana eles sempre respondiam as perguntas, alguns são 

bem-falantes ou menos, mesmo assim eu tentei fazer com que todos falassem. 

Quando eu passei o cabeçalho no quadro pedi a ajuda deles falei que eu não sabia 

fazer e queria que eles me ajudassem e todos começaram a falar enquanto escrevia 

no quadro comecei a errar propositalmente para ver eles estavam atentos e logo 

logo eles já falavam “professor tá errado ali” e eu perguntava “ali onde” e eles 

falavam “tá faltando acento agudo em país” eu respondia “como faz acento agudo?” 

eles “é um risquinho”. Errei também a palavra RONDÔNIA não colocando o acento 

circunflexo na letra „o” e alguns viram e falaram eu fiz o acento agudo e falei “esse 

acento aqui” e eles falaram “não é o chapeuzinho” eu arrumei e falei “isso vocês 
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estão espertos hein”. Na hora do desenho começaram a me chamar e mostrar o que 

haviam feito e tinha um aluno que não estava conseguindo desenhar a borboleta 

então eu tentei desenhar uma na lousa e depois fui na mesa dele para ver se ele 

havia conseguido. Eu pude comprovar de perto que: “o homem nasce bom e a 

sociedade o corrompe” frase deita por Jean-Jacques Rousseau, por que eu vi na 

sala que eles são iguais e sabem que são iguais, o que os torna um adulto racista e 

preconceituoso? Será que é a sociedade? Eu também não sei, mas o que sei é que 

a criança que é educada corretamente por profissionais que amam o que fazem não 

se torna um racista/preconceituoso amanhã. 

Eu espero proporcionar a eles muitas reflexões e fazer eles pensarem no que eles 

querem para o futuro deles e que eles possam ter autonomia para lidar com os 

problemas que aparecerem e saber fazer as escolhas certas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

Discente: Diego R. dos Santos 

Referente à observação em sala que ocorreu no dia 19 de Setembro de 2018 às 

07:00hrs. 

A aula iniciou com a leitura de um livro chamado: “A poluição tem solução” de Guga 

Domenico que mostra, através da história de Nando, um menino de sete anos, que a 

consciência ecológica começa cedo, e que todos somos responsáveis diretos pela 

degradação do meio-ambiente. Por isso, a solução, também, depende de todos, 

trazendo exemplos de como minimizar a degradação do meio-ambiente. A proposta 

é conscientizar as crianças sobre o cuidado com o meio-ambiente, a zelar e passar 

para as outras pessoas as formas de preservá-lo. A medida que eu lia a história para 

eles, eu fazia questionamentos como: Por que devemos preservar o meio-ambiente? 

O que é poluição? Como devemos preservá-lo? O que Nando fez para minimizar os 

efeitos da poluição? Eu me senti muito a vontade tanto para ler a história quanto 

fazer questionamentos sobre o dia a dia das crianças, elas conversavam e 

dialogavam como se fosse gente grande com muitas ideias e opiniões muito boas, 

no final perguntei a elas se elas entenderam a mensagem do livro e como o Nando 

da história o aluno Pedro Henrique gritou e disse que: “duas cabeças pensam 

melhor que uma”. 

Logo após a leitura, a professora chamou a atenção de alguns alunos referente as 

tarefas corrigidas em sala, pois os alunos não estavam corrigindo de maneira correta 

e as mães de alguns deles estavam reclamando, em seguida passou de carteira em 

carteira corrigindo as tarefas pois segundo ela: “Eu confio que vocês corrigem mas 

vocês não estão corrigindo, a tarefa estava no quadro e eu já tinha respondido”, 

enquanto ia de carteira em carteira cobrava os alunos do porque não terem feito a 

tarefa e dizia frases como: “eu estou sendo muito boazinha com vocês”, enquanto 
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não terminar de corrigir não vai embora”, só vai fazer a aula de artes na sexta-feira 

quem realmente tiver interesse em estudar, se eu pegar o caderno e não estiver feito 

a tarefa não vai participar da aula de artes que vocês querem tanto”... Uma maneira 

que a professora encontra para chamar a atenção dos alunos para que os mesmos 

possam se esforçar e realizar as tarefas propostas por ela, pois ela estava confiando 

que eles estavam corrigindo mas no final sobrou pra ela e utilizou “a aula de artes” 

como chantagem para tentar fazer com que os alunos realizassem a tarefa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

Discente: Diego R. dos Santos 

Referente à observação em sala que ocorreu no dia 05 de Setembro de 2018 às 

7:00hrs. 

A aula iniciou com os alunos aprendendo a cantar a música do Hino da 

Independência, a Giovana ficou responsável de distribuir a letra para a sala e a 

professora deu 5 min para eles pudessem ler. A Ariane ficou de ler uma história, 

mas ao que me pareceu ela esqueceu o livro de leitura. Enquanto isso, o Felipe 

cantarolava: “minha alma glorifica ao Senhor”, se distrai fácil e não acompanha os 

demais alunos. 

A professora alertou a sala sobre o uso de palavrões e caso ouça alguém falando é 

pra avisar a orientadora, não trazer objetos de casa a não ser que seja os materiais 

escolares. A professora leu o a música do Hino da Independência em voz alta com 

os alunos e depois de um certo tempo ela parou de ler e deixou os alunos lerem 

sozinhos e ia corrigindo conforme eles erravam, em seguida questionou: Quem 

consegue cantar? Então vamos cantar? Vocês perceberam que existem palavras 

que a gente ainda não conhece? O que por exemplo? A tarefa de casa foi procurar 

no dicionário 3 palavras da música que ainda não conheciam e escrever o 

significado delas no caderno. Para evitar as conversas e distrações a professora 

trocava alguns alunos de lugar. 

Logo após a professora iniciou a revisão de Língua Portuguesa e cobrou dos alunos 

o cabeçalho na folha do caderno, pois na atividade passada alguns haviam 

esquecido, ela fez o cabeçalho no quadro com o auxílio do alunos: na palavra 

“quarta-feira” perguntou o que era o “tracinho” no meio da palavra e por que 

precisava dele ali e virou um alvoroço mas logo se acalmaram. Houve também a 

explicação da atividade da aula passada pois alguns pais estavam com dificuldade 

de auxiliar seus filhos sobre o gráfico que a professora passou. A revisão consistia 

em: substantivo próprio e comum, masculino e feminino, singular e plural. Na medida 

que os alunos foram terminando levavam para a professora corrigir e tirar as 

dúvidas, alguns alunos que terminavam ajudavam os outros que estavam com 

dificuldades para realizar a atividade. 
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AULA APLICADA NO DIA 12/09/2019 

Iniciamos a aula com a aplicação do projeto SEBRAE. Apresentamos as atividades 

do livro da página 51, 52, 53 e 54 para eles responderem. O objetivo da atividade 

era criar brinquedos com sucatas, então pedimos para as crianças trazerem de 

casas coisas de sucatas, como garrafa pet, caixa de leite, cartela de ovos para a 

realização da tarefa. 

Dividimos a sala em 4 grupos de 5 crianças cada, e cada grupo ficou de produzir um 

brinquedo utilizando os matérias que pedimos. O grupo 1, produziu uma sanfona 

feita de caixa de leite, o grupo 2 produziu um jogo “cai não cai” e um “passa bolinha”. 

O grupo 3, produziu girafas de garrafa pet, para servir como vaso para plantar 

alguma plantinha, como cactos, suculentas etc. O grupo 4 produziu uma centopeia 

de caixa de ovos e um bilboquê de garrafa pet. Ao final do projeto SEBRAE “Jovens 

empreendedores”, as crianças venderam seus brinquedos aos outros colegas de 

classes. 

REGISTRO DE ATIVIDADES 22/08/2019 

Demos início fazendo um resgate a aula anterior, a qual explicamos a respeito dos 

sons, como por exemplo; o som dos instrumentos musicais, da natureza, produzidos 

pelo corpo, objetos, entre outros. Desse modo, nós trouxemos o filme, “Nem que a 

vaca tussa”, onde o filme e baseado em animais de várias espécie, escolhemos 

esse filme pelo fato de ter muitos animais, e vários sons diferentes emitidos por ele. 

O objetivo era fazer com que os alunos identificassem os sons dos animais, e assim, 

preparamos uma atividade ao final do filme com mimica, eles imitavam um animal e 

depois os alunos tentavam adivinhas que tipo de animal era, e assim foi concluído a 

aula. O filme foi de 01:58min, o que tomou um tempo considerável para que 

podemos passar outro tipo de atividades com eles. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

Discente: Diego R. dos Santos 

Referente à observação em sala que ocorreu no dia 19 de Setembro de 2018 às 

07:00hrs. 

A aula iniciou com a leitura de um livro chamado: “A poluição tem solução” de Guga 

Domenico que mostra, através da história de Nando, um menino de sete anos, que a 

consciência ecológica começa cedo, e que todos somos responsáveis diretos pela 

degradação do meio-ambiente. Por isso, a solução, também, depende de todos, 

trazendo exemplos de como minimizar a degradação do meio-ambiente. A proposta 

é conscientizar as crianças sobre o cuidado com o meio-ambiente, a zelar e passar 
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para as outras pessoas as formas de preservá-lo. A medida que eu lia a história para 

eles, eu fazia questionamentos como: Por que devemos preservar o meio-ambiente? 

O que é poluição? Como devemos preservá-lo? O que Nando fez para minimizar os 

efeitos da poluição? Eu me senti muito a vontade tanto para ler a história quanto 

fazer questionamentos sobre o dia a dia das crianças, elas conversavam e 

dialogavam como se fosse gente grande com muitas ideias e opiniões muito boas, 

no final perguntei a elas se elas entenderam a mensagem do livro e como o Nando 

da história o aluno Pedro Henrique gritou e disse que: “duas cabeças pensam 

melhor que uma”. 

Logo após a leitura, a professora chamou a atenção de alguns alunos referente as 

tarefas corrigidas em sala, pois os alunos não estavam corrigindo de maneira correta 

e as mães de alguns deles estavam reclamando, em seguida passou de carteira em 

carteira corrigindo as tarefas pois segundo ela: “Eu confio que vocês corrigem mas 

vocês não estão corrigindo, a tarefa estava no quadro e eu já tinha respondido”, 

enquanto ia de carteira em carteira cobrava os alunos do porque não terem feito a 

tarefa e dizia frases como: “eu estou sendo muito boazinha com vocês”, enquanto 

não terminar de corrigir não vai embora”, só vai fazer a aula de artes na sexta-feira 

quem realmente tiver interesse em estudar, se eu pegar o caderno e não estiver feito 

a tarefa não vai participar da aula de artes que vocês querem tanto”... Uma maneira 

que a professora encontra para chamar a atenção dos alunos para que os mesmos 

possam se esforçar e realizar as tarefas propostas por ela, pois ela estava confiando 

que eles estavam corrigindo mas no final sobrou pra ela e utilizou “a aula de artes” 

como chantagem para tentar fazer com que os alunos realizassem a tarefa. 

Ao passar o cabeçalho no quadro cobrou dos alunos o porquê de estarem errando o 

cabeçalho, pois já estavam fazendo o cabeçalho desde fevereiro e já estavam em 

setembro e continuavam errando, alguns erravam o nome do bairro, o nome da 

professora. Após dar as “broncas” nos alunos a mesma disse: “A maior dificuldade 

do professor é a colaboração dos pais e a vontade dos alunos em buscar o 

conhecimento”. (Hoje dia 03/10/2018, pude observar que muitos deles já não 

erraram mais e os erros eram menores como errar o dia, a proposta da professora 

era que todos tragam já prontos o cabeçalho de casa então obviamente cabe a 

participação dos pais no acompanhamento de seu filho. É certo que um professor 

não consegue acompanhar o desenvolvimento de mais de 20 alunos em sala porém 

temos que tentar ao máximo priorizar com que todos aprendam uma tática que a 

professora usa e que eu achei bem interessante foi a de colocar os alunos “mais 

espertos” para ajudar aqueles que tem dificuldade é uma ideia boa, o único 

problema é que: “e se esse alunos passarem apenas as respostas sem qualquer 

explicação?”, vendo por esse lado não ajuda muito). Houve a correção de uma 

tarefa para casa, enquanto os alunos corrigiam, as alunas Hanner e Simone 

distribuíram os livros de ciências para a sala, a atividade era na página 112 que 

falava: “As profissões mudam”, aquele que já tivesse terminado de corrigir já poderia 

começar a leitura. A professora disse que era importante estudar a história por que a 

gente via como era as coisas antes e como estão agora, se melhorou ou piorou, pra 

ver o que aconteceu de errado no passado para que no não façamos igual no 
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presente. Logo após leu o pequeno poema do livro chamado: “O acendedor de 

lampiões” que contava a história de um homem que acendia os lampiões das praças 

e das ruas antigamente. Junto com a história passou duas tarefas para casa: a) 

pesquisar as palavras mais difíceis ou que não sabiam o significado no dicionário e 

trazer escrito; e b) pesquisar as profissões comuns no Brasil a cerca de 60 anos 

como era antes e como é agora. 

No segundo momento, após o intervalo (resolvemos ficar para poder observar 

melhor a sala, desde que entregamos os relatórios no prazo combinado), a 

estagiaria Jéssica do Programa Mais Alfabetização ficou em sala com a gente e 

realizou uma atividade de escrita de forma individual com os alunos, os demais que 

não estavam participando realizaram uma atividade de Matemática, primeiramente a 

professora Giveri explicou um exemplo no quadro: 

 

Registro geral do PIBID 2018/2019 

Vanessa Godim Barbosa 

Aqui concluímos uma etapa que foi de grande aprendizado para minha profissão, 

participei do PIBID 2018/2019, e nesses um ano e seis meses, foram abordadas 

experiência que eu jamais pensaria em passar em sala de aula. 

No primeiro semestre nossas aulas era apenas analisar o professor e como ele agia 

dentro da sala e como era suas aulas, o que ele usava de artimanhas para da uma 

educação diferente e que fosse chamar a atenção das crianças. Entramos na sala 

do 2º ano, e como atividade em sala, nós fazíamos leitura de livros infantis, e isso 

era a hora que eles mais gostavam de interagir, notei que contar história de um jeito 

bem narrativo era uma forma de chamar atenção para a leitura. 

No segundo semestre desenvolvemos um projeto com as crianças, chamado 

“narrativas de si”, todas as aulas lavamos temas específico para que elas 

escrevessem e contasse com detalhe sobre algo da sua vida, como por exemplo, 

“QUAL FOI O DIA MAIS LEGAL DA VIDA DELES” E deixávamos elas criarem suas 

histórias reais de vida, o intuito não era a gramática, mas sim, o conteúdo das 

histórias, porém, como elas escreviam bastante a gramática se desenvolveu muito 

bem, texto que eram de apenas 7 linhas, se tornaram texto de até 3 páginas, isso 

nos alegrou e ficamos muitos satisfeito com o resultados. Pegamos as histórias que 

eles consideraram mais legais escrita por eles e fizemos um livro juntando as duas 

turmas. 

Já o terceiro semestre fizemos outro projeto, JEEP, que era sobre brinquedos 

ecológicos. Toda aula criávamos com eles brinquedos feitos com matérias 

recicláveis, alguns brinquedos que eram jogos, outros eram brinquedos normais. 

Fixemos avião de papelão, labirinto, jogo da velha, pimbolim, vai e vem, pião, entre 

outros. As crianças ficavam muito empolgadas ao criarem seus próprios brinquedos, 

e poderem reproduzir em casa. Depois com os brinquedos pontos, fizemos uma feira 
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para vender os brinquedos, porque o intuito do projeto era torna-los jovens 

empreendedores 

 

REGISTRO 09/08/2019 

Iniciamos a aula com uma breve apresentação, relembramos também os alunos da 

aula do dia anterior. Nossa aula desse dia era sobre instrumentos musicais, então 

começamos perguntar aos alunos sobre os conhecimentos deles sobre instrumentos 

musicais, alguns responderem que tocavam alguns instrumentos, como: violão, 

bateria, teclado. 

Iniciamos o conteúdo com uma musica no telão para que produzissem as batidas 

com o corpo, batendo palma e batendo os pés no chão, eles gostaram bastante e 

deram muitas risadas, nós ( eu e a Luana ) também participamos da interação da 

música junto com os alunos. 

Logo após apresentamos uma atividade em vídeo sobre sons dos instrumentos, 

soltamos o áudio e pedimos para eles adivinhar que instrumento estava tocando e 

assim foram vários, como: vilão, flauta, sax, acordeôn, bateria, macanas etc. 

Finalizamos a aula com musicas e sons corporais, para as crianças se divertirem, e 

dançarem. 

Percebemos que a música é muito importante para o aprendizado, adquirir ritmo é 

bem difícil quando pedimos pra uma sala inteira reproduzir tal tipo de som, ainda 

mais com a parte do corpo. As crianças se animam quando levamos algo referente a 

música, é uma forma de unir todos da sala com um só foc 

 

 

Aplicação de atividade referente ao segundo semestre de 2019 

Luana Garcia de Oliveira 

A participação no programa de iniciação à docência PIBID contribuiu de forma 

significativa para as vivências e aprendizado diários de acadêmicos participantes. 

Assim, iniciamos o segundo semestre do programa de 2019, agora com uma 

bagagem que sem dúvida nos ajudou muito para dar continuidade ao trabalho 

realizado com as crianças. 

Desse modo, seguimos com os projetos de matemática e ciências para o terceiro 

ano do ensino fundamental na instituição escolar Valdecir Sgarbi Filho do município 

de Rolim de moura RO. O intuito foi trazer conhecimento de maneira lúdica para os 

educandos, uma vez que a aplicação da aula ocorria uma vez por semana, 

demostrando que é possível fugir do modo tradicional de ensino, despertando a 

atenção, curiosidade, interação, competição e o trabalho em equipe, garantido um 

número maior de aprendizagem. A escola sempre se fez presente nos projetos 

desenvolvidos pelo programa, dando todo suporte necessário para o bom 
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desempenho do mesmo. As professoras supervisoras nos acompanharam de perto, 

orientando e esclarecendo qualquer dificuldade que ocorrera, a interação entre 

ambas as partes possibilitava uma relação de confiança, facilitando o andamento do 

trabalho. 

Foi desenvolvido diversos jogos em sala de aula bem como em ambiente ao ar livre, 

produzimos uma grande oficina de brinquedos ecológicos, também proporcionamos 

as crianças experimentos científicos, passeio exploratórios em uma Horta orgânica, 

visita ao sítio do diretor Sergio Brito entre outras atividades. Nosso objetivo era 

proporcionar uma experiência única para as crianças, em que o conhecimento fosse 

transmitido de forma que eles tivessem prazer em adquiri-lo. 

Em consequência, as atividades foram concluídas com sucesso, obtendo a 

aprovação das Professoras responsáveis. Posso afirmar que o trabalho 

desenvolvido foi maravilhoso, havia amor em cada detalhe, as equipes estão de 

parabéns pela organização e desempenho. Dessa maneira, a Professora Giveri, 

junto a Professora Josi nos convidou para participar da confraternização de 

encerramento as aulas, a qual contou com 

brincadeiras e a entrega das lembrancinhas, essa, ocorreu na segunda semana de 

dezembro. 

Em razão disso, a experiência de participar desse programa, foi de suma 

importância para mim, dado que a vivência no âmbito escolar é enriquecedora, não 

apenas profissionalmente, mas no que diz respeito a vida pessoal, em que o 

aprendizado abarca situações além do planejado, tornando o que era simples em 

algo grandioso. 

 

 

 

 

Registro geral do PIBID 2018/2019 

Welida Silva Do Nascimento 

No segundo semestre de 2018 tive a oportunidade de poder participar do processo 

seletivo do programa de iniciação à docência (PIBID), a princípio não imaginava que 

poderia obter muitos conhecimentos. Ao todo foram três semestres de execução. 

Ao iniciarmos o primeiro semestre começamos fazendo uma observação dos alunos 

e também a forma de trabalho da professora supervisora em sala de aula, podemos 

também adquirir o aprendizado referente aos planejamentos que seria relativo as 

atividades que aplicaríamos e aos registros. Registros esses que era analisado pela 

coordenadora Flávia Pansini, e dado a nós o retorno por e-mail ou nos encontros 

realizados, nos mostrando o que poderia ser melhorado nos mesmos. 
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No segundo semestre início do ano de 2019, juntamente com as professoras 

supervisoras Giveri e Josiane desenvolvemos um projeto de escrita, ”escrita de si”, 

no qual os alunos seriam os escritores. Dentro desse projeto a escrita era de uma 

forma mais livre, a princípio objetivo do projeto era de estimular os alunos à 

desenvolvessem os textos sem se preocupar com os erros ortográficos, escrevendo 

da forma que os menos presumia. Em um segundo momento cada pibidiano sentava 

com os alunos onde o mesmo iria escolher seus melhores textos para pode ser feito 

uma reescrita sendo assim feita as correções necessárias, e na finalização do 

projeto foi feito um livro com as escritas dos alunos, sendo realizado uma noite de 

“autógrafos” para ser mostrado aos pais e a comunidade o resultado final do 

trabalho realizado. Particularmente gostei muito desse projeto pois além de 

notarmos mudanças nos alunos referente ao ato de escrever pude me aproximar 

mais dos pequenos, não somete eu, mas meus colegas também. 

No terceiro e último semestres, desenvolvemos com os alunos um projeto baseando 

na disciplina de ciências, e podemos produzir juntamente com o projeto elaborado 

pelo SEBRAE realizado em várias escolas do município, onde abordamos a 

preservação do meio ambiente, assim produzimos brinquedos ecológicos com que 

podíamos encontra em casa mesmo, no final foi realizado uma exposição dos 

brinquedos. 

Ainda no terceiro semestre fizemos mais dois projetos dentro da disciplina de 

ciências, onde foi feito dois projetos ,um deles era poder levar os alunos nem uma 

horta orgânica, onde em sala trabalhamos com os mesmo os tipos de solo os seres 

vivos que contém no solo e que são necessário para o crescimento das plantas, em 

sala produzimos um pequeno herbário plantando diferentes tipos de planta e os 

alunos que cuidaria dos mesmos, dentro desse projeto um dos objetivos era poder 

leva-los em uma horta orgânica fomos então a horta do senhor Francisco para que 

os mesmos pudessem conhecer como é a organização 

de uma horta mandala, culturas de algumas plantas e muito mais. O segundo projeto 

tinha como finalidade a visita da empresa águas Rolim, mas não foi possível realizar. 

Finalizamos nossa participação no PIBID com uma confraternização. 

Pude aprender muito com minha participação no PIBID, a experiência de poder 

ministrar uma aula me trouxe muito aprendizado não somete para o profissional, 

mas também para o pessoal. Por fim, essa é uma experiência que todos os 

acadêmicos de pedagogia deveriam vivenciar. 

Sou grata por ter participado do Programa de Iniciação à Docência. 

 

Registro geral do segundo semestre de 2019 – Crianças na e da Natureza 

Tatiane Barbieri de Jesus 

Neste segundo semestre as aula foram voltadas para a natureza e de como as 

crianças faziam uso dela. As aulas foram mais práticas, com várias brincadeiras e 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1230



                                                                      

58 
 

dinâmicas referentes aos conteúdos da grade curricular. Focamos na área da 

matemática e de ciências. Em matemática trabalhamos bastante a multiplicação e 

divisão, só que de uma forma dinâmica e divertida com algumas atividades tais 

como: amarelinha da multiplicação e bingo da tabuada. Em ciências trabalhamos os 

tipos de solos, como eles se formam e sua importância para os seres vivos. Cada 

atividade era pensada para instigar a curiosidades das crianças, estimular a 

interação e comunicação entre elas, focando sempre no aprendizado de maneira 

divertida. 

Participamos de vários projetos também como o do Jeep jovens empreendedores 

com uma oficina de brinquedos ecológicos, as crianças fabricaram vários brinquedos 

durante as aulas, todos produzidos com materiais recicláveis, ao final dessas 

fabricações ocorreu uma feira no âmbito da escola para que as crianças pudessem 

vender seus produtos. Todos os brinquedos foram vendidos e o dinheiro arrecadado 

foi para uma confraternização com os próprios alunos. O projeto foi um sucesso pois 

despertou nas crianças a vontade de criarem seu próprio negócio quando forem 

adultos. 

Fizemos uma visita a uma horta orgânica, no qual o dono da horta fez uma 

expedição em seu sitio juntamente com as crianças, nos bolsistas e professoras, nos 

mostrou todas as produções e explicou como ele as cultiva sem agrotóxicos e como 

ele faz ser próprios adubos e fertilizantes tudo com produtos naturais, ao final da 

visita fizemos um grande piquenique lá no sitio. 

Com base na visita a Horta Orgânica construímos um terrário juntamente com as 

crianças, onde plantamos várias hortaliças e verduras, ao decorrer da semana as 

crianças deveriam molhar e cuidar de sua planta. Após alguns dias e cuidados todas 

plantas nasceram. 

Este segundo semestre foi muito bom, pois despertou várias coisas nas crianças e 

em nos bolsistas de maneira positiva e chegamos ao final todos muito felizes pelo 

belo trabalho realizado com sucesso. 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

Nome da Escola: EMEI Menino Jesus  

Nome da professora Preceptora: Adriana Siqueira dos Santos  

Nome dos bolsistas: Ana Clara, Lorrayni, Thais, Veronica, Ivete, Valdira, Beatriz, 

Naiara.   

Quantidade de turmas envolvidas: 1 turma  

Quantidade de alunos: 18 

 

1- SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Relatório Semestral 2018 

2° Semestre 

 

          Iniciamos nossas atividades no segundo semestre de 2018, a primeira reunião 

na escola com as bolsistas foi realizada no dia 21 de agosto. Nessa primeira reunião 

foi apresentado para as bolsistas as dependências da escola, horários, rotinas de 

atividades, organização do planejamento e o contexto escolar em geral. 

Organizamos os horários de planejamento e a divisão das bolsistas. As 08 bolsistas 

formaram 04 duplas, cada dupla iria uma vez na semana participar das atividades 

em sala de aula, e todas participariam do planejamento nas quartas feiras. As 

bolsistas também ficaram responsáveis em fazer o planejamento juntamente com a 

professora supervisora e fazer também relatórios de todas as aulas. Na semana 

seguinte as bolsistas tiveram formação com a professora coordenadora Flávia 

Pansini. No dia 03 de setembro as duplas de bolsistas deram início as atividades de 

observação e também participação nas atividades desenvolvidas durante as aulas. 

Durante algum período as bolsistas apenas observavam e auxiliavam os alunos no 

desenvolvimento das atividades. Despois de algumas semanas elas começaram a 

fazer a leitura ou contação de histórias, que faz parte da rotina diária da turma. E no 

final do ano letivo elas aplicaram algumas atividades. Os planejamentos das 
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atividades foram feitos uma vez na semana, toda quarta ferira planejávamos as 

atividades que seriam aplicadas durante a semana. Nas reuniões do planejamento 

sempre discutíamos a respeito das atividades, desenvolvimento dos alunos, como 

fazer as intervenções, o comportamento, as percepções e aprendizagem, a 

interação, as brincadeiras, os avanços e as dificuldades de cada criança.  As poucos 

as bolsistas foram se adaptando a rotina escolar, no final do semestre foi possível 

perceber muitas mudanças positivas na postura das bolsistas, como a forma de se 

relacionarem com as crianças e mais facilidade para desenvolver e pensar nas 

atividades e organizar os planejamentos, e registros estão mais reflexivos. E vale 

ressaltar que o ponto mais positivo dessa experiência foi ver a mudança de 

pensamento das bolsistas em relação a visão que elas tinham sobre uma instituição 

de educação infantil.  A concepção da maioria das bolsistas era que a creche era 

apenas um lugar que as crianças brincavam e eram cuidadas, sem nenhum objetivo 

de ensino. Essa visão das bolsistas mudou depois da experiência que o PIBID 

proporcionou, ver a realidade do ensino na educação infantil de perto, com todos os 

desafios e superação que uma sala de aula nos permite.   

19 de dezembro de 2018. 

Adriana Siqueira dos Santos. 

  

2 – ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Verônica  

Nome da atividade: Sequência de atividades: Minha pátria (conhecendo os Estados 

brasileiros). 

Tipo de atividade: Roda de conversa  e pintura da gralha azul  

Data da aplicação: 03-09-2018 
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Proposta de atividade: identificar as características básicas de uma região; 

explorar cores, espaços e formas; 

OBJETIVOS: 

Perceber a importância dos símbolos na sociedade;  

Valorizar o sentimento de amor e respeito pela pátria; 

Explorar cores, espaços e formas;     

CONTEÚDOS:  

NS: Importância dos símbolos na sociedade. Valorização do sentimento de amor e 

respeito a pátria amada que é o nosso Brasil  

NS: Identificação das características básicas de uma região, localização, animais, 

plantas, bandeira etc  

LA: Cores, espaço e forma; Expressões artísticas  

ETAPAS PREVISTAS 

1 agrupamentos: coletivamente 

Explicação inicial: Hoje nós vamos trabalhar sobre a independência do Brasil. Vou 

mostrar algumas imagens e fotos de Dom Pedro (Roda de conversa sobre os 

símbolos, bandeira, e a história da independência do Brasil, através de figuras no 

slide). Agora eu vou entregar uma folha com o desenho da gralha azul para pintarem 

(Pintura da gralha azul, para a apresentação no desfile cívico de 7 de setembro). A 

gralha azul é uma ave muito conhecida no estado do Paraná. (Imagens, vídeos e 

músicas através da data show, das características do estado do Paraná).  

Perguntas realizadas 

 Alguém conhece o estado do Paraná? 

 Será que o estado do Paraná é muito longe do nosso estado de Rondônia? 

 Vocês sabiam que muitas pessoas do Paraná vieram morar aqui em 

Rondônia? 

 Sabem o que é uma gralha azul? A cor? O que comem ?  

RECURSOS: 

 Tinta azul 

 Tinta preta 

 Esponja de lavar louça 

Tempo de atividade: 
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30 minutos para cada atividade 

Avaliação: observação direta e pelas falas das crianças. 

Atividade complementar: roda de conversa, música. 

Leitura do dia: Contação da história da gralha azul. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades: Minha pátria (conhecendo os 

Estados brasileiros). 

Tipo de atividade: Colagem  

Data da Aplicação: 04/09/2018 

Proposta de Atividade (o que as crianças irão fazer) 

Colorir com giz ralado a bandeira do Estado do Paraná. 

 

OBJETIVOS: 

Valorizar a produção artística; 

Ter noções de símbolos do Brasil; 

Estimular a coordenação motora fina; 

CONTEÚDOS: 

Valorização e respeito pela produção artística; 

Compreensão dos símbolos do Brasil; 

Desenvolvimento da coordenação motora fina; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo  

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos colorir a bandeira do estado do Paraná coletivamente nesse cartaz 

grande, com giz ralado nas cores azul e verde. 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Você sabe que cor é essa?  

 Em qual lugar vai usar essa cor para ficar igual à bandeira? 

 De qual estado mesmo é essa bandeira que pintou? 

 Essa cor vai na parte de cima ou de baixo? 

RECURSOS: 

Cartolina, giz ralado e cola. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: slide com imagens e música 

LEITURA DO DIA: História da Gralha Azul, ave representante do Estado do Paraná 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana e Lorraine  

Nome da atividade: Sequência de atividades: Minha pátria (conhecendo os Estados 

brasileiros). 

Tipo de atividade: Roda de conversa e pintura da bandeira do Paraná  

Data da aplicação: 06-09-2018 

Proposta de atividade: conhecer as características do estado do Paraná.  

OBJETIVOS: 

 Contar histórias com recursos; 

Conhecer algumas características de animais; 

Compreender o significado de datas que comemoramos; 

Valorizar e respeitar a produção artística;   

CONTEÚDOS:  

LOE: Contação de história com recurso; 

NS: Habitat, alimentação e algumas características de animais; 

IA: Compreensão dos significados dos símbolos e datas que comemoramos; 
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LA: Valorização e Respeito pela produção artística; 

ETAPAS PREVISTAS 

1 agrupamentos: coletivamente 

Explicação inicial: Hoje vamos aprender mais características do estado do Paraná, 

da gralha azul e também da bandeira do Estado. E vamos pintar a bandeira com 

tinta guache para o desfile cívico em comemoração a independência do Brasil.   

Perguntas realizadas 

 Quem se lembra o Estado que estamos trabalhando para o desfile de 7 de 

setembro? 

 Vocês se lembram do pássaro que conhecemos ontem?  

 Essa bandeira vocês sabem a qual Estado pertence? 

RECURSOS: 

 Tinta azul e verde, pincel. 

Tempo de atividade: 

30 minutos para cada atividade 

Avaliação: observação direta e pelas falas das crianças. 

Atividade complementar: roda de conversa, música. 

Leitura do dia: Conto da gralha azul. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da atividade: contagem de números 

Tipo de atividade: contar de 1 a 5 usando um dado 

Data da aplicação: 10-09-2018 

Proposta de atividade: As crianças irão jogar um dado  e  a quantidade que cair, 

elas irão colocar as bolinhas em um balde. 

Objetivos:  

Contar oralmente e ter noções de quantidade; 
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Desenvolver atitudes de confiança correr, andar e pular; 

Conteúdos: 

MAT: Contagem oral e noções de quantidade (Jogar o dado de número, pegar a 

quantidade de bolinhas e colocar na caixa correspondente número e quantidade). 

MOV: Desenvolvendo atitudes de confiança correr, andar e pular (Pula-pula). 

Etapas previstas: 

Agrupamentos: coletivo 

Explicação inicial: Jogar o dado de número, pegar a quantidade de bolinhas e 

colocar na caixa correspondente número e quantidade 

Perguntas realizadas: 

Que número é esse? 

Quantas bolinhas você pegou? 

Em qual balde você vai colocar essas bolinhas? 

Recursos: 

Dado 

Bolinhas coloridas 

Baldes enumerados de 1 a 5 

Tempo da atividade: 30 minutos 

Avaliação: individual 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: Contação de história: O papel que queria ser barquinho 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades matemática. 

Tipo de atividade: colagem e pintura 

Data da Aplicação: 12/09/2018 
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Proposta de Atividade: Seguir os traços do número com os dedos, pintar o número 

1 fazer colagem de pedaços de EVA em cima do número e depois colocar palitos em 

cima de uma massinha de modelar representando o número. 

OBJETIVOS: 

Reconhecer o formato do número; 

Ter noções de quantidade. 

CONTEÚDOS: 

Noções de quantidade; 

Contagem, relação número-quantidade. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos conhecer o número 1, vamos começar 

passando os dedinhos em volta do número para saber como são seus traços e 

depois pintar o número e colar pedaços de EVA nele. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem que número é esse?  

 Quantos palitos precisamos colocar para ser igual esse número? 

RECURSOS: EVA, o número 1 impresso, massinha de modelar, palito e giz de cera. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 20 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Peças de montar.  

Leitura do dia: Beijo de bicho 

  

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine 

Nome da Atividade:  Sequência de atividades matemática. 

Tipo de atividade: pintura e colagem, objeto e quantidade  
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Data de aplicação: 13/09/2018 

Proposta de Atividade: Passar o dedo das crianças em cima dos pontilhados e 

fazer a colagem em cima do número com areia colorida. Fazer a contagem dos 

números de 1 a 5 e representá-los encaixando as pecinhas de montar. 

Objetivos: 

Avançar na ideia da construção do número 

Conhecer o numeral 2 

Conteúdos: 

Avanço da ideia de construção do número  

Conhecimento do numeral 2 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos; 

Individual 

2. Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos aprender o número 2 vou entregar as folhas com o desenho 

representando o número. Agora vocês irão passar o dedinho sobre o pontilhado 

identificar a sua forma e depois vamos fazer uma colagem com areia colorido sobre 

o número pintar com lápis de cor as bolinhas e o gatinho que também estão na 

folha. Agora nós vamos colocar a quantidade de pecinhas de montar no número 

correspondente. 

3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Vocês conhecem esse número? 

 Quantas bolinhas têm? 

 Vamos contar as cadeirinhas? 

 Quantas pecinhas? 

 Qual a cor dessa pecinha? 

 Vamos contas os coleguinhas? 

RECURSOS: Areia colorida, lápis de cor, pecinhas, numerais impressos. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 15 minutos para a primeira e 20 para a segunda 

AVALIAÇÃO: observação direta, gestos e fala. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: roda de conversa, leitura. 

LEITURA DO DIA: Macacada 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Trabalhando o número 3 e relacionando números com 

quantidade. 

Tipo de atividade: Colagem com giz de cera ralado no número 3; colocar as 

bolinhas de isopor dentro das garrafas PET. 

Data da Aplicação: 14/09/18 

Proposta de Atividade: Colar o giz de cera ralado em cima do número três; 

Colocar as bolinhas de isopor dentro das garrafas PET, conforme a quantidade dos 

números propostos. 

 OBJETIVOS: 

 Reconhecer o número três; desenvolver a coordenação motora fina; fazer colagem; 

relacionar números e quantidades. 

CONTEÚDOS:  

Reconhecimento do numeral 3; 

Desenvolvimento da coordenação motora fina; 

Números e quantidades; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos:   

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos trabalhar com o número três. Vamos colar giz 

de cera ralado em cima do número três. Agora faremos outra atividade, vamos 

colocar bolinhas de isopor dentro das garrafas PET coloridas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos  

alunos: 

 Que número é esse? 

 Alguém lembra do número três? 

 Quantas bolinhas vamos colocar nas garrafas? 
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RECURSOS:  

Giz de cera ralado, garrafas PET, bolinhas de isopor, tinta e cola. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: Observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de música. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Verônica  

Nome da atividade: sequência de atividades pintura de telas  

Tipo de atividade: pintura com balão e tinta. 

Data da aplicação: 17-09-2018 

Proposta de atividade: explorar cores, formas e estimular a criatividade dos alunos 

Objetivos: 

Explorar cores, espaços e formas 

Estimular a criatividade das crianças 

Conteúdos:  

Cores;  

Expressões artísticas; 

Etapas previstas:   

Agrupamentos: Coletivamente 

Explicação inicial: 

Hoje nós iremos pintar uma tela com tinta e balões. Essa tela vai ser leiloada para os 

pais de vocês e com o dinheiro irá ser feito oficina de brinquedos para o dia das 

crianças. Vamos colar a tela na parede e colocar tintas nos balões e vocês vão 

estourar o balão e vai formar uma pintura. 

Perguntas realizadas: 

 Vocês conhecem uma tela? 

 Para que usamos uma tela? 
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 Já pintaram alguma tela? 

 Recursos: Tela, tinta guache e balões 

Tempo da atividade: 30 minutos 

Avaliação: observação direta e fala das crianças 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: Animais da África. 

 

 

                                     Campus de Rolim de Moura 

                    PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O Maternal-III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de pinturas em tela. 

Tipo de atividade: Pintura de telas com gotas de tintas e plástico  

Data da Aplicação: 18/09/2018 

Proposta de Atividade: As crianças após a professora colocar em uma parte da 

tela várias gostas de tintas de várias cores, colocaremos um plástico transparente 

sobre a tela onde as crianças apertaram até a tinta se espalhar toda pela tela e 

depois o mesmo na outra parte da tela. 

OBJETIVOS:  

Explorar possibilidades oferecidas pelos diversos materiais necessários para fazer 

arte; 

Perceber diferentes texturas;  

Representação artística;  

Utilização técnicas e materiais artísticos; 

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

Registro artístico por meio da linguagem de desenho, pintura, colagem e construção 

artística. 

ETAPAS PREVISTAS 
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Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos pintar uma tela com uma técnica diferente, eu 

colocar vários pingos de tintas de cores diferentes numa parte da tela e depois vou 

colocar um plástico transparente por cima e após todos vocês vão aperta para a tinta 

espalhar, depois faremos o mesmo do outro lado da tela. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem gosta de pintar tela? 

 Qual cor é essa? 

 Qual cor vocês gostam mais? 

 Para que será que usaremos esse plástico? 

 

RECURSOS: Tela branca, várias cores de tinta, plástico transparente. 

TEMPO DA ATIVIDADE:30 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de Areia. 

LEITURA DO DIA: Três porquinhos. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine 

Nome de Atividade: Sequências de Atividade de pintura de telas  

Tipo de Atividade: Pintura com esponja e gliter em tela de plástico vazado  

Data de aplicação: 20/09/2018 

Proposta de Atividade: Propor para as crianças a pintura em tela com plástico 

vazado utilizando esponja e tintas diversas e gliter. 

Objetivos: 

Explorar materiais com diversas possibilidades de manuseio. 

Conhecer técnicas artísticas. 
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Conteúdos: 

Exploração de materiais com diversas possibilidades de manuseio. 

Conhecimentos e técnicas artísticas. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos pintar outra tela, mas dessa vez nós vamos 

usar essa tela de plástico vazado utilizando essa esponja dando batidinhas na tela 

com a tinta em vários tons de rosa e gliter. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 O que é isso?(mostrando a tela) 

 Vocês já usaram essa telinha? 

 Vocês já pintaram usando a esponja? 

RECURSOS: Tinta colorida, gliter, esponja, tela vazada. 

TEMPO DA ATIVIDADE: De 20 a 30 minutos 

AVALIAÇÃO: Observação direta, ações e falas 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinhas de montar 

LEITURA DO DIA: O grande rabanete. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira  

Nome da Atividade: Pintura em tela. 

Tipo de atividade: Pintura em tela com rolos de papel higiênico. 

Data da Aplicação: 21/09/18 

Proposta de Atividade: Carimbar com rolos de papel higiênico recortados em 

formato de estrelas coloridas a tela pintada de preto no dia anterior. 

 OBJETIVOS:  
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Desenvolver o gosto, cuidado e respeito pelo processo de produção artística;  

Valorizar as produções artísticas;  

CONTEÚDOS: 

Processo de produção artística; 

 Exploração de diferentes meios e materiais artísticos; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos:  coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos fazer outra tela, vou entregar alguns rolos de 

papel higiênico recortados em formato de estrelas, que vocês irão carimbar com 

tintas coloridas na tela preta. 

 Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos  

alunos: 

 Vocês sabiam que dá para fazer muitas coisas com o rolinho do papel 

higiênico? 

 Qual a cor desta tela? 

 Quais são as cores das estrelas que carimbamos? 

RECURSOS: tela, tintas e rolinhos de papel higiênico. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: Observar a interação e o desempenho das crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de música. (Cantoria) 

LEITURA: Quero colo 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Thaís e verônica 

Nome da Atividade: Sequência de atividade em pinturas nas telas 

Tipo de atividade: Pintura com bolha de sabão colorida  

Data da Aplicação: 24-09-2018 
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Proposta de Atividade: As crianças irão realizar pinturas em telas utilizando bolhas 

de sabão coloridos explorando texturas, técnicas e diversos materiais 

OBJETIVOS:  

Perceber diferentes texturas 

Explorar materiais com diversas possibilidades de manuseio 

Explorar técnicas artísticas e cores 

Conteúdos:  

Percepção de diferentes texturas 

Exploração de materiais com diversos possibilidades de manuseio 

Exploração de técnicas artísticas e cores 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento:  

Coletivo 

Explicação inicial: Hoje nós vamos fazer uma pintura diferente utilizando bolhas de 

sabão! Uaaau...  Cada um de vocês irão pegar essa garrafa pet cortada ao meio 

com uma tela prendida no fundo, colocar na água com sabão e depois soprar as 

bolhas na tela que vai cair colorindo e formando um desenho bem bonito. 

Perguntas realizadas:  

 Quem aqui já brincou com bolhas de sabão? 

 Vocês gostam? 

 Já pintaram com bolhas de sabão coloridas? 

 Já viram alguma pintura assim? 

Recursos: Tela, Corante alimentício de diversas cores, Garrafa pet, Água, Sabão 

Tempo da atividade: 30 minutos 

Avaliação: Observação direta, ação e fala das crianças 

Atividade complementar: Pecinhas de montar 

Leitura do dia: O menino e a menina.  

 

Campus de Rolim de Moura 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL -III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades pintura de telas. 

Tipo de atividade: pintura com acelga  

Data da Aplicação: 25/09/2018 

Proposta de Atividade: Pintar uma tela com tintas, utilizando talos de acelga para 

dar formas a folhas das flores. 

OBJETIVOS: 

Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais necessários para o 

fazer artístico; 

Perceber diferentes texturas. 

CONTEÚDOS: 

Exploração de materiais com diversas possibilidades de manuseios; 

Percepção de diferentes texturas. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos pintar a tela de uma forma bem divertida e 

diferente, primeiro eu vou entregar para vocês os pedaços de acelga para 

carimbarem a tela e dar formatos de flores e depois vamos carimbar com umas 

folhas em volta das flores. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Já pintaram utilizando os legumes?  

 Sabem o que é acelga? 

 Já comeram ele? 

RECURSOS: Tela, tintas, folhas. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Peças de montar. 

LEITURA: Quem botou o ovo? (Ângelo Machado) 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATENAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de oficina de brinquedo. 

Tipo de atividade: Pintura e montagem de avião de prendedor e palito. 

Data da Aplicação: 02/10/2018 

Proposta de Atividade: As crianças vão confeccionar um aviãozinho com 

prendedor e palitos de picolé, após pintar o prendedor de azul e pintar os palitos de 

picolé de vermelho, auxiliamos na hora de montar o aviãozinho. 

OBJETIVOS: 

Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais necessários para 

fazer arte 

Transformar objetos. 

Aperfeiçoar técnicas de manuseios. 

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

Registro artístico por meio da linguagem de desenho, pintura, colagem e construção 

artística. 

Processo de construção e transformação de objetos. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos construir um aviãozinho com palitos de picolé e 

prendedor de roupas, após vocês pintarem a base do avião de azul que vai ser o 

prendedor, e pintarem de vermelho os palitos que vão ser a assas do avião, 

colaremos e montamos o aviãozinho. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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 Quem gosta de pintar? 

 Qual cor é essa? 

 Já fizeram um avião de brinquedo? 

 Quem gosta de brincar de aviãozinho? 

 Quem já andou de avião? 

RECURSOS: Prendedor de roupas, palito de picolé, tinta azul e vermelha, cola. 

TEMPO DA ATIVIDADE:40 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de areia. 

LEITURA DO DIA: Festa no céu.  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL-III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Oficina de brinquedos. 

Tipo de atividade: Produção de massinhas de modelar. 

Data da Aplicação: 05/10/18 

Proposta de Atividade: Seguir a receita e produzir massinhas de modelar de várias 

cores. 

OBJETIVOS:  

Perceber as diferentes texturas. 

Explorar os materiais com diversas possibilidades de manuseio. 

Explorar técnicas artísticas. 

CONTEÚDOS: 

Percepção de diferentes texturas; 

 Exploração de diferentes meios e materiais artísticos; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos:   

Coletivamente. 
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Explicação Inicial: Hoje nós vamos confeccionar massinhas de modelar. Vamos 

seguir a receita, misturar todos os ingredientes:  1 copo de sal; 2 copos de farinha de 

trigo; 2 colheres de sopa de óleo; 1 copo e meio de água; 1 colher de sopa de 

vinagre e corante alimentício. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos  

alunos: 

 Quem gosta de mexer com massinha de modelar? 

 Vocês sabem como são produzidas as massinhas? 

 Qual a cor preferida de vocês? 

 Querem tingir sua massinha com sua cor preferida? 

RECURSOS: Sal, farinha de trigo, óleo, água, vinagre e corante. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: Observar a maneira que as crianças estão produzindo. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leitura do livro: UM DIA DE ABELHA – Frances 

Rodrigues Pinto e Márcio Luiz de Castro. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da Atividade: Oficina de brinquedo 

Tipo de atividade: Receita de slime 

data da aplicação: 08-10-2018 

Proposta de atividade: Fazer receita de slime com as crianças, mostrando todos os 

ingredientes, processo e etapas da receita. 

Objetivos:  

Explorar e manipular diferentes materiais; 

Produzir, transformar e modelar objetos;  

Conteúdos: 

Exploração e manipulação de diferentes materiais e variados suportes para a 

modelagem; 
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Produção de diversidade artísticas com slime; 

Expressão pratica através de diferentes técnicas: modelagem; 

Etapas previstas: 

Agrupamento: coletivo 

Explicação inicial: Hoje nós vamos fazer uma produção diferente, vamos produzir 

slime, para isso usamos vários ingredientes, misturando tudo chegamos ao 

resultado da slime.   

Perguntas realizadas: 

Vocês sabem o que é uma slime? 

Já brincaram com uma? 

Sabiam que podemos fazer slime? 

Conhecem esses ingredientes?   

Recursos: Agua boricada, Cola branca, Bicarbonato de sódio, corante alimentício, 

hidratante e espuma de barbear.  

Avaliação: observação 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: Tatu Balão 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Nome da Atividade: Oficina de brinquedos 

Tipo de atividade: Produção: Fabricar areia sinética 

Data da Aplicação: 09/10/2018 

Proposta de Atividade: Fazer areia sinética (uma espécie de areia com cola e 

outros ingredientes que não fica se desfazendo e é capaz de dar formas a 

estruturas). 

OBJETIVOS: 

Construir materiais artísticos; 

Explorar diversos materiais; 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1252



                                                                      

22 
 

CONTEÚDOS: 

Produção artística; 

Percepção de textura. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos brincar com uma areia diferente, primeiro 

vamos fazer uma receita. Vamos misturar esses ingredientes para fazer a nossa 

areia bem diferente e divertida 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês já viram a areia sinética?  

 Já brincaram com areia sinetica? 

 Sabem como fazer a receita? 

 Qual cor você quer a areia? 

RECURSOS: Areia, amido de milho, água boricada, corantes, forminhas, cola de 

EVA. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 40 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação de história. 

LEITURA DO DIA: Bruxa, Bruxa venha para minha festa. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Thaís e verônica 

Nome da Atividade: Semana do trânsito 

Tipo de atividade: Roda de conversa sobre o transito; 

Data da Aplicação: 15-10-2018 
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Proposta de Atividade: roda de conversa com as crianças sobre o transito, 

mostrando ilustrações de figuras de sinalizações, objetos de segurança, cuidados e 

deveres que devemos ter no trânsito.   

OBJETIVOS: 

Ler e pintar imagens relacionadas à segurança no trânsito 

Interpretar e construir símbolos  

Identificar os sinais de transito; 

Conteúdos:  

Cuidado e deveres no o trânsito; 

Leitura e pintura de imagens relacionadas à segurança no trânsito; 

Leitura, interpretação e construção de símbolos;  

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento:  

Coletivo 

Explicação inicial: Hoje nós vamos trabalhar a segurança no trânsito, através 

desse livro que fala sobre o trânsito vamos conhecer alguns instrumentos de 

segurança, como o capacete, cinto de segurança e a cadeirinha 

Perguntas realizadas:  

 Vocês usam capacete? 

 Já observaram na rua as sinalizações como placas, faixas, semáforo? 

 Os seus pais já falaram sobre as leis de trânsito para vocês? 

 Usam cadeirinha? 

Recursos: Rolo de papel higiênico, tinta preta, livro, palito de dente 

Tempo da atividade:30 minutos  

Avaliação: Coletiva e individual 

Atividade complementar: massinha de modelar 

Leitura do dia: Maria que ria.  
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Trabalhando os cuidados no trânsito 

Tipo de atividade: brincadeira na pista das vogais com sinais de transito 

Data da Aplicação: 16/10/2018 

Proposta de Atividade: Brincar de carrinho em cima da pista e na pista das vogais, 

respeitando as sinalizações de transito. 

OBJETIVOS: 

Respeitar as regras de transito; 

Conhecer os deveres de pedestres e motoristas; 

CONTEÚDOS: 

Cuidados e deveres no o transito; 

Atitude de respeito as regras de transito; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos brincar com os carrinhos para aprender como devemos agir no 

transito, conhecer os deveres e cuidados dos pedestres e motoristas no transito. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem como devemos dirigir nessa pista?  

 Sabem como devemos agir com as cores do sinal? 

 O que devemos fazer quando tem essa faixa de pedestre? 

RECURSOS: 

Faixa de pedestre, formas de vogais feitas com cartolina, carrinhos, semáforo  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos com cada criança. 

AVALIAÇÃO: Observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Brincando com carrinhos.  

 Leitura: Coco louco 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Ana e Lorraine 

Nome da atividade: Início da sequencia de atividades sobre os dinossauros 

Tipo de atividade: Roda de conversas sobre as espécies e tamanhos dos 

dinossauros e videos e fotos através do data show também sobre o mesmo. 

Atividade; Imagens,vídeos e leitura. 

Data da aplicação; 18/10/2018 

Proposta da Atividade: Fazer algumas perguntas sobre os dinossauros  que será 

apresentada nos videos e fotos. 

Objetivos: 

Conhecer os diversos tipos de dinossauros existentes 

Ampliar o vocabulário 

Conteúdos: 

Conhecimento dos diversos tipos de dinossauros existentes 

Ampliação do vocabulário 

Etapas Previstas  

Agrupamentos: Coletivo 

Explicação Inicial: Crianças hoje vamos conversar sobre os dinossauros e suas 

caracteristicas ,onde eles viveram e se eles ainda vivem. 

Perguntas realizadas durantes a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês conhecem esses animais? 

 Eles ainda vivem? 

 Em que época será que eles viveram? 

Recursos: Livro e data show 

Tempo de Atividade:  30 minutos 

Avaliação: direta 
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Atividade Complementar: pecinhas de encaixe. 

Leitura do Dia:contação de historia: Gigantossauro  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Sequência de atividades de dinossauros. 

Tipo de atividade: Dança com imitação e confecção de cartaz. 

Data da Aplicação: 19/10/2018 

Proposta de Atividade: Ouvir a música, dançar e imitar os dinossauros. Recortar e 

colorir as imagens de dinossauros com lápis de cor e depois colar no cartaz. 

OBJETIVOS:  

Construir cartaz coletivo sobre os dinossauros; 

Trabalhar a comunicação corporal, expressões faciais e gestos; 

Participar em situações que integram músicas, canções e movimentos corporais. 

CONTEÚDOS: 

Construção de cartaz  

Comunicação corporal, expressões faciais e gestos. 

Participação em situações que integram músicas, canções e movimentos corporais. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos ouvir a música dos dinossauros, vamos dançar 

e imitar eles. Depois iremos colorir e recortar as figuras dos dinossauros e colar no 

cartaz. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

alunos: 

 Quem quer dançar? 

 Quem quer imitar os dinossauros? 
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 Vamos pintar e recortar as figuras dos dinossauros? 

RECURSOS: Lápis de cor, imagens de dinossauros impressas, cola e papel kraft e 

vídeo de música. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 60 minutos. 

AVALIAÇÃO: observação direta.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinhas de encaixe 

LEITURA DO DIA:  Amigo Bixo- Flávia Côrtes 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica 

Nome da atividade: Sequência de atividade dos dinossauros  

Tipo de atividade: Moldura do vulcão em barro 

Data de aplicação: 22/10/ 2018 

Proposta de atividade:  As crianças irão confeccionar um vulcão em modelagem 

com o barro. 

Objetivos:  

Perceber diferentes texturas 

Criar modelagem por meio do barro 

Conteúdos:  

Percepção de diferentes texturas 

Criação em modelagem por meio do barro 

Etapas previstas 

Agrupamento: 

Coletivo 

Explicação inicial:  

Hoje nós vamos produzir um vulcão de barro para montar uma maquete e 

conhecermos melhor como ocorreu a extinção dos dinossauros. 

Perguntas realizadas: 
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 Vocês sabem o que é um vulcão? 

 Vocês sabem o que tem dentro do vulcão? 

 Vocês sabem o que é uma maquete?  

Recursos: Barro, Papelão, Garrafa pet 

Tempo da atividade: 30 minutos  

Atividade complementar: Massinha de modelar   

Leitura do dia: Dino muda-se de casa 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre os dinossauros  

Tipo de atividade: roda de conversa e construção de maquete 

Data da Aplicação: 23/10/2018 

Proposta de Atividade: Conversar com as crianças sobre as diferenças das 

espécies, sobre dinossauros que botam ovos e dar continuidade a construção da 

maquete da extinção dos dinossauros. 

OBJETIVOS: 

Identificar as características básicas dos dinossauros; 

Criar através de modelagem, colagem e construção 

CONTEÚDOS: 

Identificação das características básicas de alguns animais; 

Registro artístico através de modelagem, colagem e construção. 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 
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Hoje nós vamos conhecer como os dinossauros nascem, vou mostrar para vocês 

essa espécie que bota ovos, e depois vamos continuar nossa maquete do vale dos 

dinossauros e do vulcão que matou todos eles. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabiam que dinossauro bota ovo? 

 Qual animal se parece com o dinossauro? 

 O que eles comiam? 

 

RECURSOS:  

Brinquedo de dinossauros, cola, giz de cera verde, pedras e galhos.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: massinha de modelagem  

LEITURA DO DIA: Triceratopo. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre dinossauros. 

Tipo de atividade: Colagem com areia nos fósseis. Escavação na caixa de areia, 

procurando os fósseis. 

Data da Aplicação: 26/10/18 

Proposta de Atividade: Colar areia em cima da imagem impressa de fósseis. 

Procurar na caixa de areia os fósseis que foram enterrados. 

OBJETIVOS:   

Aprender sobre os fósseis de animais pré-históricos. (Dinossauros) 

Criar desenhos e colagens  
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Manipular objetos, materiais e brinquedos diversos para aperfeiçoamento das 

habilidades manuais. 

CONTEÚDOS: 

Conhecimento de fósseis animais pré-históricos;   

Criação de desenhos e colagens; 

Manipulação de objetos, materiais e brinquedos diversos para aperfeiçoamento das 

habilidades manuais. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos colar areia em cima das imagens de 

dinossauros, depois iremos para a caixa de areia escavar, procurando os fósseis 

que confeccionamos com as massinhas. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: Quem sabe o nome destes dinossauros? 

Quem quer colar areia na imagem dos dinossauros? 

Quem quer escavar a areia procurando os fósseis? 

RECURSOS: areia, cola, imagens de dinossauros impressas; caixa de areia e 

pincéis para escavar.                

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

LEITURA DO DIA: Meu Amigo Dinossauro / Ruth Rocha (será utilizado o data 

show). 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Thaís e Verônica 

Nome da Atividade:  Sequência de atividades dos Dinossauros 

Tipo de atividade: Quebra cabeça com figuras geométricas 

Data da Aplicação: 29-10-2018 
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Proposta de Atividade: As crianças irão montar um quebra cabeça com figuras 

geométricas formando um dinossauro 

OBJETIVOS:  

Identificar algumas características básicas dos dinossauros 

Explorar figuras geométricas  

Conteúdos:  

Identificação das características básicas de alguns animais 

Exploração de figuras geométricas 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento: coletivo 

Explicação inicial:  

Hoje nós vamos montar um quebra cabeça utilizando figuras geométricas de EVA e 

no fim vamos montar um dinossauro bem bonito 

Perguntas realizadas: 

Vocês já montaram um quebra cabeça? 

Já utilizaram figuras geométricas para fazer isso?  

Recursos: Papel sulfite com figuras geométricas e EVA. 

Tempo da atividade: 20 minutos  

Avaliação: Observação 

Atividade complementar:  roda de conversa 

Leitura do dia: Bernardo e o Bronto 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: sequência de atividades dos dinossauros  

Tipo de atividade: pintura e colagem 

Data da Aplicação: 30/10/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão montar dinossauros com pratos 

descartáveis pintados por elas e colar as partes feitas com EVA. 
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OBJETIVOS: 

Criar desenhos, pinturas e colagens; 

Explorar diversos materiais; 

CONTEÚDOS: 

Criações de desenhos, pinturas e colagens seguindo instruções. 

Exploração de diversos materiais, instrumentos, técnicas e suportes necessários 

para o fazer artístico. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos montar dinossauros, vocês vão pintar esses pratinhos para ser o 

corpo do dinossauro e depois colar as patinhas, o pescoço e a cabeça que temos 

aqui recortadas em EVA 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem como é o nome desse dinossauro?  

 Sabem onde devemos colar essa parte do dinossauro? 

 Quantas patinhas têm esse dinossauro? 

RECURSOS: Pratos descartáveis, tintas, EVA e cola 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação de história. 

LEITURA DO DIA: O pequeno dinossauro 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Ana e Lourraine 

Nom Tipo de atividade; Sequencia dinossauros  

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1263



                                                                      

33 
 

Tipo de da atividade; montagem maquete 

Data da aplicação; 01/11/2018 

Proposta da atividade; Montagem da maquete com as características do habitat 

dos dinossauros. 

Objetivos; 

 Usar linguagem oral para conversar e comunicar-se. 

Perceber elementos básicos que compõem a paisagem. 

Conteúdos; 

Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se e expressar seus sentimentos. 

Percepção de elementos básicos que compõem a paisagem. 

Etapas previstas; 

Agrupamentos; 

Coletivo 

Explicação inicial; 

Hoje iremos conversar sobre os dinossauros e as características de seu habitat 

(onde eles vivem) vão mostrar alguns dinossauros para vocês depois iremos fazer 

nossa maquete. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos; 

Qual dinossauro e esse? 

Vocês se lembram o nome desses? 

Recursos; 

Brinquedos, vulcão de barro, isopor, giz de cera, tinta areia, pedra. 

Tempo de atividade; de 30 a 40 minutos 

Avaliação; observação direta 

Atividade complementar; massinha e pecinha 

Leitura do dia: Diplodoco. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica 

Nom Tipo de atividade: Sequencia dinossauros  

Tipo de da atividade: Pintura e  tentativa de escrita  

Data da aplicação: 05/11/2018 

Proposta da atividade: Pintar a letra D do dinossauro com tinta, seguindo o 

contorno da letra e pintar o dinossauro com lápis de cor, em seguida tentativa de 

escrita da letra D. Exposição na sala de aula das produções feitas durante a 

sequência de atividades dos Dinossauros. 

Objetivos: 

Reconhecer a letra D: 

Valorizar e apreciar as produções pessoais e coletivas;   

Conteúdos: 

Prática da leitura despertando o desejo e o prazer de ler.  

Reconhecimento e tentativa de escrita da letra D  

Valorização e apreciação das produções pessoais e coletivas; 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação inicial: Hoje nós iremos pintar a letra D do dinossauro e também o 

dinossauro. Depois vocês irão tentar escrever a letra D. E hoje é o grande dia de 

expormos todas as nossas atividades sobre os dinossauros que desenvolvemos 

durante os últimos dias. Vamos organizar tudo, deixar a sala bem bonita para que os 

pais de vocês vejam tudo que produzimos.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

Reconhecem essa letra? 

Alguém da sala tem essa letra no nome? 

Vamos escrever a letra D do dinossauro? 

Vocês sabem o que é uma exposição? 

Já participaram de alguma exposição?  

Recursos; 

Atividade impressa, tinta, lápis.  

Tempo de atividade; de 30 a 40 minutos 
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Avaliação: observação direta 

Atividade complementar: massinha e pecinha 

Leitura do dia: Lá em cima daquele morro. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre os dinossauros. 

Tipo de atividade: Receita de bolo 

Data da Aplicação: 06/11/2018 

Proposta de Atividade: Participar do preparo de receita de bolo de chocolate para 

o encerramento das atividades dos dinossauros. 

OBJETIVOS:  

Aprender noções de medidas; 

Participar na preparação do bolo; 

Perceber a textura, cor e cheiro do bolo. 

CONTEÚDOS: 

Noções de medidas; 

Participação na preparação da receita; 

Órgãos dos sentidos (Perceber cor, cheiro e textura do bolo) 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos prepara uma receita de bolo de chocolate, vamos misturar os 

ingredientes e quando o bolo estiver pronto, vamos colocar os dinossauros em cima 

do bolo para decorar o bolo. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês gostam de fazer bolo?  
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 Sabem como preparar? 

 O que devemos colocar na receita? 

RECURSOS: 

Farinha de trigo, ovos, achocolatado, chocolate, óleo, leite e confetes, dinossauros. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 1hora 

AVALIAÇÃO: Observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Peças de montar. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Planejamento Ana e Lourraine 

Nome de Atividade: Sequência de atividades dos números  

Tipo de Atividade: número e quantidade 

Data da Aplicação: 08/11/18 

Proposta da Atividade: Colocar a quantidade de bolinha correspondente ao 

numeral dentro do potinho. Colocar pecinhas de montar em baixo dos números na 

quantidade certa. 

Objetivos: 

 Relacionar número e quantidade  

Ampliar gradualmente a coordenação motora fina. 

Conteúdos: 

 Número e quantidade 

Ampliação gradual da coordenação motora fina. 

Etapas Previstas: 

1. Agrupamentos:  

Individual 

2. Explicação Inicial: conforme eu mostrar o número vocês deverão colocar a 

quantidade de bolinhas relacionadas ao número dentro da garrafa pet.  Vou distribuir 

para vocês essas tabelas com números de 1 a 5, vocês deverão colocar abaixo dos 

números pecinha de montar na quantidade correspondente ao número. 
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3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Qual número é esse? 

 Quantas bolinhas tenho que colocar na garrafa? 

 Quantas pecinha tenho que colocar abaixo desse número? 

 Esse número corresponde a essa quantidade? 

Recursos: bolinhas de isopor, potinhos de garrafa pet 

Tempo de Atividade: 30 a 40 minutos 

Avaliação: observação direta  

Atividade complementar: pecinha e massinha 

Leitura do dia: Pedro Vira Porco espinho 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: sequência de atividades de números  

Tipo de atividade: Pintura e colagem 

Data da Aplicação: 09/11/2018 

Proposta de Atividade  

Pintar a mãozinha e colocar a quantidade de coraçõezinhos correspondentes ao 

numeral. 

OBJETIVOS:  

Representar quantidades; 

Desenvolver a coordenação motora fina; 

CONTEÚDOS: 

Representação de quantidades; 

Desenvolvimento da coordenação motora fina; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 
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Coletivamente 

Explicação Inicial: Primeiro nós iremos pintar a mãozinha, depois iremos colar os 

coraçõezinhos ao lado dos numerais. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês lembram que números são esses? 

 Vamos pintar as mãozinhas? 

 Quantos dedinhos tem nas mãozinhas? 

 Quem quer colar os coraçõezinhos ao lado do numeral?  

RECURSOS:  

Folhas impressas, lápis de cor, coraçõezinhos de EVA e cola. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Massinha de modelar 

LEITURA DO DIA: A bota do bode (Mary França e Eliardo França) 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da Atividade: sequência de atividades de números  

Tipo de atividade: Sequência numérica  

Data da Aplicação: 12/11/2018 

Proposta de Atividade: Colocar os números na sequência usando como base a 

centopeia. 

OBJETIVOS:  

Colocar os números em sequência; 

Contar objetos:  

CONTEÚDOS: 

Sequência numérica;  

Contagem oral;  
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ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: vocês irão colocar na sequência correta números de 1 a 10 para 

montar o corpo da centopeia.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês lembram que números são esses? 

 Vamos contar até 10? 

 Quantos dedinhos temos nas mãozinhas? 

 Vamos contar todos os dedinhos da mão? 

RECURSOS:  

Jogo de sequência numérica da centopeia  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinhas de encaixe  

LEITURA DO DIA: O grande rabanete  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividade de números  

Tipo de atividade: Relação número e quantidade 

Data da Aplicação: 13/11/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão representar as quantidades referente aos 

números de 1 á 5 com blocos de montar  

OBJETIVOS: 

Reconhecer os números por meio da brincadeira; 

Associar quantidade e símbolos. 

CONTEÚDOS: 
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Reconhecimento dos números por meio da brincadeira; 

Associação de quantidade e símbolo; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos fazer essa atividade com os números, vocês irão colocar em baixo 

de cada número, blocos de montar para ser igual ao número que está na parte de 

cima, se o número for o 2 vocês vão ter que pensar quantos blocos colocar para 

representar o número 2. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem que números são esses?  

 Vamos contar até 5? 

 Sabem quantos blocos devemos colocar para representar esse 

número? 

RECURSOS: 

Blocos de montar e tabela  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: massinha de modelar  

LEITURA DO DIA: E o dente ainda doía (Ana Terra). 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da Atividade: Sequência de atividades: Independência  

Tipo de atividade: Colagem 

Data da Aplicação: 19/11/2018 
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Proposta de Atividade: roda de conversa para conversar com as crianças sobre a 

bandeira do Brasil, suas características e importância. Colagem de EVA na bandeira 

do Brasil.   

OBJETIVOS: 

Compreender o significado das datas que comemoramos; 

Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer artístico; 

CONTEÚDOS:  

Compreensão do significado das datas que comemoramos; 

Exploração das possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer 

artístico; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo 

Explicação Inicial: 

Hoje é um dia muito especial, dia da bandeira do nosso país, nós vamos conversar 

sobre as cores da bandeira e a importância dela para nosso país. Para fazer a nossa 

atividade de hoje vocês vão picar EVA nas cores da bandeira para colar na 

bandeira.   

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 O que comemoramos hoje dia 19 de novembro? 

 Já viram essa bandeira em algum lugar?  

 Vocês sabiam que todos os países têm uma bandeira? 

 Sabem as cores que compõem a bandeira do nosso pais? 

  

RECURSOS: bandeira impressa no sulfite, EVA, cola, bandeira do Brasil. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: massinha de modelar  

LEITURA DO DIA: Pedro vira porco espinho. 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de jogos de matemática  

Tipo de atividade: Relação número e quantidade. 

Data da Aplicação: 20/11/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão representar o número da ficha que receber 

com a massinha de modelar e depois representar a quantidade do número em 

bolinhas para colocar na árvore e colocar também a quantidade de bolinhas nos 

quadradinhos da ficha. 

OBJETIVOS: 

Associar quantidade e símbolos; 

Aprender jogos matemáticos; 

CONTEÚDOS: 

Reconhecimento dos números por meio da brincadeira, associação de quantidade e 

símbolo; 

Utilização dos jogos matemáticos para aprendizado; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos. 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer essa atividade muito legal, vamos usar 

massinhas de modelar para poder reapresentar o número da fichinha que vocês vão 

receber, e depois vamos fazer bolinhas com a massinha também para representar 

as frutinhas da árvore que está ficha também de acordo com o número que está na 

ficha. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que número é esse? 
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 Sabem quantas bolinhas temos que fazer para representar a 

quantidade desse número? 

 Você consegue fazer esse número de massinha? 

 

RECURSOS: 

Ficha impressa com um número, uma árvore e quadrinhos, massinha de modelar. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinhas de encaixe  

LEITURA DO DIA: Duda Bocuda 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana e Lorraine  

Nome da Atividade: Sequência de atividades de números. 

Tipo de atividade: Relação número e quantidade. 

Data da Aplicação: 22/11/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão circular os elementos de acordo com o 

numero indicado. 

OBJETIVOS: 

Compreender gradativamente a função social dos números; 

Relacionar números e quantidades; 

CONTEÚDOS: 

Construção gradativa da função social dos números;  

Relação entre número e quantidade; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos. 

Explicação Inicial: 
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Hoje vocês irão circular os elementos de acordo com o numero indicado. Para fazer 

essa atividade vocês devem contar os objetos e circular a quantidade de objetos 

correspondente ao número. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem que números são esses? 

 Vamos contar alguns objetos? 

 Esse número corresponde a quantidade que você circulou?  

 Vamos conferir contando?   

RECURSOS: 

Atividade impressa, lápis de cor  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinhas de encaixe  

LEITURA DO DIA: Tiranossauro Rex. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira  

Nome da Atividade: Passeio  

Tipo de atividade: Passeio no circo  

Data da Aplicação: 23/11/2018 

Proposta de Atividade: Ir ao circo assistir ao espetáculo com palhaços, super-

heróis, dinossauros, trapezistas, equilibristas, gorila etc.  

OBJETIVOS: 

Valorizar o circo como uma grande expressão cultural;  

Respeitar o trabalho dos personagens do circo; 

Interessa-se por atividades envolvendo arte, música e poesia, manifestando 

diferentes percepções. 
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CONTEÚDOS: 

Valorização do circo como uma grande expressão cultural;  

Respeito pelo trabalho dos personagens do circo; 

Interesse por atividades envolvendo arte, música e poesia, manifestando diferentes 

percepções. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Grupos. 

Explicação Inicial: 

Hoje nós iremos no circo ver o espetáculo com palhaços, super-heróis, dinossauros, 

trapezistas, equilibristas, gorila etc. Vamos ir de ônibus escolar, todos devem se 

comportar para não ocorrer nenhum acidente.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é um circo? 

 Já foram em algum circo assistir ao espetáculo? 

 O que tem em um circo? 

 O que mais gostaram no circo? 

RECURSOS:  

TEMPO DA ATIVIDADE:  2 horas. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: massinha de modelar  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre o natal  

Tipo de atividade: Montagem e pintura do presépio com palitos 

Data da Aplicação:  26-11-2018 
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Proposta de Atividade: Roda de conversa sobre o natal. As crianças irão construir 

um mini presépio com palitos de picolé; 

OBJETIVOS:  

Compreender o significado das datas que comemoramos (natal).  

Construir e transformar objetos 

Conteúdos:  

Compreensão do significado das datas que comemoramos; 

Construção e transformação a partir de objetos 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento: coletivo e individual 

Explicação inicial: hoje nós vamos montar um mini presépio, foi onde o menino 

Jesus nasceu, vamos realizar a pintura bem bonita e colorida e depois vamos colar 

em palitos de picolé 

Perguntas realizadas: 

 O que comemoramos no natal? 

 Vocês sabem o que é um presépio? 

 Sabem onde o menino jesus nasceu? 

Recursos: Lápis de cor, Papel impresso, Palitos de picolé 

Tempo da atividade: 30 minutos   

Avaliação: observação direta e fala das crianças 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: Gato pra cá, Rato pra lá.  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre o natal 

Tipo de atividade: Pintura 

Data da Aplicação: 27/11/2018 
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Proposta de Atividade: Pintar com lápis de cor algumas partes do desenho, onde 

tem a roupa do José e da Maria, pintar também algumas partes do bebe Jesus e 

outras partes do desenho. 

OBJETIVOS: 

Explorar as técnicas artísticas através da pintura; 

Aperfeiçoar as habilidades manuais. 

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos pintar a família de Jesus ele ainda bebezinho, a mãe Maria e o Pai 

José. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Você sabe quem é jesus?  

 Qual cor é essa? 

 Qual o nome da mãe e do Pai dele? 

 Em qual dia comemoramos o nascimento de Jesus? 

RECURSOS: 

Lápis de cor, e folha de papel sulfite com o desenho da atividade. 

TEMPO DA ATIVIDADE:10 minutos com cada criança. 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinhas de encaixe 

LEITURA DO DIA: Contação de história com cenário: O nascimento de Jesus. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana Carla e Silmara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades: Natal 

Tipo de Atividade: colagem e pintura 

Data da Aplicação: 29/11/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão colar algodão nas nuvens, pó de serra nos 

estábulos e glitter nas estrelas 

Objetivos: 

Conhecer histórias através do momento de leitura. 

Explorar elementos como textura, traçado, colagem e pintura. 

Conteúdos: 

Conhecimento de histórias através do momento de leitura. 

Exploração de elementos como textura, traçado colagem e pintura. 

Etapas Previstas 

Agrupamentos 

Coletivo  

Explicação Inicial; 

Hoje iremos terminar de pintar o desenho do presépio, e iremos utilizar algodão, 

glitter cola e pó de serra. 

Perguntas realizadas durantes a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Se lembram dos personagens desse desenho? 

 Vocês conhecem pó de serra? 

 Já usaram o pó de serra para fazer alguma atividade? 

 Conhecem essa bolinha fofinha e branca ? 

 Para que usamos o algodão? 

 Já usaram o algodão para fazer alguma atividade?  

Recursos: livro, data show  

Tempo de Atividade: 30 a 40 minutos 

Avaliação: observação direta. 

Atividade Complementar: massinha e pecinha.  

Leitura do Dia: Nascimento de Jesus. 
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Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Escrita no quadro mágico 

Tipo de atividade: Escrita  

Data da Aplicação: 30 de novembro de 2018 

Proposta de Atividade: Tentar escrever a letra inicial do seu nome no quadro 

mágico; 

OBJETIVOS:  

Usar as letras do alfabeto em tentativas de escrita; 

Reconhecer a primeira letra do seu nome; 

CONTEÚDOS: 

Tentativa de escrita da letra inicial do seu nome; 

Reconhecimento da letra inicial do nome; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos trabalhar a primeira letrinha do nome de vocês, cada um vai receber 

um quadrinho mágico e um canetão e a letra inicial do nome para vocês fazerem 

tentativas de escrita.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é um quadro mágico? 

 Quem quer escrever no quadro mágico? 

 Vamos escrever a primeira letrinha do nosso nome? 

Recursos: quadro mágico, canetão e pedaços de espuma de colchão. 

Tempo da atividade: 30 minutos para cada atividade. 

Avaliação: observação direta e pelas falas das crianças 
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Atividade complementar: brincar com legos. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica 

Nome da Atividade: Sequência de atividades: Natal 

Tipo de atividade: pintura  

Data da Aplicação: 03 de novembro de 2018 

Proposta de Atividade: Pintar a imagem do presépio e palitos de picolé para 

montagem de mini presépio. 

OBJETIVOS:  

Construir e transformar objetos;   

Criar senário e símbolos para representação de histórias e ideias; 

CONTEÚDOS: 

Construção e transformação de objetos;  

Criação de senário e símbolos em grupo para representação de histórias e ideias; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: 

Vamos pintar esse desenho do presépio com giz de cera, depois pintar esses palitos 

de picolé com tinta guache para colar no desenho, formando um pequeno presépio.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Lembram desses personagens? 

 Qual o nome deles? 

 Se lembram o que é um presépio? 

 Já montaram um presépio em casa com sua família? 

Recursos: material impresso, giz de cera, palito de picolé, tinta guache. 
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Tempo da atividade: 30 minutos para cada atividade. 

Avaliação: observação direta e pelas falas das crianças 

Atividade complementar: massinha de modelar  

Leitura: Contos de natal: Pinheirinho de natal  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre o natal 

Tipo de atividade: Pintura 

Data da Aplicação: 04/12/2018 

Proposta de Atividade: Pintar o anjinho com giz de cera e depois fazer a colagem 

de olhinhos de lantejoula e colar glitter. 

OBJETIVOS: 

Criar desenhos e pinturas: desenvolver a força, direção e controle dos movimentos. 

Explorar desenhos, pinturas colagens e dobradura a partir do seu próprio repertorio.  

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

Registro artístico por meio da linguagem de desenho, pintura, colagem e construção 

artística. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos fazer um anjinho de natal, vamos começar 

pintando os corações do desenho cada um de uma cor com os giz de cera, depois 

de pintados vamos passar glitter no anjinho e colocar os olhinhos, depois de secar 

vamos recortar e montar o anjinho.  

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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 Vocês sabem quem são os anjos?  

 Qual cor é essa? 

 Qual o nome do anjo que anunciou a Maria? 

RECURSOS: Giz de cera, glitter, lantejoula, e folha com o desenho do anjo. 

TEMPO DA ATIVIDADE:30 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de areia. 

LEITURA DO DIA: Contos de natal: O jumentinho do natal. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana Carla e Silmara  

Nome da Atividade: Sequência de atividade: Natal 

Tipo de atividade: Pintura  

Data da Aplicação: 06/12/2018 

Proposta de Atividade: as crianças iram pintar a estrela, usando lápis de cor, giz de 

cera e gliter. 

OBJETIVOS: 

Explorar elementos como textura, traçado colagem e pintura. 

Fazer representação artística por meio de desenho e pinturas 

CONTEÚDOS: 

Exploração de elementos como textura, traçado colagem e pintura. 

Representação artística por meio de desenho e pinturas 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivo  

Explicação Inicial: Hoje iremos pintar essa estrelinha na cor amarela e passar 

glitter, essa estrela representa a estrela que guiou os pastores até o estabulo onde 

jesus nasceu. 
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Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Já observaram as estrelas? 

 Podemos observar as estrelas de dia ou a noite? 

 Já contaram as estrelas? 

 Existem poucas ou muitas estrelas? 

RECURSOS: Livros e músicas.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 a 40 min 

AVALIAÇÃO: Observação direta  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pecinhas e massinhas  

LEITURA DO DIA: Conto de natal: Estrelinha de natal.  

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Sequência de atividade: Natal  

Tipo de atividade: Enfeite da árvore de Natal feita em dobradura. 

Data da Aplicação: 07/12/18 

Proposta de Atividade: 

Enfeitar a árvore de Natal feita em dobradura, com lantejoulas, estrelas, brilhos e giz 

branco ralado. 

 Objetivos:  

Construir objetos de forma artística; 

 Apreciar as músicas natalinas. 

Conteúdos:  

Construção artística de objetos; 

Apreciação musical; 

Etapas previstas 

Agrupamentos: individual 
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Explicação Inicial: Hoje nós iremos enfeitar uma pequena árvore de Natal que foi 

feita em dobradura. Vamos colar os enfeites e depois vocês poderão levar para 

casa. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vocês sabem o que é dobradura? 

 Quem quer enfeitar a árvore de Natal? 

 Vamos colar as lantejoulas, as estrelas e o brilho? 

 Quem quer levar sua arvorezinha para casa? 

RECURSOS: Papel cartão, lantejoulas, estrelas, brilhos e giz branco ralado.  

TEMPO DA ATIVIDADE: 30 minutos para a cada atividade. 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:  Pecinhas de montar. 

LEITURA DO DIA: contação da história: A DINHA – Texto e ilustrações de Tenê. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thais e Veronica  

Nome da Atividade: Sequência de atividades: Natal  

Tipo de atividade: Pintura com giz de cera e colagem 

Data da Aplicação:  10-12-2018 

Proposta de Atividade:  as crianças irão realizar a pintura do papai Noel com giz de 

cera e em seguida colar algodão nas partes brancas 

OBJETIVOS:   

Ampliar o repertório cultural por meio de criações artísticas; 

Perceber diferentes texturas; 

Conteúdos:  

Ampliação do repertório cultural por meio de criações artísticas; 
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Colagem e percepção de diferentes texturas; 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento: individual 

Explicação inicial: hoje nós vamos realizar a pintura do papai Noel, vamos usar giz 

de cera e algodão, depois vamos recortar e vocês vão levar para casa. 

Perguntas realizadas: 

 Já viram um papai Noel? 

 Quais as características das roupas dele? 

Recursos 

Algodão, Giz de cera, Folha impressa 

Tempo da atividade:  30 minutos 

Avaliação: observação direta e fala das crianças 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: Contos de natal: O pinheirinho de natal 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre o natal 

Tipo de atividade: pintura e colagem 

Data da Aplicação: 11/12/2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão pintar algumas partes do boneco de neve e 

outras irão colocar giz de cera ralado e gliter para finalizar. 

OBJETIVOS: 

Explorar técnicas artísticas. 

Aperfeiçoar as habilidades manuais. 

Criar desenhos, pinturas e colagens seguindo instruções. 

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 
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Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

Criações de desenhos, pinturas e colagens seguindo instruções. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individual. 

Explicação Inicial: 

Hoje nós vamos pintar o boneco de neve, depois vão colar Giz de cera ralado na 

echarpe do boneco. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem sabe que boneco é esse? 

 Ele é feito do que? 

 Cai neve no nosso país? 

RECURSOS: Lápis de cor, giz de cera ralado, cola gliter e o desenho do boneco de 

neve. 

TEMPO DA ATIVIDADE:30 minutos. 

AVALIAÇÃO: Observação direta e pelas falas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Contação de história. 

LEITURA DO DIA:  Contos de natal: A estrela do natal. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ana Carla e Silmara 

Nome da Atividade: Quadro Mágico 

Tipo de atividade: Tentativa de escrita 

Data da Aplicação: 13/12/2018 

Proposta de Atividade: Com o quadro magico fazer tentativa de escrita do nome; 

OBJETIVOS: 

Reconhecer as letras que compõem o nome; 

Fazer tentativas de escrita não convencional do nome; 
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Aperfeiçoar o traçado das letras;  

CONTEÚDOS: 

Reconhecimento das letras que compõem o nome. 

Tentativa de escrita; 

Aperfeiçoamento do traçado das letras; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje vocês irão fazer tentativas de escrita do nome no quadro 

mágico. Para essa atividade vamos usar o quadro magico canetão e o crachá com o 

nome. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Vamos escrever seu nome? 

 Que letra é essa? 

 Qual a inicial do seu nome? 

RECURSOS; pincel, louça mágica, lápis de cor, lápis preto. 

TEMPO DA ATIVIDADE: 20 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelas falas das crianças e comportamento. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: pecinha 

LEITURA DO DIA: Contação de história: A ilha dos sentimentos.  

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Nome da Atividade: Jogos Matemáticos 

Tipo de atividade: Jogos 

Data da Aplicação: 14/12/2018 
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Proposta de Atividade: Identificar os numerais de 01 a 10 através dos jogos de 

sequência numérica da centopeia e de números e quantidades pétalas de flores. 

OBJETIVOS:  

Identificar os numerais; 

Representar quantidades; 

CONTEÚDOS:  

Jogos matemáticos; 

Representação de quantidade; 

Sequência numérica; 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Individualmente 

Explicação Inicial: Hoje nós iremos fixar os numerais de acordo com a sequência 

numérica, seguindo a ordem de 1 a 10 para montar o corpo da centopeia. Vamos 

colocar também a quantidade de pétalas d e flores de acordo com o número. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem quer fixar os numerais na centopeia? 

 Quem quer fixar os numerais nas flores? 

Recursos: tabelas feitas em eva, papel e velcro. 

Tempo da atividade: 30 minutos para cada atividade 

Avaliação: observação direta. 

Atividade complementar: pecinhas de montar 

Leitura do dia: As guardiãs da natureza da autora Simone Pedersen. 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Thaís e verônica 

Nome da Atividade: Sequência de atividade: Natal 

Tipo de atividade: pintura com giz de cera 
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Data da Aplicação:  17-12-2018 

Proposta de Atividade: As crianças irão pintar uma bota do papai Noel; 

OBJETIVOS:   

Utilizar técnicas e materiais artísticos; 

Fazer representações artísticas; 

Conteúdos:  

Representações artísticas 

Utilização de técnicas e materiais artísticos 

ETAPAS PREVISTAS: 

Agrupamento: Individual 

Explicação inicial: hoje nós vamos fazer uma pintura da bota do papai Noel com 

giz de cera. 

Perguntas realizadas:  

 Vocês já pintaram a bota do papai noel? 

 Que cor é a bota do papai noel? 

Recursos: Giz de cera, folha impressa. 

Tempo da atividade: 30 minutos  

Avaliação: observação direta e fala das crianças 

Atividade complementar: roda de conversa 

Leitura do dia: O morango, vermelho e maduro. 

 

 

Campus de Rolim de Moura 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PARA O MATERNAL III 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Nome da Atividade: Sequência de atividades sobre o natal 

Tipo de atividade: Pintura 

Data da Aplicação: 18/12/2018 

Proposta de Atividade: As crianças vão pintar com lápis de cor o desenho da 

família da Peppa Pig, enfeitando a arvore de natal. 
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OBJETIVOS: 

Criar desenhos e pinturas: desenvolver a força, direção e controle dos movimentos. 

Explorar desenhos, pinturas colagens e dobradura a partir do seu próprio repertório.  

CONTEÚDOS: 

Exploração de técnicas artísticas. 

Aperfeiçoamento das habilidades manuais. 

Registro artístico por meio da linguagem de desenho, pintura, colagem e construção 

artística. 

ETAPAS PREVISTAS 

Agrupamentos: 

Coletivamente 

Explicação Inicial: Hoje nós vamos pintar o desenho da família da Peppa, do 

desenho animado, onde eles estão enfeitando a arvore de natal o papai a mamãe e 

os filhos da família Peppa. 

Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 Quem conhece o desenho?  

 Qual o animal que a Peppa é? 

 Qual a cor da Peppa? 

 O que eles estão fazendo no desenho? 

RECURSOS: Lápis de cor e folha  com o desenho da atividade. 

TEMPO DA ATIVIDADE:30 minutos 

AVALIAÇÃO: observação direta e pelo trabalho realizado pelas crianças. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Caixa de areia. 

LEITURA DO DIA: Contação de história: O sol e a lua. 
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3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS Anexar os registros dos bolsistas 

Registro do dia 15/08/2018, referente nossa 2ª reunião do PIBID 

 

                        Registro do dia 15/08/2018, referente nossa 2ª reunião do PIBID 

            Nosso encontro ocorreu no Campus da Unir de Rolim de Moura as 8:30 h, 

com as coordenadoras Drª Bianca e Drª Flávia. Foi-nos solicitado que fizéssemos 

um relatório individual, e enviássemos por e-mail para a coordenadora Flávia, todas 

as vezes que tivermos reunião, planejamento, ou qualquer atividade relacionada ao 

projeto. Foi-nos solicitado também, que providenciemos em PDF um comprovante 

da nossa conta corrente e número da agência bancária, juntamente com nosso 

atestado de matrícula, para que sejam enviados à Plataforma Freire. 

             As turmas e duplas foram divididas, sendo que algumas ficarão na Escola 

Valdecir Sgarbi Filho e outras na creche Menino Jesus. Nossos trabalhos ocorrerão 

duas vezes por semana, nas terças-feiras à tarde, para fazermos os planejamentos 

e cada dupla virá uma vez por semana para realizar uma atividade em sala com a 

professora e seus alunos. 

Ficou acordado que a princípio nossas reuniões ocorrerão 

semanalmente pela manhã no Campus da Unir e depois passarão a ocorrer 

quinzenalmente. A respeito da vestimenta, combinamos para o próximo mês, 

solicitar a confecção de camisetas para que os pibidianos possam estar 

devidamente identificados. A respeito das faltas, foi-nos avisado que somente será 

tolerado faltas do pibidiano que estiver numa situação que realmente justifique sua 

ausência, devendo ainda avisar antecipadamente sua supervisora. Nossa próxima 

reunião ficou agendada para segunda-feira, dia 27/08/18. 
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                             Registro de atividades do dia 21/08/2018    Relatório n° 2  

Ivete Bamberg Brito 

           Hoje fomos conhecer a Creche Menino Jesus, fomos recebidas pela 

professora Adriana que nos mostrou todas as dependências da creche e também 

nos apresentou aos funcionários. 

           Nossas atividades serão desenvolvidas com a professora Adriana e seus 

alunos. Ela nos relatou sua experiência como docente na creche e também em 

outras instituições. Nos falou sobre os horários e a rotina do local, também nos 

mostrou pastas contendo algumas atividades que foram aplicadas aos seus alunos 

durante este ano e nos deu uma ideia de como são feitos os planejamentos 

escolares. 

Tivemos o primeiro contato com as crianças, que são da turma de três 

anos e observamos outras, que estavam em momentos de recreação. 

 

 

Primeiro registro da semana quando iniciamos o programa, não fizemos 

planejamento, pois estávamos conhecendo a escola. 

RELATÓRIO SEMANAL- DIAS 21/08/2018 E 22/08/2018 

ALUNA: NAIARA ARAÚJO DE SOUZA 

No dia 21 foi nossa primeira apresentação na escola, dia de planejamento da 

professora Adriana, onde ela nos falou um pouco de como é sua rotina na sala de 

aula e sua forma de planejar a rotina das crianças durante a semana. Logo em 

seguida fizemos uma visita as instalações da escola e conhecemos as salas, não 

tivemos acesso ao PPP da escola pois está em reforma. 
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No dia 22 foi o dia de ir acompanhar a aula, no início as crianças vão 

chegando e sentando nas cadeiras onde a professora colocou um adesivo com o 

nome de cada aluno, eles já associam as primeiras palavras e reconhecem seus 

respectivos nomes, a professora os auxiliam a encontrar seus nomes repetindo 

sempre a primeira letra e fazendo com que eles repitam. A associação e 

reconhecimento das letras se dão devido a um trabalho de incentivo da professora 

na sala de aula, através de folhas que ela colocou na parede com o nome de cada 

aluno e suas fotos, assim sempre que entram na sala se deparam com seus rostos e 

nomes facilitando a familiarização nas letras do alfabeto. 

Uma das primeiras atividades foi uma roda de leitura, onde a professora inicia 

com uma música para prender a atenção das crianças e conta uma história de um 

barquinho de papel, no final da história a professora distribui um barquinho de papel 

para cada aluno e faz com que eles pintem com giz de cera seus barquinhos e em 

seguida cola o nome de cada. Essa outra atividade segue a intenção de fazer com 

que as crianças se apropriem das letras. Logo depois as crianças são 

acompanhadas para o parquinho da escola e se divertem na areia, por fim a 

professora propõe uma atividade de pintura com tintas e balões onde estimula nas 

crianças a coordenação e organização, onde elas devem pintar todo o espaço de 

uma cartolina com um lado de do balão. 

 

 

Discente; Ana Carla Lima De Oliveira 

23/08/2018 

REGISTRO DO DIA EM SALA 

    Na chegada das crianças a partir de 13 horas a professora Adriana já deixa 

enfileirada as cadeiras das crianças encostadas na parede, às mesmas tinham os 

nomes de cada criança e assim que chegaram foram incentivadas com a ajuda dos 

pais e da professora a encontrarem a sua cadeira, após caca um se sentavam em 

volta das mesas para brincar com pecinhas de montar. Ás 13hr30 min da tarde a 
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estagiária busca o lanche que é servido na sala para as crianças, enquanto o lanche 

não chega os alunos guardam todos os brinquedos e aguardam sentada a chegada 

da estagiária. 

    Após o lanche a professora os leva ao banheiro e logo retornam para que a 

professora os conte uma história, enquanto eles se sentam em círculo a Adriana 

canta uma música com a ajuda das crianças. Com todos já mais calmos e já 

sentados ela conta uma historinha chamada: Beijo de Bicho, o livro falava do beijo 

perfumado do beija flor, o beijo do cachorro, da girafa, do elefante e outros 

animaizinhos. Ao fim a professora pede que cada criança de um beijo no rosto do 

amiguinho  igual foi lido na história e elas adoraram a idéia. 

    Para dar sequência a atividade da semana a professora juntamente com a 

estagiária entregou peixes feitos de rolos de papel higiênico para pintarem de várias 

cores, quando terminaram os colocaram para secar. Por volta das 15hrs a Adriana 

os leva no playground para brincarem, mas por estarem agitados ela sugeriu um 

boliche com as cores, eram garrafas pets pintadas de corres diferentes e com 

números de 1 a 9, a ideia era fazer com as crianças derrubassem as garrafas e as 

quais fossem derrubadas os alunos dissessem a cor e o número que correspondia 

cada um. A maior parte das crianças já conhecia as corres e os números mas alguns 

ainda tem dificuldades. 

    Depois de tomarem água todos subiram para o refeitório para a janta onde foi 

servido sopa de macarrão com muitos legumes. Ao terminarem comeram mamões e 

desceram novamente para sala, sentaram em suas cadeiras e receberam novas 

pecinhas para brincar até que a professora preparasse a próxima atividade que foi 

fora da sala de aula, Adriana pediu para que  eu e minha parceira fosse chamando 

as crianças que se comportaram melhor durante a aula para escolherem os sopra 

bolhas, depois que todos já tinham escolhidos saímos de sala e fomos brincar com 

as crianças. Elas amaram brincar com as bolhas e as estourarem se divertiram 

muito. 

    Faltando alguns minutos para as 17hrs retornaram a sala para aguarda a chegada 

dos pais que ainda não haviam chegado, sentaram no tapete e cantaram muitas 

músicas com a professora até que todos fossem embora ou que chegasse as 17hrs 
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para que subissem para o pátio para aguardar pelos pais. Foi um dia de muito 

aprendizado para mim ,ali vendo qual o papel do professor em sala com tantas 

atividades a serem preparadas e realizadas pelas crianças ,que ser professor não é 

só chegar e falar o que as crianças vão fazer e sim ter a criatividade de criar e 

imaginar. 

 

Registro nº 3 – Referente aos dias 27,28,29,30 e 31 de agosto 2018 

Hoje, dia 27 nosso encontro do PIBID, foi no campus da Unir de Rolim de 

Moura, com a professora e coordenadora Flávia e iniciou -se às 7:30 h. Fomos 

informados que esta semana não iremos à creche Menino Jesus, teremos reunião 

durante toda a semana na Unir na parte da manhã e que cada reunião terá a 

duração de três horas.  

A professora Flávia mostrou-nos vídeos com imagens do início do PIBID em 

Rolim de Moura que se iniciou em 2011, depois escolheu de forma aleatória um dos 

registros feitos por uma pibidiana deste ano 2018, leu-o e fez com que refletíssemos 

como e de que forma deveremos fazer os nossos registros e que fôssemos fiéis na 

sua descrição mesmo quando os resultados dos nossos trabalhos não alcançarem 

os objetivos. 

Depois assistimos a uma entrevista de Telma Weisz com Emília Ferreiro 

sobre a Leitura e Escrita na Educação Infantil, onde Emília diz que uma das 

melhores introduções a cultura escrita é, permitir que as crianças tenham acesso à 

língua escrita, através de um ato de carinho e respeito, rodeadas de coisas que não 

compreendem, mas que dão vontade de compreender. 

Logo após, vimos um vídeo e cantamos a música infantil: “Bruxa, bruxa 

venha a minha festa” de Arden Druce. Foi-nos pedido que sentássemos em grupos e 

criássemos uma atividade lúdica para aproximar as crianças da escrita. 
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Dia 28/08/18, nosso encontro iniciou-se às 7:30 h e começamos ouvindo e 

cantando a canção: “Herdeiros do Futuro” – Toquinho. Que é do CD das canções 

dos direitos das crianças. Então retornamos as atividades lúdicas para aproximar as 

crianças com a escrita que nos foram pedidas ontem, as sugestões dos grupos 

foram as seguintes: 

 A professora passaria o vídeo da música “Bruxa, bruxa venha a minha 

festa”, cantaria a música acompanhada das crianças e em seguida 

desenhariam os convidados pela ordem da música, para que fosse 

estimulado o raciocínio, ainda desenhariam alguém que eles 

gostariam de convidar para a festa e pintariam os personagens com 

lápis de cor, giz de cera ou tinta guache. 

 A professora convidaria as crianças para eles contar a história em 

forma de teatro, onde eles seriam os personagens, com o objetivo de 

estimular a fala, perder a timidez e saber imitar e distinguir os sons 

que cada bicho faz. 

 Fazer uma roda no chão com as crianças, cantando e ensinando os 

gestos e pedindo para que elas digam de quais bichos tem medo, 

pedir para desenhar quem elas convidariam e qual convidado elas 

mais gostaram e depois colorir os desenhos. 

 A professora cantaria e faria mímicas e eles teriam que adivinhar, 

quem eram os personagens. 

 Imitar os personagens e depois desenhá-los e colori-los. 

 Pedir que ilustrassem como seria o cardápio da festa (refrigerante de 

xixi de elefante e sopa de lesma). 

 A história seria contada pela professora e depois fariam um teatrinho 

vestindo roupas e simulando a festa. 

 Seriam confeccionados convites com cartolina e neles escrito o nome 

dos convidados. 

Depois a professora Flávia nos passou um texto: “Conceitos de 

psicomotricidade: relação com o aprendizado da escrita” e alguns slides que 

abordaram os seguintes temas: escrita e motricidade, conceito de psicomotricidade, 

educação dos membros superiores, educação da mão, coordenação motora fina e 
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prática, lateralidade, noções de dominância lateral e prática, estruturação espacial, 

percepções, pré-escrita e grafismo. 

Dia 29/08/18, hoje iniciamos as 8:30 h, assistindo a slides que mostram 

diferentes formas de pegar no lápis (normal e anormal). 
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Foi-nos mostrado as 26 letras do alfabeto e os tipos de letras (BASTÃO, 

REDONDAS, BASTÃO E REDONDAS). 
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Fizemos diferentes grupos com as letras do alfabeto, separando as vogais, 

das letras bastão, das redondas, das bastão e redondas. 

A professora Flávia pediu que o grupo que está na creche desenvolvesse 

uma atividade para ser trabalhada durante a semana com as crianças e nos mostrou 

como fazer o planejamento. 

Dia 30/08/18, hoje iniciamos a reunião às 7:30 h, cantamos a música “Asa 

Branca” de Luiz Gonzaga e finalizamos o modelo de planejamento para o Jardim III. 

O encontro do dia 03-09 teve início a semana da pátria, com a proposta de 

atividade identificar as características básicas da região do Paraná, conhecer os 

símbolos do estado e a importância deles, tendo como objetivo perceber e valorizar 

o sentimento de amor e respeito pela pátria e explorar as cores, espaços e as 

formas. 

De início a professora contou uma breve história sobre a independência  do 

Brasil, e sobre o Dom Pedro, cantou a música “um Tal de Dom Pedro” e apresentou 

um slide com imagens sobre o mesmo. Apresentou também a cultura do estado do 

Paraná e símbolo foi desenvolvido um trabalho sobre a Gralha azul, pássaro muito 

conhecido no estado, onde cada criança desenvolveu a arte com pintura utilizando 

tintas azul e preto. 
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 Notamos que a princípio as crianças tiveram um pouco de dificuldade com a 

pintura, pois foram utilizados as esponjas ao invés de pincéis, mas depois 

conseguiram concluir as pinturas no tempo deles. 

 

Discente: Thaís da Silva Bezerra Vieira 

Relatório Creche 05/09/2018. 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Uma das atividades proposta para fazer no dia com as crianças, foi o conto da 

gralha azul, o pássaro símbolo do estado do Paraná, ao qual a turma tinha ficado 

encarregada de aprender sobre este estado, trazer um pouco de sua cultura para o 

desfile de7 de setembro. 

Após todos chegarem à professora começou a contar a historia da gralha 

azul, fazendo perguntas para eles: lembram-se desse pássaro? , De onde é esse 

pássaro? O que é isto no bico dele? (havia um pinhão, pois é o fruto que ele se 

alimenta) Pois ela já tinha mostrado na aula passada para eles e também tinham 

pintado.  

Ficaram calados, professora pergunta mais uma vez, eis que  ouve uma voz 

gritando:aah gralha azuuul ! diz Maria , com isso todas as outras crianças  repetem o 

nome do pássaro. 

Após a professora ter feito a introdução,recordando o pássaro com eles, 

agora todas as crianças  para o tapete para fazer uma roda, para começar a contar a 

historia da gralha azul, ao começar a contar a historia usando duas gralhas 

coloridas, feitos no dia do planejamento (figura 1) a professora utilizou de formas 

lúdicas para capturar a atenção das crianças no momento da historia.  
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Pássaro a gralha, antes e depois que ficou azul. 

 

As crianças muito interessadas no conto, participando, respondendo as 

perguntas, no momento do conto, interessadas nas gralhas utilizadas para conto, 

pois além de contar as historia, elas podiam ver e estar dentro dela(figura 2). 

 

 

Crianças no momento da historia. 

 

Na segunda atividade proposta, pintar a bandeira do estado do Paraná, foram 

colocadas as crianças no tapete, passando no data show a bandeira do estado, 

perguntamos para eles que cores que estavam na bandeira,  as forma que tinham 

nela, azul e verde, todos responderam. 
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A professora pega uma bandeira e mostra para todas as crianças, como seria 

o procedimento de pintar a bandeira, qual cor ia em qual lugar, qual parte pintaria 

com o pincel e qual parte com o dedo. 

Após a demonstração da professora, de forma individual, cada uma sentou-se 

à mesa com uma criança para pintar a bandeira, enquanto os outros ficaram no 

tapete vendo um vídeo musical de dom Pedro em desenho no dia da independência. 

Sentei junto com Marcio para poder ajudá-lo a pintar sua bandeira para o 

desfile, no começo apresentou um pouco de desatenção, pois estava passando o 

desenho ele queria ficar olhando, com outro estimulo a concentração na bandeira 

ficou um pouco a desejar, junto a ele pegamos o pincel começou a pintar, se entreter 

com a tinta, pintou a primeira parte, eu junto a ele falando como ele tinha fazer, 

depois a outra parte que tinha que pintar com o dedinho foi a que mais gostou, 

terminamos de pintar sua bandeira. 

O próximo a auxiliar foi o João, muito animado para pintar sua bandeira 

começou, pegou o pincel, pintando por dentro começou a laterais, com eu auxiliando 

para que não ficasse muito borrado, pois iriam utilizar no desfile, terminado a 

primeira parte, começamos a parte que pinta com o dedinho a mais que gostou de 

pintar. 

A terceira e última criança que auxilie foi a Nathalia, ao chamá-la para eu auxiliá-la 

na pintura, a estagiaria me alerta que com ela tem dificuldades nas pinturas, ao 

começar a pintar expliquei para ela como ia proceder, como que ela tinha que fazer, 

pegou o pincel, começou aos pouco a pintar, explicando e auxiliando na hora do 

contorno, apresentou um pouco de dificuldade, após a primeira parte concluída, 

começamos a parte que pinta com os dedinhos deles, aos pouco mergulhava o dedo 

dela na tinta e colocava no papel, a parte que mais gostou. 

  Pelo que percebi as crianças gostam mais da parte de colocar a mão na 

massa, não gostam muito de utilizar os pinceis na hora de pintar, pois gostam de se 

sujar, gostam se sentir a tinta na hora de pintar, crianças gostam muito de utilizar os 

sentidos, tato paladar, estão numa fase de desenvolvimento e descobertas, uma 

forma de ganhar mais a atenção delas na hora da pintura, nesse momento o 

educador deve sempre buscar formas diferentes, inovar nas atividades, se é pra 

fazer uma pintura, vamos pintar de uma maneira diferente, coisas que possam 
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aguçar a imaginação e criatividade na criança, pois idade de 3 anos, são meio 

difíceis de conseguir prender a atenção.  

Na hora da historia percebi que com as crianças de 3 anos ao utilizar objetos 

coloridos, coisas que remetem a historia, coisas que prendam a atenção deles para 

aquele momento, e que também possa fazer com que interajam com a historia 

usando sua imaginação, ajuda muito, faz com que se sintam dentro da historia. 

 

        

Relatório do dia 06 de setembro Bolssitas: Ana Carla e Lorraine 

   No dia do desfile recepcionamos as crianças as 08 horas da manhã com um café, 

após todos terem tomado o café da manhã começamos a organização para o 

desfile, como tema tínhamos a gralha azul símbolo do Estado do Paraná. A 

professora Adriana combinou com os pais de as crianças irem com camisa azul e 

short, saia ou calça jeans. 

   A professora e a estagiaria Jessica colocaram nas crianças a faixa que tínhamos 

feito no dia do planejamento e também deram as crianças uma bandeira do estado. 
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   Esta é a faixa usada pelas crianças no dia do desfile, a ave foi colorida pelas 

crianças e em seu bico foi colado um pinhão. 
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  O desfile foi fantástico, as crianças gostaram bastante assim como os pais que 

estavam presentes, todas as turmas participaram do desfile cívico que tinha até 

fanfarra. 

  Ao fim retornamos para a sala onde os pais foram pegar seus filhos e retornar para 

suas casas. Após todas as crianças terem ido foi feito uma confraternização para 

comemorar o sucesso do desfile e o retorno da Direto que até então estava de 

licença maternidade. 

Relatório do dia 10 de setembro, III período    

Discente: Thaís da Silva Bezerra Vieira 

No nosso encontro do dia 10-09-2018 deu-se início a semana de atividades 

de matemática, a professora pediu que todos se sentassem no tapete e fizessem um 

círculo e começou falando qual a seria a atividade daquele dia e explicando o que 

eles fariam. –“ Temos aqui 05 baldes com os números 01, 02, 03, 04 e 05 e um dado 
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também os números. Nós vamos jogar esse dado para cima e o número que cair 

nós pegar essas bolinhas coloridas (mostra as bolinhas) e vamos colocar no balde 

que tiver o mesmo número”. Nesta hora todos estavam atentos e quietos. Primeiro 

ela jogou o dado enumerado para cima, e quando ele caiu ela pergunta: -“ Que 

número é esse?” a Maria Clara, uma aluna muito esperta responde: -“2!” , a 

professora pega duas bolinhas coloridas  e põe dentro do balde número dois.  

 Em seguida ela pede a eles que cada um faça o que ela acabou de fazer, 

que joguem o dado enumerado e peguem a quantidade de bolinhas e coloquem no 

balde enumerado com o número que caísse. Eles fazem. Alguns com mais 

dificuldade, outros não, como a Maria, a Rafaela, o Márcio... Notei que alguma das 

crianças não consegue associar os números e ainda “chama” o número de letra, 

pois recentemente a professora havia trabalhado as vogais.  

Aqui as crianças já estavam todas alvoroçadas e já não ficavam quietas em 

seus lugares. Ora a Manuella gritava de lá –“professooora, Nathália está sentada no 

meu lugar! ” Ora outro chorava. O Lucas por exemplo chora muito fácil, não pode 

nem encostar que já grita ou chora. 

Fomos para a segunda atividade, onde organizamos as mesas e cadeiras, 

pedimos que todos se sentassem e a professora explica: - “agora eu vou distribuir 

pecinhas de números e vocês vão separar primeiro o número 01 e colocar dentro do 

pratinho que vou deixar em cima da mesa. ” Distribuímos um pratinho em cada 

mesa. Aah esses pratinhos causaram! Felipe e Arthur começam a brigar. Queriam 

pegar, tirar da mesa, não queriam dividir um com os outros. Logo a professora diz: -

“Se não pararem com isso vou sentar vocês longe dos outros e vão ficar sem 

participar da brincadeira! ”. Sim. Resolveu naquele momento!  

Após separarem o número 01, pedimos que fizessem o mesmo com os 

números 02 e 03. Até o 03 por que a essa hora já não conseguimos realizar até o 

número 05 que era a proposta de atividade do dia. Notei que algumas das crianças 

já realizam as atividades com maior facilidade que as outras e já associam 

quantidade e número. 
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Relatório PIBID creche. 12/09/18 

Bolsistas: Beatriz e Naiara 

Após todas as crianças chegarem e a professora Adriana ter feito a acolhida 

deles com pecinhas de montar, reuniu todo sem circulo no tapete para escutar a 

historinha do “vamos passear” já introduzindo com o que seria trabalhada naquela 

aula, a matemática. 

A primeira atividade que realizamos com as crianças foi a de reconhecimento 

do numero “1” depois de todas as crianças sentadas na sua cadeirinha, à professora 

Adriana começa fazendo a explicação inicial hoje vamos fazer uma atividade muito 

muiiito legal, diz a professora, mostrando a atividade para eles (figura 1). 

 

 

(figura 1, atividade que foi realizada com as crianças). 
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Acabando de mostrar a atividade para eles à professora mostrou as etapas que 

teriam que fazer para concluir a atividade, primeiro passariam o dedo no pontilhado 

dentro do numero um, depois passariam o lápis seguindo o pontilhado do numero 

um, após pintariam o coelhinho com as cores que quisessem, e depois no numero 

um, iriam fazercolagem com o eva picado (figura 2) 

 

(figura 2, professora mostrando como era pra fazer a atividade). 

Em seguida a professora entregou as atividades para eles, e de forma individual 

fomos auxiliando as crianças. 

Fui auxiliar Ana Laura, primeiro pedi para que ela passasse o dedo sobre o 

pontilhado no numero, perguntando a ela, que numero é esse? Respondeu que era 

o numero um, após entreguei o lápis pedi que passasse sobre o pontilhado no 

numero um, demostrou certa dificuldade na hora de passar o lápis e seguir o 

pontilhado, em seguida a professora Adriana passava com os lápis de cores e 

escolhia as cores que queriam pintar o coelho.  

Depois auxiliando o Luiz, indagado que numero era aquele do papel, ele respondeu; 

é o numero um!,após passar o dedinho no pontilhado, entreguei o lápis a ele para 

passar no pontilhado, também demostrou dificuldade no manuseio do lápis e na hora 

de traçar sobre o pontilhado, fez todo torto o traçado. Por serem crianças de 3 anos 

utilizam mais o lápis de cor e quando estão pintando fazem ou traços horizontais ou 

verticais, no caso num sentido só, ao utilizar o lápis de escrever para seguir um 
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traço, uma forma é compreensivo algumas crianças mostrar essa dificuldade na 

utilização do lápis de escrever para contornar um traçado. 

Ao auxiliar a Rebeca, antes mesmo de pergunta-la que numero era aquele já foi 

falando: oh o numero 1! eu perguntei para ela este é o numero um, ela respondeu 

que sim, passou o dedo sobre os pontilhados, depois entreguei o lápis para que 

passasse sobre o pontilhado, demostrou facilidade e uma coordenação boa no 

manuseio do lápis, seguiu os pontilhados certinho. 

Após todos ter terminado de pintar seu coelhinho, foi hora de fazer a colagem com o 

eva picado no numero 1, foi um momento que gostaram muito, formas diferentes 

deles colorir um desenho além do lápis de cor, crianças demostram muito que 

gostam dessas atividades diferente formas mais lúdicas de trabalhar. (figuras 3) 

 

 

(figuras 3, momento da colagem, depois todos prontos). 

Na segunda atividade proposta para as crianças foi a com massinha de modelar e 

palito, a intenção da atividade era utilizar a massinha em forma de bola, e utilizar os 

palitos para representar quantidade, objetivo era trabalhar até o numero cinco com 

as crianças, ao fazer a explicação inicial com as crianças as a professora Adriana 
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pergunta, o que é isso? mostrando a massinha, e depois pergunta mostrando os 

palitos.(figura 4) 

 

(figura 4, professora Adriana na explicação da atividade). 

Depois pergunta a eles quantos palitos tinha que colocar na massinha pra 

representar um, houve se vários gritos com vários números algum certos, 

respondendo que tinha que colocar um palitinho, a professora entrega uma 

massinha para cada, e pede que deixe em formato de bola, redondinha. Ao começar 

entregar já começa uma certa dispersão da atividade por parte das crianças, depois 

a professora entregou um palitinho para que eles espetassem na massinha, 

começaram a fazer pirulitos, a massinha no formato redondo espetada no palito 

dava forma de um pirulito, um começou e todos queriam fazer pirulitos e mostrar 

para a professora,  percebendo certa distração a professora achou melhor não 

continuar mais a atividade naquele sentindo resolveu parar no numero um para não 

confundir a cabeça das crianças, e pediu para que fizessem o numero um com a 

massinha . 

Eles começaram a fazer o numero um com a massinha com um modelo que tinham 

recebido da professora o numero um (figura 5) 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1312



                                                                      

82 
 

 

 (figura 5, modelo entregado pela professora e por cima a massinha). 

Maria gostou tanto de brincar coma massinha e fazer o numero um que fez um 

monte (figura 6) 

 

(figura 6, Maria com seu monte de um de massinha de modelar). 

Com isso percebi que devemos estar sempre prontos e mostramos criativos nessa 

profissão que escolhemos, por que nem sempre o que planejamos vai sair de acordo 

com que planejamos, em situações como está devemos usar a criatividade para 

poder contornar a situação na hora de aplicar a atividades a professora mostrou 

pratica e experiência, por saber o limite de seus alunos, soube dosar a atividade. 

Temos que estar sempre a atento e conhecer a turma que estamos trabalhando para 

que não fique algo maçante na hora de aplicar uma atividade, e que eles possam 

entender um pouco do objetivo a ser passado com aquilo. 
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Relatório dia 13-09 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine 

          Chegamos na sala e como da primeira vez, as cadeiras estavam todas 

encostadas na parede para que cada criança encontrasse a que havia seu nome. 

Conforme chegavam a professora e a estagiaria iam distribuindo pecinhas para que 

as crianças brincassem. 

 

 

        Após o lanche na sala a professora Adriana vai para o tapete para contar uma 

historinha para as crianças, o livro se chamava “Macacada” e contava sobre alguns 

macaquinhos que iam aumentando de quantidade no decorrer da história. Durante a 

mesma a professora faz diversas perguntas, como: “Sobre o que será essa 

história?”, “Quantos macaquinhos estão aqui nesse galho?”, “Qual a cor dos 

macacos?”, “Vamos contar quantos estão aqui?” 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1314



                                                                      

84 
 

 

        Na hora da atividade explicamos que iriamos trabalhar o número dois com eles, 

sendo que no dia anterior o número um já tinha sido trabalhado. Demos a eles um 

sulfite impresso o número trabalhado, antes de começarem a fazer a Adriana fez 

uma atividade os mostrando como deveria ser feito e também fez algumas 

perguntas. “Posso riscar a folha toda assim?” e eles respondiam: “não!” “Posso 

pintar o número?” 

       Após a explicação perguntamos a eles qual era o número que estava ali 

impresso na folha e muitos deles souberam responder, outros condiram com o 

número um, pedimos para que passassem o dedo sob o pontilhado do número e que 

também contassem quantas bolinhas havia embaixo na folha. Entregamos os lápis e 

falamos para que ligassem o pontilhado formando o numeral e logo em seguida os 

lápis de cor para que pintassem as bolinhas e o gatinho que também estava no 

sulfite. 
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          Quando todos já tinham pintado tudo, passamos a cola e eles jogaram a areia 

colorida para finalizar a atividade. Colocamos para secar e já fomos para outra 

atividade, nela usamos massinha de modelar, palitinhos, e vários números dois 

impressos, deixamos eles brincar um pouco com a massinha e depois foi proposto a 

eles que fizessem o numeral igual ao impresso e logo de primeira o Luiz, a Maria e a 

Manuela conseguiram fazer o que foi proposto. 
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       Brincaram com a massinha e com os dois palitinhos que contaram junto com a 

professora Adriana. 

       Para mim a realização da atividade foi incrível e superou as minhas 

expectativas, as crianças tem muito domínio no lápis tanto para grafar quanto para 

pintar, nosso objetivo foi alcançado e concluído por todos. 
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Registro PIBID – Relatório nº 6 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Hoje, dia 14 de setembro de 2018, eu e minha colega Valdira fomos à 

Creche Menino Jesus e pela primeira vez estivemos em sala, tivemos o primeiro 

contato direto com os alunos da professora Adriana. Ao todo são dezoito crianças, 

mas só compareceram treze. A aula teve início às 13:00h e os pais acompanharam 

seus filhos até a sala, depois assinaram o caderno de presença. A professora 

Adriana recebeu os pais e as crianças e já foi organizando a cadeirinha de cada um, 

que tem o nome colado na parte superior. As crianças foram entrando e achei muito 

interessante, que cada um foi sozinho até o armário e guardou sua mochila, apenas 

duas mães auxiliaram seus filhos. A professora Adriana os acomodou em volta das 

mesinhas e lhes entregou massinhas de modelar, que ela hidratou para ficarem mais 

macias. Percebe-se que é um momento que eles ficam bem entretidos e gostam 

muito. A estagiária Jéssica chegou e também ajudou na distribuição das massinhas. 

Logo após, a professora Adriana falou sobre a primeira atividade do dia, 

trabalhar com o número três e apontou para a parede relembrando os números um e 

dois que foram vistos antes de ontem e ontem e que estavam confeccionados em 

EVA. Depois, cada criança recebeu uma pequena ficha com o número três 

impresso, foi pedido que contornassem o número, com massinha de modelar. O 

aluno Felipe conseguiu fazer a atividade rapidamente, a professora o parabenizou e 

continuou auxiliando os que tiveram um pouco mais de dificuldade, ao final 

parabenizou a todos por terem conseguido realizar a tarefa. 

Eu, segui sentada, tímida só observando e fazendo anotações, as vezes 

esbocei um sorriso para eles e me perguntei quando eles iriam sorrir de volta? 

Quando iriam confiar em mim? Se eu deveria permanecer sentada observando ou 

me aproximar e interagir? Me senti um pouco insegura e receosa, pois pensei que 

se eu me aproximasse, eles não iriam querer contato, por nunca terem me visto 
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antes, mas então algo muito legal aconteceu, a aluna Ana levantou-se da sua 

cadeirinha, veio até a mim me chamou de “profe” e mostrou-me que conseguiu 

contornar o número três com a massinha. Nossa... era o que eu precisava naquele 

momento, levantei-me e abri um sorrisão sincero para aquela criaturinha que se 

aproximou de mim querendo compartilhar sua atividade realizada. Fui até sua 

mesinha, lhe parabenizei por ter conseguido e depois disso me transformei, me 

soltei, me entreguei e interagi com todos, percebi que minha insegurança inicial, não 

fazia o menor sentido, eles começaram a se aproximar, muito queridos, recíprocos e 

interessados em me mostrar suas atividades. 

A professora entregou três palitos grossos para cada um e perguntou 

quantos palitos ela tinha na mão, a maioria acertou, contando um, dois, três, outros 

com pouco mais de dificuldade foram auxiliados pela professora. Os alunos Luís e 

Gabriela confeccionaram pirulitos grandes com a massinha e correram para me 

mostrar. Me empolguei e comecei a confeccionar para a Ana um pão de mentirinha 

e a convidei para dividi-lo em três pedaços, com o palito ela dividiu as fatias e pediu 

para repetir várias vezes a brincadeira, logo Nathália, Rebeca e outros, também se 

interessaram e quiseram brincar de cortar o “pão” com o palito. 

A professora avisou que depois fariam outra atividade, que seria colocar 

pequenas bolinhas de isopor dentro de garrafas PET, que foram pintadas de 

diversas cores. Chegou então a hora da merenda, as massinhas foram recolhidas e 

as crianças foram servidas de leite achocolatado e biscoitos salgados, apenas o 

aluno João Neto, por ser intolerante a lactose, tomou suco e comeu outros biscoitos 

salgados que salvo engano, ouvi a professora dizendo que trouxe de casa. 

Enquanto os biscoitos eram servidos, a professora aproveitou e perguntou qual o 

formato dos biscoitos e para minha surpresa vários gritaram:  - Quadrada!! Me 

abaixei e perguntei para alguns mostrarem com os dedinhos, quantos biscoitos 

haviam comido, alguns mostraram três, outros cinco dedinhos, de repente eu estava 

cercada deles, então perguntei se estavam satisfeitos e todos disseram que estavam 

“cheios“ e com a pança grande, então começou uma pequena disputa para ver 

quem tinha a barriga maior. Tanto meninas, como meninos ergueram as camisetas e 

estufaram suas barriguinhas para fora para me convencer que tinham comido 

bastante. 
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Na parede da sala tem um espelho grande vertical e percebi o quanto eles 

apreciam se olhar nele, vi o aluno Felipe até mostrar sua atividade para o espelho. 

De repente olho e vejo Nathália, Maria e Rafaela em frente ao espelho se abraçando 

e dizendo:  - Somos amigas!! Não resisti aquela cena linda, me abaixei e envolvi as 

três com meu abraço.  Me senti aceita, integrada, leve, feliz, tão à vontade que acho 

que me senti como elas, uma criança! Me peguei observando todo cenário e voltei 

no tempo...relembrando da minha infância e como tudo era tão diferente nos anos 

de 1980, quando iniciei, acho que essas crianças são privilegiadas. 

A professora os convidou para sentarem no chão e lhes mostrou a caixa da 

música, onde tinham fichas dentro com desenhos de animais e do índio, era a hora 

da cantoria! Primeiro cantamos a música da minhoca, pois o aluno Luís pegou a 

ficha da minhoca, depois Arthur recebeu o microfone e tirou a ficha do gato, 

cantamos a música do gato e assim sucessivamente Felipe, pintinho; Ana, casinha; 

Nathália, borboleta; João, cobra; Márcio, barata; Rafaela, sapo; Manuela, indiozinho; 

Gabi, macaco; Nicole, jacaré; Rebeca, galinha e galo carijó; Maria, aranha; depois, 

todos em pé cantamos e dançamos a música da formiguinha. 

Foi então que a professora lembrou que ainda não havia nos apresentado 

para as crianças (Valdira e eu), falou que também éramos professoras e disse-lhes 

nossos nomes. Explicou que Valdira tem deficiência visual e não consegue enxergá-

los, mas que os ouve muito bem, olharam surpresos, mas mesmo assim vi depois, 

uns dois mostrando seus trabalhos para ela ver. 

A professora iniciou outra atividade, agora colocando o numeral três feito 

com EVA  e enfeitado com três estrelas prateadas na parede, ao lado dos números 

um e dois que já foram vistos esta semana. Depois colocou no mural uma folha com 

um urso segurando o numeral três, foi colorindo o urso e sempre pedindo para que 

identificassem as cores que ela estava usando. Entregou uma folha igual para todos 

e pediu que contornassem primeiro com o dedo o número três, depois passassem o 

lápis em cima dos pontilhados e colorissem o urso assim como ela fez. Depois, foi 

passado cola no número três e jogando giz de cera colorido e ralado bem fininho por 

cima. Os trabalhinhos foram colocados em cima de mesas para que secassem e 

todos ficaram muito satisfeitos com o resultado, porque ficou muito lindo. 
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Foi então que a aluna Ana, pediu que eu a levasse ao banheiro, logo uns 

oito também quiseram nos acompanhar, foi uma folia só, eu, Valdira e as oito 

crianças no banheiro. Auxiliei-os em tudo, higienizei alguns, ergui suas vestimentas, 

e vi alguns que já tinham se vestido, abaixar suas roupas novamente, para que eu 

as vestisse também (risos). Não permiti que ninguém saísse sem lavar as mãos, 

pois acho isso extremamente necessário,  ajudei a lavar suas mãozinhas e fui 

explicando rapidamente que era preciso tirar a sujeira, bichinhos, bactérias. Lá 

estava eu novamente voltando no tempo...  saudosista lembrando dos meus filhos, 

quando eram pequenos e eu os ajudava. Percebi ali, que existe uma linha muito 

tênue entre ser professora e mãe, pois ambas posições requerem, amor, carinho, 

respeito, dedicação, cuidado, proteção, paciência, atenção, ensinamentos e 

aprendizados. Voltamos todos pra sala e lá me abaixei de frente ao espelho e 

brinquei que iria tirar uma foto (não tirei de verdade, pois não perguntei se os pais já 

deram a liberação), então vários correram pra cima de mim, para também se 

envolverem com a brincadeira e eu fiquei completamente “tampada” por eles, sem 

ver meu rosto no espelho. Então a professora avisou que não daria mais tempo pra 

fazer a atividade com as bolinhas de isopor, que ficaria para outro dia, pois já era a 

hora de ir brincar na areia. Percebi  que era a hora de irmos fazer nosso relatório, 

mas confesso que eu queria ficar mais por ali. Expliquei a eles que tínhamos que ir, 

mas que voltaríamos e vi nossos pequenos olhos deles que também queriam que 

ficássemos um pouco mais, nos despedimos e então a professora Adriane me 

chamou e disse: - Ivete, você é professora! Você tem muito jeito, você é muito 

carinhosa com as crianças! (e mais alguma coisa, que a emoção e alegria do 

momento, me fizeram esquecer). Ela também estendeu o elogio a colega Valdira. 

Agradeci, subimos para sala dos professores para fazer o relatório e pensei que 

também sou uma privilegiada, pensei na tarde maravilhosa, enriquecedora que tive, 

pensei na “energia” daquelas criaturinhas, que é tão pura e diferente dos adultos, 

pensei na maneira tranquila e generosa que a professora Adriana nos recebeu, 

dividindo conosco, sua sala, suas crianças e sua experiência. Pensei na minha 

colega Valdira que mesmo sendo privada da visão estava ali ao meu lado se 

esforçando para fazer tudo certinho, pensei na minha infância, nos meus filhos, 

pensei o quanto essa tarde de hoje, ou melhor, essas duas horas mexeram comigo, 

o quanto aprendi e quantos sentimentos bons elas me proporcionaram... sentei e 
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comecei a escrever, quis ser fiel no meu relatório, contar exatamente quais foram 

minhas impressões, meus sentimentos sobre esta tarde. Depois fui embora da 

Creche Menino Jesus, em silêncio, mas satisfeita, feliz e pedindo aos céus, que me 

permitam ter muitas tardes como está e que eu tenha sensibilidade para assimilar, 

melhorar, evoluir e absorver mais experiências, aprendizados e coisas boas!  

 

Relatório 17/09 

Bolsistas: Veronica e Thais 

 

No encontro do dia 17/09 iniciou-se a semana da pintura em tela, as crianças 

ao chegarem na sala brincaram com os seus respectivos brinquedos , a Maria Clara 

novamente trouxe um livro chamado “ animais da África”  e um boneco pedagógico 

onde pode-se aprender á  abrir o zíper, abotoar e amarrar o cadarço, que por sinal 

ela é muito apegada a ele. A Nicole também trouxe uma Lagarta assim chamada por 

ela, onde continha o alfabeto e a mesma reconhecia a letra do seu nome. 

A atividade da pintura em tela utilizando balões foi realizada da seguinte 

maneira: nós saímos com as crianças da sala e levamos para um lugar mais 

adequado para o ato em um pavilhão no fundo da escola. Pegamos os balões e 

enchemos com tintas de diversas cores. A professora antes de iniciar, pergunta para 

as crianças: o que é isso? Eles ficaram confusos mas logo após a Adriana pergunta 

novamente e respondem: uma tela. O João Neto em seguida diz: parece um 

quadrado. 

As crianças indo uma de cada vez enquanto a professora segurava o balão 

sobre a tela utilizaram um garfo para estourarem o balão, as cores se misturavam 

uma com as outras formando um contraste todo colorido. A Rafaela sentiu muita 

dificuldade, motivo sendo por medo ou vergonha. Mas logo no final com a ajuda da 

professora ela conseguiu estourar o balão. O Lucas Furtado tem muito medo do 

estouro do balão, mas ele conseguiu realizar a atividade com o auxilio  da Adriana. 
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Enquanto a atividade ia se concretizando os outros alunos ficavam sentados na 

calçada aguardando sua vez, sempre bem eufóricos e as vezes brincando com a 

terra. 

No fim a tela ficou bem colorida e destacada com as cores que se misturavam  

formando um  contraste bonito. Esta atividade teve como objetivo explorar as cores 

com uma pintura livre e assim estimular a criatividade das crianças. No meu ponto 

de vista eu gostei muito, foi uma experiência nova para mim, os alunos foram bem 

participativos e se divertiram durante a atividade, e fiquei satisfeita com o resultado 

final. 

REGISTRO SEMANAL- DIA 18/09/2018 

Bolsistas: Naiara e Beatriz  

 

Na aula do dia 18 de setembro a professora Adriana trabalhou a atividade que 

ela planejou para arrecadar fundos para uma festinha dos alunos no dia das 

crianças, onde ela esta fazendo com os alunos pinturas em telas grandes para 

realizar no dia 27 de setembro um leilão com os pais das crianças para eles 

comprarem as obras confeccionadas pelos filhos. 

Na pintura realizada nesse dia que foi em um ambiente fora da sala pingamos 

gotas de tintas de varias cores e colocamos um plástico grande por cima e as 

crianças foram espalhando a tinta com suas mãozinhas, foi muito divertido e todos 

puderam participar da mesma maneira, pude perceber que eles se entrosaram com 

a atividade e quando terminaram a pintura se sentiram satisfeitos, o aluno Felipe me 

disse: “olha Pro misturou tudo, ficou legal”. 
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Figura 1: pintura da tela 

 

Figura 2: tela pronta confeccionada pelos alunos 

 

Na volta para sala à professora que esta trabalhando seqüência numérica deu 

continuidade com o número 4, ela levou uma atividade para frente da sala e 
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começou a explicar para a turma com eles iriam fazer, eles deveriam traçar as linhas 

do número que estava impresso na folha com os dedos e depois com o lápis, em 

seguida pintaram o desenho que tinha na folha com lápis de cor e por fim pintaram 

dentro do número 4 utilizando tinta de cor azul e com as pontas dos dedos, notei que 

alguns alunos que tiveram algumas dificuldades com a coordenação na atividade 

com o número 1 na semana passada já desenvolveram e fizeram bem melhor, é 

incrível como percebemos as melhoras em tão pouco tempo através da dedicação e 

facilidade com que a professora desempenha seu papel de orientar e ensinar seus 

alunos. 

 

Figura 3: atividade realizada pelos alunos 

Para encerrar a atividade a professora distribuiu pedaços de massinha para 

eles colocarem a quantidade de palitos referente ao número 4 em cima, a professora 

foi contando com cada aluno separadamente os palitos até o 4 e eu me surpreendi 

por que todos iam acompanhando com a contagem bem certinho pronunciando os 

números, e é claro que eles usaram a imaginação na hora de brincar com a 

massinha, o aluno Lucas me disse que tinha feito um cavalo. 
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Figura 4: aluno Lucas brincando com o número 

 

Registro do dia 20/09/2018 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine   

A proposta de atividade com as crianças foi a sequência de pinturas em tela que já 

vinha sendo trabalhada durante a semana. 

Nossa pintura a ser trabalhada com eles foi pintura em tela com plástico vazado e 

pintar uma tela de preto para próxima atividade. 
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Fomos para o pátio debaixo de uma sombra lugar bem agradável com as crianças 

onde seria o lugar que iríamos pintar nossa tela e claro as crianças amaram ir para 

fora da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então começamos a preparar as tintas e a tela para que eles começassem a pintar 

as telas. Mas antes Adriana como de costume ela fez uma breve explicação a eles 

como que era pra fazer, que eles pegariam um pedaço de espuma colocar um pouco 

da tinta e ir fazendo batidinhas na tela. 
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Ela também perguntou a eles se eles conheciam  aquele plástico vazado que estava 

presa a tela, e todos responderam que não,então para eles conhecer ela passou a 

tela para cada tocar na tela antes de começar a pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da explicação ela dividiu as crianças em dois grupos para assim iniciar com a 

pintura. As cores escolhidas para essa tela foi tons de rosa com pintura em degrade. 

O primeiro grupo começou a pintar a tela, e eles pintavam conforme Adriana tinha 

explicado, dando leves batidos na tela e devagar e antes deles começar ela 

novamente explicou como era para ser feito. 

 

 

 

 

 

Logo em seguida do grupo 1 veio o grupo 2 para continuar a seqüência da pintura 

sempre bem atenciosos ao que Adriana explica, fizeram certinho também a pintura. 

Depois de ter acabado com a pintura foi colocado gliter no prato para que eles 

jogassem na tela ainda com a tinta molhada e eles amaram fazer essa atividade. 
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Dando continuidade com as pinturas depois que acabaram de pintar a primeira tela 

fomos organizar a segunda tela que seria pintada toda de preto para ser utilizada no 

dia   seguinte.Também foram divididos em dois grupos para pintar a segunda tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No final também jogamos gliter na tela que deu toque bem glamoroso nas telas com 

um charme a mais em cada uma. 
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Aqui as telas depois de prontas que as crianças pintaram. 

Vendo essas telas prontas eu e a Lourraine conversando que não dava nem pra 

acreditar que foram eles que pintaram, por que todas que foram feitas ficaram 

perfeitas e lindas e bem feitas por eles. 

Percebemos o carinho e dedicação da Adriana com eles na hora da preparação e 

antes de como ela vem organizando tudo. E isso nos faz se sentir motivado a estar 

ali aprendendo um pouquinho a cada dia mais com aquelas pequenas crianças e 

com a professora no jeito de agir e trabalhar no âmbito escolar. 

Fiquei muito feliz com nossa atividade de pintura a coordenação deles na hora de 

pintar me surpreendeu bastante a desenvoltura deles com a pintura, e eles também 

ama mexer com tintas e principalmente ali no ar livre que contribui bastante para 

desenvolver a atividade.   

Até eu me senti como criança novamente ali pintando junto com eles sentindo a 

tinta, foi muito maravilhoso e gratificante fazer parte dessa atividade.   

 

registro PIBID – Relatório nº 7,  dia 21 de setembro de 2018  
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Bolsistas: Ivete e Valdira 

A professora Adriana me explicou que tinha dezoito alunos, mas Nícolas não 

virá mais e Melissa passou para o turno matutino, então restaram dezesseis 

crianças. Destas dezesseis compareceram hoje, sexta-feira, onze crianças. A 

professora os acolheu e cada um já reconheceu seu lugar e foi pegar sua cadeirinha 

com o nome marcado. Ela distribuiu muitas peças de legos e foi aquela festa. 

Hoje, conheci mais dois alunos que não tinham vindo na sexta-feira 

passada, Lucas Barbosa e Thamires. Ambos estranharam um pouco minha 

presença, por ainda não terem me visto ali, mas logo auxiliei Lucas B. com sua 

mochila e ele se aproximou de mim e não quis que eu me afastasse mais...ao ponto 

de dizer várias vezes: - Fica aqui comigo!  E indo atrás de mim em outras mesinhas 

pedindo que eu ficasse lá, ao seu lado. Com Thamires não foi diferente, a princípio 

me olhou com olhar fechado e desconfiado, mas não demorou muito e estava até 

me mostrando suas unhas pintadas de esmalte, cor pink, e conferindo se as minhas 

também estavam pintadas. 

A professora e também as crianças me mostraram a atividade que fizeram 

ontem, pintaram uma árvore verde com tinta e esponja, pela passagem do Dia da 

Árvore, que é comemorado hoje. 

Eu, João Neto, Lucas B., Luiz, Gabriela e Thamires começamos a montar 

motos com os legos, depois outro grupo, Arthur, Felipe, Rebeca, Nicole e Rafaela 

também quiseram montar motos para brincar. A professora pediu que todos 

ajudassem a guardar as pecinhas, mas Lucas B. pegou um punhadinho de legos, 

correu num cantinho e queria brincar mais, tive que convencê-lo que era a hora da 

merenda e que outro dia ele poderia continuar brincando. 

Na hora do lanche foi tudo tranquilo, Rafaela me chamou e disse que não 

queria mais seu pãozinho, em compensação Luiz comeu dois pães e tomou dois 

copos de leite achocolatado, depois lembrou-se da “competição” da semana 

passada e mostrou que sua barriguinha estava grande. 

Thamires me chamou e disse que sabia pular como um sapo, logo, João 

Neto e Arthur se empolgaram e também começaram a dar pulos. Arthur me contou 
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que seu cachorrinho morreu e eu lhe perguntei se ele ficou triste e chorou e ele me 

respondeu que não. 

Depois, a professora Adriana mostrou a tela pintada ontem, de preto, 

mostrou-lhes rolinhos de papel higiênico e perguntou se alguém sabia o que era 

aquilo, onde tinha e de que eram aqueles rolinhos, alguns responderam que em 

suas casas tinha e eram de papel higiênico. Então a professora pegou um rolo de 

papel higiênico completo e confirmou que eram rolinhos do papel higiênico. Explicou 

que ela e a estagiária Jéssica já cortaram os rolinhos de papelão e pediu qual era o 

formato, alguns gritaram, sol, flor. Ela explicou que a atividade de hoje seria 

carimbar com os rolinhos em forma de estrelas, na tela preta, usando várias tintas 

coloridas. Falou que iríamos para o quintal fazer a atividade e pediu que todos se 

comportassem bem, sem brigas ou empurrões, que deixassem seus calçados na 

sala. 

Depois a professora passou uma caixa com vários brinquedos pequenos 

dentro e permitiu que cada um escolhesse dois para levar junto e brincar, enquanto 

aguardassem sua vez de carimbar a tela. Os que estavam comportados puderam 

escolher por primeiro. Foi pedido que cuidassem e trouxessem de volta todos os 

brinquedos, que seria conferido, para que ninguém os perdessem. 

Rebeca escolheu seus brinquedos e veio correndo me mostrar um deles, 

disse que é o boneco Power Ranger, que é de um desenho que seu irmão assistiu 

em casa e maravilhada me disse que o boneco é muito lindo! Thamires também 

correu para me mostrar os brinquedos que escolheu, uma garrafinha de coca- cola e 

um unicórnio azul, que ela percebeu logo que lhe faltava uma orelha. Rafaela me 

mostrou que escolheu um cavalo e uma vaquinha e que ela tem tetinhas. 

Fomos ao quintal, todos foram acomodados na sombra e a professora 

encheu os pratos com tintas de várias cores diferentes, explicou novamente como 

seria a atividade. Começou então chamando um por um, para carimbar as estrelas 

coloridas na tela preta que representava o céu, a noite escura.  

FOTOS DOS ALUNOS: RAFAELA, REBECA, ARTHUR, THAMIRES, 

GABRIELA, FELIPE, JOÃO NETO, LUIZ, LUCAS BARBOSA E MARCIO.  
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Depois, um grupo de crianças pediu para ir ao banheiro, eu as acompanhei e 

avisei novamente que ninguém saísse sem lavar as mãozinhas, eles escutaram e 

depois de usarem o vaso, correram para a pia, para que eu os auxiliasse e 
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repetiram:  - Tem que lavar! Não pode sair sem lavar! Eu os elogiei. Todos ficamos 

admirados com o que vimos na parede do banheiro, a confecção de um quadro 

diferente, com produtos de higiene pessoal, muito criativo e bonito. 

 

 

Voltamos e ainda tiramos mais fotos. Márcio disse que não se pode mostrar 

a língua nas fotos e eu disse que é verdade. 
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Gabriela pediu para ir ao banheiro, me ofereci para acompanhá-la, mas ela 

fechou o semblante e disse que não, queria que Jéssica (estagiária) a 

acompanhasse e eu compreendi sua predileção por Jéssica, pois ela já está com 

eles a muito tempo e os trata muito bem. 

Todos carimbaram a tela várias vezes, Rebeca ficou sempre ao lado 

interessada e parecendo uma assistente bem competente foi fechando as tintas com 

as tampas. No final ficamos todos maravilhados com o resultado do trabalho. As 

crianças pegaram seus brinquedos e foram para a caixa de areia e nós subimos 

para fazer nosso relatório. 

 

ANTES E DEPOIS 
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Registro dia 24-09-2018 

Discente: Thaís e Veronica 

Nesse dia nós damos continuidade a sequência de atividades com pinturas 

em telas que iniciamos na semana anterior. Nós havíamos planejado uma pintura 

com bolhas de sabão coloridas com corante alimentício, onde as crianças fariam as 

bolhas e sopravam em cima da tela e quando as bolhas estourassem formariam um 

desenho.  

Fomos para outro ambiente hoje, na calçada do lado da sala de vídeo. 

Quando saímos pedimos as crianças que cada uma delas levassem seus 

brinquedos, e quando chegassem se sentassem uma do lado da outra. Até aí tudo 

bem! Começamos colocando uma cor de corante em cada potinho e misturando com 

água e sabão. Após isso começamos as pinturas. A professora Adriana chamou 

primeiro a Rafaela, como eu já havia relatado, a Rafaela é um pouco tímida então 

novamente eu notei que ela teve um pouco de dificuldade, e quando foi soprar ela 

engoliu um pouco de sabão e já não quis continuar.  

A professora foi chamando as outras crianças; não conseguimos executar a 

atividade como havíamos planejado pois estava ventando, as bolhas não paravam 

em cima da tela para estourar e as crianças não conseguiam soprar as bolhas para 

fora e sempre engoliam um pouco da mistura. Então resolvemos fazer de outra 

maneira. Só molhávamos o sopra bolhas e elas chacoalhavam na tela.  

Nesse momento as crianças já estavam um pouco agitadas, mas sempre 

curiosas com a atividade proposta. O Lucas por exemplo, estava adorando brincar 

com as bolhas, porém tinha dificuldade na coordenação na hora que era para pintar 

na tela. E como venho notando a Maria Clara está sempre curiosa em relação as 

atividades em sala. Hoje ela estava bem atenta e teve bastante participação na 

pintura e na hora da organização.  

Enfim, hoje eu tive bastante dificuldade em relação a observação das 

crianças, a minha percepção ficou meio vaga em relação a atividade. A pintura não 
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ficou aquilo que esperávamos, podíamos ter pensado um pouco mais na atividade 

proposta e podemos também refazê-la num outro dia. 

 

Registro do dia 01 de outubro de 2018 – Sequência dos dinossauros 

Bolsistas: Thaís e Veronica 

Na aula do dia 05 fizemos a penúltima atividade da sequência dos 

dinossauros, onde planejamos a pintura e escrita da letra D. Começamos após a 

leitura do dia. 

Distribuímos uma folha para cada um deles, na Folha estavam impressos a 

letra D, um dinossauro e três espaços para que eles pudessem escrever a letrinha. 

A Adriana explicou a atividade fazendo uma pintura e uma escrita como 

exemplo. Depois eles começaram a atividade com nossa orientação. Cada um deles 

escolheu uma cor de giz para pintar o desenho. Para auxiliar, nós pegamos nas 

mãozinhas deles para que contornassem a letra e depois pedia que eles pintassem 

com o dedo mesmo.  

Depois disso iniciamos a  escrita. Seguramos na mão de cada um deles para 

auxílio na primeira escrita e depois eles faziam sozinhos . Todos conseguiram fazer 

a atividade. Alguns desenhavam bolinhas, outros quadradinhos. Sempre quando 

começavam a escrever eles repetiam :”- um pauzinho e uma barriguinha”. Que era 

como a professora havia ensinado. 
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Depois dessa atividade fomos para fora, em um espaço atrás do pavilhão da 

escola e fizemos um vulcão entrar em erupção. Todos ficaram eufóricos, curiosos e 

atentos. Queriam colocar a mão, perguntavam, estavam sempre atentos a todas as 

atividades propostas.  

 

 

Relatório Pibid creche, 02/10/18. 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Após todas as crianças chegarem para a aula e a professora ter feito a 

acolhida deles com pecinhas de montar. Pediu para que todos se sentassem no 

tapete para que ela pudesse contar a historinha “Quem botou o ovo?”, do autor 

Ângelo Machado e ilustrado por Roger Mello. (Figura 1) 
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Antes de começar a historinha a professora Adriana perguntou para eles, 

quem será que botou o ovo, alguns gritaram, a galinhaaa prô ! a professora Adriana 

perguntou, mais só a galinha que bota o ovo ?, eis que surgem algumas vozes 

gritando, o galo, a professora explicou para as crianças que galo não bota ovo, mais 

vamos descobrir quem tinha botado o ovo, no meio da historia o galo foi perguntar 

para o coelho se ele tinha botado aquele ovo, e a professora perguntou para as 

crianças, será que foi o coelho ? o coelho bota ovo, alguns gritaram não, mais a 

Manuela falou só o de chocolate, e a professora explicou para ela que o coelho não  

botava ovo, que era só uma representação na pascoa, a historia chega no final, 

quem tinha botado o ovo era o jacaré, a professora perguntou para eles se sabiam 

que jacaré botava ovo, que eles nasciam daquele jeito, se entreterão com a historia. 

Com o termino da historia, a professora Adriana começou a explicar a 

atividade que seria realizada aquele dia, com o dia das crianças chegando, a 

professora teve a idéia de fazer uma oficina de brinquedos, cada dia eles fazeriam 

um brinquedo para levar para a casa, neste dia o brinquedo proposto para fabricar 

foi um aviãozinho com palitos de picolé e pregador de roupas. Modelo feito pela 

professora para mostrar para as crianças o brinquedo que elas iriam fazer naquele 

dia (figura 2). 
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Todos ainda no tapete sentados a professora começa a explicação da 

atividade, mostrando para eles o aviãozinho, que eles iriam fazer igual e poderiam 

levar para a casa, pegou os materiais os palitos e os pregadores e mostrou para 

eles, perguntou, quem sabia o que era o prendedor de roupas ? Mostrando o 

pregador para eles, e para que serviam, alguns conhecia outros não. (figura 3) 

 

 

 Depois mostrando os palitos de picolé, falou que seria utilizado para fazer 

assas do avião, e perguntou se eles sabiam no que mais era utilizado, Thamires 

falou, na assas do avião, rimos, dai a professora perguntou, além disso, e alguns 

falaram no picolé, a professora explicou como ia fazer, ia entregar para ele a 

primeira parte do avião o pregador, e iriam pintar de azul e depois as assas do avião 
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que pintariam de vermelho, após terminar de explicar a professora Adriana pediu 

que cada um fosse sentar na sua cadeirinha para poder começar a atividade. 

Todos sentaram nos seus lugares a professora entregou o pregador para 

cada um, e depois um prato com um pouco de tinta azul, e entregou os pinceis, 

nesse momento fiquei ali no redor, observando e auxiliando algumas crianças, o 

João neto, Luiz, Lucas, Gabriela e Manuela, as meninas foram as primeiras a 

terminar de pintar, pegaram o pincel e pintaram o pregador todinho de azul, após 

terminarem ficaram brincando com a tinta pintando a mesa com a tinta azul. (Figura 

4) 

 

 

 Depois quem terminou foi o Luiz, e o João queria ficar só pintando, já tinha 

terminado de pitar mais para ele ainda não, só ficou bom quando falei que tinha a 

outras partes do avião para pintar e que só iria pintar quando terminasse aquela, já o 

Lucas não estava muito animado para fazer a atividade estava muito choroso, e não 

queria dividir a tinta com nenhum colega, o João tentava pegar ele puxava e 

chorava. João neto e Luiz pintando a primeira parte do avião (figura 5) 
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Depois a professora entregou a segunda parte do avião que era as assas, 

feitas com palitos de picolé, entregou dois palitos inteiro e um cortado ao meio, para 

eles pintarem de vermelho, continue auxiliando e observando as crianças, as 

meninas terminaram primeiro de pintar, pareciam que tinham muita facilidade com a 

pintura e gostavam muito de brincar com a tinta. Depois os meninos terminaram 

sempre me mostrando olha prô!Como tá ficando, e sempre colocando muita tinta no 

pincel. Partes do aviãozinho pintadas, depois de secas a professora passaria cola 

neles, para montar para que as crianças levassem para casa, (figura 6). 
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As formas as quais indagamos as crianças, temos um pouco da percepção 

do que se passa em sua cabecinha, no caso do ovo, para alguns só a galinha 

botava ovo, se não fosse a galinha era o galo, outras que o coelho botava ovo de 

chocolate, achei muito importante esse processo, é uma forma de conhecer os 

alunos com quais estamos trabalhado, trabalhar com crianças de 3 anos para mim tá 

sendo algo maravilhoso, é uma idade muito boa para se lidar, são curiosos, estão 

conhecendo o mundo, ganhando uma certa independência . 

Registro PIBID – Relatório nº 8  

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Hoje, dia 05 de outubro de 2018, fui a Creche Menino Jesus. A professora 

Adriana recebeu os dez alunos que compareceram e lhes entregou pecinhas de lego 

para brincar. Eu, Felipe, Lucas, Arthur, Rebeca e Ana, montamos castelos, casas, 

prédios e colocamos buzinas de mentirinha em tudo para fazer barulho. A aluna 

Rafaela veio com a boquinha pintada de batom rosa cintilante, mas pintou bem fora 

da boca, pedi a ela se ela mesma tinha se pintado ela respondeu que sim. Peguei 

meu espelhinho na bolsa e mostrei para ela, que seu batom estava muito borrado, 

ela riu e tentamos tirar o excesso de batom, que deu trabalho para remover. Logo, 

todas as meninas e também os meninos quiseram olhar suas bocas no espelhinho. 

Depois, levei um pequeno grupo ao banheiro, logo após as pecinhas foram 

guardadas. 

O lanche foi servido, tudo correu na maior tranquilidade. Felipe, Lucas e 

Arthur vieram novamente me mostrar o tamanho de suas barrigas, eles queriam 

muito me convencer que comeram bastante, cada um queria ser o campeão.  

No planejamento passado de quarta-feira, a professora Adriana nos sugeriu 

e até permitiu que escolhêssemos um livro de literatura infantil, da biblioteca da 

creche para ler para as crianças. Ficou combinado que hoje eu leria um livro para 

eles e minha colega Valdira leria outro em braile na outra semana. Sentamos todos 
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num cantinho da sala em cima de tapetinhos de EVA para o momento da leitura. A 

professora Adriana me auxiliou, explicou para eles que eu leria uma historinha e que 

todos fizessem silêncio. O livrinho que escolhi se chama UM DIA DE ABELHA, de 

autoria de Frances Rodrigues Pinto e Márcio Luiz Castro. 

 

Pedi a eles quem gostava de livrinhos e todos gritam: Eu! Expliquei a eles 

que escolhi aquele livro pensando neles, pois era uma história de bichinhos e que eu 

acreditava que eles gostassem de bichinhos e eles gritaram que sim. Mostrei-lhes a 

capa e falei sobre o título do livro, falei sobre os dois autores do livro e disse também 

que era uma história de abelhas, de um ursinho chamado Bilu Bilu e de uma abelha 

rainha com o nome de Bizum. Combinei com eles que eu leria um pouco e depois 

mostraria as imagens para eles verem, imaginei que eles gostariam muito de ver as 

ilustrações, pois eu quando era pequena amava, as figuras para mim, eram tão 

importantes como a própria história. Comecei a ler a história e para minha surpresa 

ficaram bem quietos e comportados, vez ou outra eu lia, ou contava improvisando, 

mas acabou dando tudo certo. Fui sempre fazendo perguntas e os indagando e eles 

prontamente respondiam. No final da história fiz alguns questionamentos e 

comparações com eles, a professora Adriana também falou e me auxiliou. Falamos 

sobre a história do livrinho, sobre mel, abelhas, sobre o comportamento do ursinho, 

sobre a lição que o ursinho recebeu e sobre a mudança de comportamento do 

ursinho depois que recebeu a lição. Trouxemos a lição do urso folgado, para a vida 
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das crianças e explicamos que não se deve agir desta forma, mas sim sempre 

ajudar as mães e os outros. 

 

Depois da leitura, lá mesmo no cantinho, a professora Adriana explicou que 

faríamos uma atividade bem legal, a confecção de massinhas de modelar, trouxe a 

receita e todos os ingredientes foram mostrados e misturados numa bacia. A 

professora foi misturando os ingredientes: sal, farinha de trigo, óleo, água e vinagre, 

até a massa ficar num ponto tão perfeito, que parecia até de um bolo.... No meio 

daquela farra toda, eu disse que adoro massinhas e então a aluna Rebeca olhou 

para mim e disse: - Você é criança!!! Comecei a rir alto e me diverti com a 

observação tão espontânea e verdadeira daquela criança. 

Depois cada criança recebeu um pedaço de massinha em cima da mesinha 

e a professora deixou que cada um escolhesse o corante com sua cor preferida para 

tingi-la, foi uma festa. Foi então que Rebeca escolheu a cor rosa e disse que ela é 

de menina, a professora com toda cautela disse que a cor é de quem a escolhe, que 

cada um escolhe o que gosta, que o azul por exemplo, não é apenas de meninos, 

que ela gosta muito de azul e que o aluno Luiz é menino e gosta muito de rosa. 

Achei muito pertinente a professora explicar esta questão para eles, para que assim 

possam crescer sem ter estes pequenos preconceitos. 
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Logo após, a professora deixou que cada aluno escolhesse uma forminha, 

um molde de plástico com vários formatos, coração, peixinho, tartaruga, etc. e cada 

um confeccionou muitas coisas. No final a professora colocou a massinha de 

modelar e a forminha que cada um escolheu, dentro de um saquinho transparente 

com o nome escrito em cima e deixou que cada um levasse para casa para brincar 

ainda mais, todos gostaram muito e correram guardar nas suas mochilas. 

Gostaria de concluir meu relatório deste dia com uma citação de Paulo 

Freire: 

 “Não se pode falar de educação sem amor”. 
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Registro do dia 08.10.2018 

Bolsistas: Thaís e Veronica 

    Hoje logo ao entrar em sala eu notei as crianças um pouco mais agitadas do que 

na segunda feira passada. Toda segunda feira é dia do brinquedo, onde cada uma 

das crianças trazem um brinquedo, ali na sala eles podem compartilhar. Também foi 

dia de massinha de modelar. A professora pede que cada um deles se sentem e 

distribuí uma massinha para cada um.  

        Eles brincam com a massinha, modela, fazem bichinhos com as forminhas. 

Depois disso pedimos que eles se sentassem no tapete para ouvir a história do dia: 

O tatu balão. Quem fez a leitura foi a Verônica, no começo pensei que eles não iriam 

prestar muita atenção por ser outra pessoa.  
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        A Verônica leu, e eles ficavam mais curiosos com os desenhos do livro. Depois 

perguntei para o Lucas sobre o que era a história e ele responde: do tatu balão. Do 

mesmo jeito com a Nicole e com a Tamires. Nessa hora eu percebi que tinham sim, 

mesmo em meio às inquietações, prestado atenção na história, principalmente a 

Tamires e Lucas que não paravam quietos (risos). 

         

        Conforme o planejado hoje fizemos as slime, a professora Adriana já havia 

testado várias receitas, enfim conseguimos uma hoje. Enquanto estávamos fazendo 

as massinhas a Adriana pediu que todos pegassem seus brinquedos e sentasse no 

tapete. Vez ou outra eles se levantavam e iam nos ver fazendo as massinhas e 

queriam mexer, pegar, falavam as cores que eram rosa, azul e verde. A Maria Clara 

e o Lucas Furtado mexeram bastante, sempre atentos e curiosos.  

        O Lucas é muito inteligente apesar de chorar fácil. Ele encontrou um livrinho na 

sala e pediu que eu lesse para ele, era O pequeno polegar. Ele gostou muito da 

história, e depois fez uma releitura para mim,  ficou vendo os desenhos, sabia 

identificar quem era o gigante, o pai, a mãe e o pequeno polegar. Eu achei muito 

bonito isso porque a visão que eu tinha dele no começo era outra, totalmente 
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contrária do que ele é. Ele participa do jeitinho dele, mas participa, é carinhoso, sabe 

identificar as cores.  

        Hoje foi um dia legal apesar de não ter muito a participação das crianças na 

produção da massinha, até porque o manuseio era difícil, era pesado pra mexer.          

        A reação que consegui pegar delas (nem de todas) foi de que gostaram muito 

da massinha, sempre sorriam e colocavam as mãos quando passavam perto delas. 

Os alunos da turma sempre se dispõe e sempre se mostram alegres com todas as 

atividades propostas, tanto dentro de sala quanto fora dela, e  o que acho mais 

interessante é que eles demonstram isso para nós mesmo que do jeitinho deles. 

REGISTRO SEMANAL- DIA 09/10/2018 

Bolsistas: Naiara e Beatriz 

A aula de hoje quem contou a historia fomos eu e minha colega Beatriz, foi 

muito legal nós contamos a história da Bruxa Bruxa, venha para minha festa! As 

crianças ficaram bem atentas e participativas aparentemente elas gostaram bastante 

também, nós perguntamos para elas no começo se elas tinham medo de bruxa e 

elas disseram que sim, mas nós explicamos que essa bruxa era bem boazinha então 

elas interagiram bastante inclusive na hora que cantávamos a musiquinha 

convidando os monstros. 

 

Figura 1: contação da história. 
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Figura 2: eu estava imitando a bruxa. 

A cada novo convidado para a festa os alunos queriam comentar e dizer suas 

idéias, quando eu fui falara que ia convidar o dragão o aluno Felipe gritou: “mas o 

dragão vai soltar fogo na festa pro”. No decorrer da história nós fomos nos soltando 

e na minha opinião conseguimos contar uma bela história para eles e no final 

levamos brigadeiros para os alunos participar da festa da Bruxa. 

 

Figura 3: alunos comendo os brigadeiros. 

Na atividade que foi a oficina de brinquedos onde tínhamos planejado fabricar 

com as crianças a Areia Sinética não deu certo, tentamos varias vezes com receitas 

diferentes e não deu o ponto ideal, mas pensam que por isso as crianças deixaram 

de brincas e criar? Negativo! Elas brincaram bastante com a areia cheia de cola e 

detergente e amassaram muito, ainda acharam muita graça à aluna Rebeca disse 

assim: “deixa Pro! agora a minha vai dar certo to apertando bastante” 
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Figura 4: alunos brincando com a areia grudenta. 

É tão diferente a forma que as crianças lidam com a frustração, por que nós 

adultos que estávamos planejando uma coisa e tentamos varias vezes nos sentimos 

frustrados com o resultado nem tão positivo, mas já as crianças nem se importaram 

da Areia ficar grudando nas mãos eles inventaram varias outras formas de brincar. 

 

Registro 15-10 

Veronica Albina  

 

A aula de hoje ao entrar na sala percebi que faltava alguns alunos, os outros 

brincavam com as pecinhas e os seus brinquedos. Estando presente ao lado da 

Nicole ela disse que construiria um castelo, e assim o fez bem alto e colorido.Em  

um certo momento  ela reconheceu que uma pecinha não se encaixava e então eu a 

orientei a procurar outra sobre medida que daria certo, e ela achou. O João Neto 

que estava sentado de frente pra nós pediu que eu também o ajudasse a construir 

um castelo igual o da Nicole. 

Hoje foi dia de a Thais ler um livro para as crianças, ela se saiu bem. O livro 

se chama Maria que ria, eles gostaram da história, quando a Thais pediu que 

dessem risos bem gostosos foram logo soltando gargalhadas de alegria, se 

divertiram. 
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Logo em seguida a Adriane iniciou a atividade  da leitura do Livrão do transito. 

Foram debatidos os temas como o semáforo, a faixa de pedreste, os equipamentos 

de segurança, como a cadeirinha. A professora os questionou se eles usavam 

cadeirinha eles respondem que sim. Também foi apresentado  as cores do 

semáforo( vermelho, amarelo e verde) e a simulação de um possível acidente com 

carros e pedrestes e o semáforo. Pois tudo o que a professora leu e conversou com 

eles foi passado de uma forma que eles pudessem entender melhor. 

Em relação ás cores no momento que a Adriane pergunta, a Rebeca e a 

maioria respondem corretamente. E também a professora os instruiu que falassem 

aos seus pais para que eles só possam andar na cadeirinha e prestar atenção nas 

paradas em semáforos.  
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Depois de sentar cada um em seu lugar, tiveram que pintar na cor  preta um 

rolo de papel higiênico  que  resultaria em um semáforo  e seria a continuidade da 

atividade na terça feira. Percebi que nessa parte a Maria Clara foi muito ágil 

terminando primeiro e ajudando a pintar os rolos que faltavam. 

 

adadsdad 

 

Registro do dia 16 de outubro de 2018 –Trabalhando os cuidados no transito.  

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

 

Conforme os pais iam chegando trazendo as crianças e as crianças iam se 

acomodando em suas cadeirinhas, cada uma têm a sua cadeirinha com seu nome 

escrito e alguns ao chegar reconhecem e pega a sua cadeirinha sem precisar do 

auxílio dos pais ou da professora.  Depois de acomodados a professora entregava 

para eles massinhas de modelar e forminhas. 
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Observando eles brincar com a massinha e de repente Rebeca começa a 

chorar sua mãe ainda se encontrava em sala, estava conversando com a professora 

eRebeca foi chorando até ela falando que Maria falou para ela que não era sua 

amiga, sua mãe falou para ela que não precisava chorar que Maria estava brincando 

que era amiga dela sim e com isso Rebeca volta para sua carteira e pergunta pra 

Maria: se é minha amiga sim! ela balançou cabeça sinalizando que não. Antes de ir 

embora a mãe de Rebeca foi até a carteira das duas e falou que eram amiguinhas e 

que não podia ficar brigando e depois pediu que se abraçasse com isso voltaram a 

brincar como se nada tinha acontecido. 

Aproximei-me perto das carteiras do Luiz, Felipe e João Neto para ver o que 

eles estavam fazendo com a massinha.Esses momentos de acolhidas que são 

feitosno começo da aula é um momento muito feliz para crianças percebo que se 

sentem livres e que é o momento que sua imaginação mais aparece.  

Quando cheguei perto deles já foram me mostrando os animaizinhos que 

estavam fazendo com a massinha e as forminhas, Luiz estava com uma forminha de 

coelho, João neto com um peixe e Felipe com uma estrela. Enquanto estava 

conversando com o João alguém tinha comentando sobre suco e não me recordo 

quem mais quando ele ouviu me cutucou e falou: eu não gosto de suco de lagartixa, 

olhei para ele meio querendo rir pois falou sério e perguntei quemestá  te dando 

suco de lagartixa João?Respondeu: minha mãe e quando ia perguntar mais sobre o 

suco Felipe começa a chorar do meu lado bem alto e com isso a professora já veio 

para ver o que tinha acontecido, mostrou o dedo dele e disse que o Luiz tinha 

batidoo dedo dele e estava vermelho, professora conversoucom eles e depois levou 

o Luiz para cadeirinha para ver o porquê tinha feito isso, a professora me relatou que 

ele estava assim ultimamente mais não era o perfil dele esse tipo de agressividade 

com os coleguinhas. 

Todos foram para o lanche e depois voltamos para sala a professora Adriana 

contou-lhes uma historinha do Coco Louco de Gustavo Luiz, interagiram bastante 

com a história, professora fez bastantes perguntas para elese eles gostavam de 

comentar tudo sobre a historinha. Figura 1. 
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Professora contando a historinha. 

 

Depois de terminar a historinha a relembrou com eles o que tinha trabalhado 

com eles na aula passada sobre o trânsito, perguntou para eles se lembravam, 

perguntou sobre o semáforo e qual cor que podia passar?  Alguns responderam 

verde, uma laranja, outros vermelhos, perguntou qual cor que temos que parar? 

Perguntou também sobre as cadeirinhas de segurança no carro que eles devem 

andar no carro só na cadeirinha e Maria relatou que uma vez a mãe dela andou com 

ela no banco da frente e a professora falou que não podia queeles têm que falar 

para os papais que não pode crianças só na cadeirinha. 

Após relembrar a professora começou a explicar a atividade daquele diaque 

iria colocar uma pista na sala e com o carinho eles teriam que chegar até a faixa do 

pedestre, de olho no semáforo para quando ficasse vermelho teriam que pararpara o 

pedestre passar na faixa. Figura 2. 
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Professora fazendo a explicação inicial para as crianças ad atividade do dia. 

 

Começaram primeiro as meninas uma de cada vez a professora chamava 

colocava dentro do carinho colocava o cinto de segurança e ia atravessando a pista 

até a faixa de pedestre, mais tinham que ficar olhando para o semáforo.Eu estava 

fazendo o papel do semáforo e para eles prosseguir rodava o semáforo para ficar a 

bolinha verde e depois a amarela e quando estava chegando perto da faixa rodava 

pra ficar a bolinha vermelha e quando estava vermelho o semáforo  a professora 

pegava na mão de alguma crianças que estavam esperando sua vez de fazer o 

trajeto e passava pela faixa falando que como são crianças eles só podem 

atravessar segurando a mão de um adulto.  

Todas as meninas fizeram o trajeto e algumas o semáforo como eu estava 

fazendo o papel de semáforo fazia um sonzinho como “pi, pi, pi “ para alertar que 

tinha parar se não passavam direto pelo sinal vermelho.Quando paravam no sinal 

vermelhoa professorava perguntava a cor que estava se podia prosseguir ou parar 

ea maioria respondia certinho. Figura 3. 
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Semáforo utilizado com as crianças. 

Na vez dos meninos eles andavam bem mais rápido com o carrinho e eu 

como semáforo tinha que agir bem rápido a maioria ficava olhando para o semáforo 

e se ficasse vermelho parava na hora e a professora passava com o pedestre na 

faixa. E para alguns meninos só que tive que alertar com um sozinho para olharem 

para o semáforo e ver que estava vermelho e deviam parar. 

Após concluir essa primeira parte da atividade a professora levou todos para 

o parque e depois do parque foram para a janta e retornaram para sala para concluir 

atividade. 

Na próxima etapa a professora colocou uma pista de vogais e outra mais 

comprida eexplicou para eles que com o carinho iriam sair do estacionamento da 

pista e ir até o semáforo onde tinha uma faixa de pedestre com alguns bonequinhos 

representando os pedestres atravessando. Foi uma festa todos queriam ver e pegar 

os bonequinhos. Figura 4. 
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Crianças vendo os bonequinhos e querendo pegar. 

 

 Com essa dispersão das crianças a professora colocou as cadeirinhas de 

cada um em frente do tapete e pediu que todos sentassem para poder começar a 

atividade. De um a um a professora pediu que concluísse o trajeto e após concluir o 

trajeto poderiam ir brincar na pista de vogais. 

Conforme terminava a professora falava que podia ir brincar na pista e 

perguntava qual vogal ia escolhere respondiam, E, A, I por diante cada um 

respondia a vogal que escolhia e alguns reconheciam de seu nome a vogal. Figura 

5. 
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Pista montada pela professora, e crianças brincando após concluir as atividades. 

 

Registro do dia 18 de outubro de 2018 - Inícios da sequencia de atividades sobre os 

dinossauros. 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine 

As crianças foram recebidos pela professora Adriana, por mim pela Lourraine 

e a estagiaria Jessica ,na chegada delas eles se sentaram em volta da mesa e 

receberam pecinhas até todos chegar.Nesse dia 15 crianças comparecerão na aula 

apenas 1 criança faltou,quando o aluno João Neto chegou acompanhado de seu pai 

como sempre ele brincalhão e atencioso com todas as crianças.Rafaela também que 

veio com seu pai e ele já chega brincando com todos sempre bem receptivo com 

todos ali presente em sala. 

Me aproximei da Tamires, Rafaela e Lucas  e perguntei do que estavam 

brincando,eles disseram que era de telefone feito de pecinha. E um disse que tava 

ligando um pro outro conversando.Derrepente Lucas olha pra mim e começa a me 

mostrar os dentes daí o questionei se ele escova os dentes todos os dias ele 

respondeu que sim, Tamires também veio me mostrar junto com a  Rafaela os 

dentes  e me disse que também escova os dentes todos os dias ao se levantar. 

Adriana disse a todos que eram para guardar os brinquedos dentro da caixa 

que estava passando para eles tomarem o lanche que foi servido suco de acerola e 

pão francês as 13.47.Nicole se aproximou de mim e pediu mas suco eu peguei o 

copo e a servi,Márcio também quis mais suco e mas pão,todos comeram e beberam 

o lache.Após o lanche enquanto eles ainda permaneceu sentado Adriana foi 

arrumando o cenário para a contacão de história que foi sobre o Gigantosaurus. 

Logo em seguida todos se sentaram no tapete para ouvir a história. 
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Adriana então disse que iria contar a história de dinossauros que viveram 

muitos anos atrás e que não vive mais, e nessa história tinha de quatro amigos o 

marronzinho, branquinho, verdinho e o cabeçudo e a mamãe deles que eram mães 

deles eles foram brincar na floresta e a mamãe deles falou pra tomar cuidado com o 

gigantosauros que ele era muito perigoso. 

 

 

Registro do dia 19/10/2018  

Bolsistas: Ivete e Valdira  

Hoje, treze alunos da professora Adriana compareceram à creche Menino 

Jesus, eles estavam numa grande animação. 

O aluno Luiz chegou e eu o auxiliei para guardar sua mochila, depois me 

ofereci para ajudá-lo a pegar sua cadeirinha e ele aceitou, mas me distraí por alguns 

segundos com outra criança ao lado e então ele veio e me deu um tapinha no 

“bumbum”, querendo chamar minha atenção, rimos e fomos pegar a cadeirinha. 

As massinhas de modelar e alguns brinquedos pequenos foram distribuídos 

e foi aquela festa, todos gostaram bastante. A aluna Thamires confeccionou 

abacaxis com a massinha e os colocou dentro de uma panelinha de brinquedo, pedi 

se eu poderia comer de mentirinha um de seus abacaxis e ela disse que sim. 

Também fizemos alguns dinossauros com as massinhas, pois esta semana este foi 

o tema trabalhado. 
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Ana confeccionou vários bolinhos com a massinha, também os colocou 

numa panelinha e eu lhe perguntei o que era aquilo e ela respondeu “papá”. 

Perguntei se ela me deixaria experimentar de mentirinha seu “papá”, ela consentiu 

com a cabeça e eu a agradeci. 

Rebeca correu e me mostrou seu anelzinho cor de rosa que usava no dedo 

e que tem um lacinho pequeno em cima. Logo após, correu novamente em minha 

direção com o olhar indignado, me perguntando se estava com a boca pintada de 

batom, eu respondi que sim e ela disse que Rafaela havia lhe dito que ela não 

estava usando batom. 

 Thamires percebeu que estou com um machucado na região do nariz e me 

perguntou se era “dodói”, logo Marcio me perguntou o mesmo. 

Percebi que Maria estava com uma marquinha de batom na bochecha e 

deduzi que era de um beijo que sua mãe lhe deu na hora de se despedir, chamei-a 

em frente ao espelho grande que tem na parede da sala e lhe mostrei a marquinha, 

ela riu muito e meio envergonhada tentou tirar a marquinha do beijo, mas lhe pedi 

que deixasse que era lindo a marca do beijo de sua mãe. Logo alguns meninos e 

meninas também estavam em frente ao espelho procurando marquinhas em seus 

rostos. 

Depois Nathália começou a chorar com medo dos trovões, peguei- a no colo 

e olhamos pela janela, expliquei-lhe que os trovões não fazem nada, só são 

barulhentos e que estão longe daqui, lá no céu. De repente começou a chover e 

ficamos olhando pela vidraça a chuva cair lá fora no parquinho. Logo tinha uma 

pequena fila atrás de mim, todos querendo colo para olhar a chuva lá fora, mostrei a 

chuva para todos os que estavam na fila. Sempre percebo isso, quando um faz algo, 

todos se interessam e querem fazer também.   

Chegou a hora do lanche, todos foram servidos de suco de goiaba e pão, 

depois a professora Adriana convidou a todos para sentarem no cantinho da leitura. 

Sempre acho linda esta atitude dela, sentar-se nos tapetinhos com eles, como eles. 

Não consigo imaginar uma das professoras da minha infância, sentando-se no chão 

com alunos. Que bom que tudo mudou para melhor. 
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Depois cantamos uma musiquinha bem animada e fizemos vários gestos 

que pediam silêncio para que a leitura do dia fosse iniciada. Foi então que a colega 

Valdira começou a ler a história Amigo Bicho (braile) de Flávia Côrtes e ilustração de 

Cris Alhadeff. 

  

                   Figura 1: Livro lido em braile                        Figura 2: Valdira se 

preparando para ler 

Depois a professora Adriana pacientemente mostrou o livro em braile para 

cada criança e pediu que sentissem o alto relevo com os dedinhos, fez várias 

explicações e disse que este era um livro que se lia diferente. Logo após, a 

professora lhes apresentou um livro lindo sobre dinossauros, que contém olhos na 

capa e nas páginas. O livro se chama Estegossauro e vem acompanhado com 

dinossauros de brinquedo que até eu amei. Ela nos leu a história e foi nos 

mostrando as ilustrações que eram muito bonitas e coloridas, depois nos falou que o 

aluno Felipe gosta muito de dinossauros, pude perceber isso em seu olhar feliz e 

também nos momentos que soube dizer o nome dos dinossauros do livro. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1364



                                                                      

134 
 

 

Figura 3: Professora Adriana lendo para as crianças 

A professora explicou que faríamos outra atividade, que cada um iria colorir 

com giz de cera as imagens de vários dinossauros diferentes, depois recortar e colar 

num cartaz. E também explicou que será montado um segundo cartaz com figuras 

de dinossauros que eles com a ajuda de seus pais, trarão. Depois foram distribuídas 

balas de morango e abacaxi para todos que iam terminando suas atividades e 

também um pouco de água para beberem. 

 

             Figura 4: Rebeca colorindo seu dinossauro                     Figura 5: As 

crianças fazendo a atividade 
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Outra atividade seria feita hoje, era dançar e gesticular com a música dos 

dinossauros, mas quando a professora organizou os equipamentos a energia 

acabou e então foram todos para um momento de recreação na caixa de areia. 

Subimos para fazer nosso relatório e por a sala estar muito fria e eu um 

pouco adoentada, preferi fazer meu relatório lá no pátio num banco e confesso que 

foi maravilhoso, pois pude observar muitas coisas, entre elas que alguns avós 

depois de terem criado seus próprios filhos, vem buscar seus netos. Tem um casal 

de avós, que sempre vem juntos buscar o neto, admiro sua dedicação e percebo em 

seus olhares tranquilos o prazer que aquilo lhes dá. Outra coisa bacana que pude 

presenciar, foi a aluna Maria e sua mãe indo embora e apostando uma corrida no 

pátio da creche, elas corriam e riam tanto que até eu comecei a gargalhar. 

Fiquei lá sentada por duas horas sozinha com meus pensamentos e 

reflexões, na verdade não tão sozinha... olha só quem apareceu e ficou por ali 

comigo por um bom tempo, voando e voltando até eu ir embora, não resisti e quis 

terminar minha tarde e também meu registro, compartilhando esta imagem, este 

momento. 

 

Figura 6: Passarinho que me fez companhia 

 

 

Registro do dia 22 de outubro de 2018 – Sequência dos Dinossauros 

Bolsistas: Thaís e Veronica 
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Hoje foi um dia muito tranquilo. Na segunda feira é dia de brinquedos, cada 

criança traz seu brinquedo de casa e compartilham com os colegas. Aqueles que 

não trazem, a professora deixa que eles escolham qual irá brincar.  

Após o lanche a professora leu o livro Dino muda-se de casa. Um livro bem 

interessante com um fantoche de dinossauro bem grande. A história conta aonde o 

Dino morava e para onde ele se mudou. O Felipe teve bastante interesse na história, 

ele ama dinossauros, a maioria dos brinquedos que ele traz são dinossauros.  

Quando a professora pergunta sobre onde o Dinossauro mora, o Felipe 

responde: - na caverna! Ele ficou sentadinho a história toda. Ao longo da história a 

Adriana faz questionamentos sobre como é a casa do dinossauro, o que eles estão 

vendo na imagem, e todas eles respondem, algumas respostas o Felipe fala bem 

baixinho e outras ele grita. 

 Depois de contar a história a professora explica que eles iriam fazer um 

vulcão e uma caverna de barro. Aí ela pergunta o que é um vulcão e o Márcio 

responde: - É uma montanha bem grande que sai fogo igual a boca dos dragões!  

Em seguida fomos para fora e separamos metade da turma para procurar 

pedrinhas e outra metade para mexer o barro, deixar ele mais mole para ficar mais 

fácil de manusear. As meninas ficaram com essa última parte e por sinal amaram. A 

Rafa que para mim é a mais tímida foi a que mais mexeu. 

 Como já havíamos separado as crianças em dois grupos então a professora 

sugeriu que cada grupo modelasse uma coisa. Eu, a professora e as meninas 

ficamos de fazer duas cavernas, enquanto a Verônica, a Jessica e os meninos 

fizeram um vulcão. 

Nesta atividade todos participaram e colocaram a mão na massa. Foi uma 

atividade prazerosa para eles e para mim também porque eu gosto de atividades em 

que colocamos a mão na massa, sejam elas tintas, massinha, barros etc, e nesta de 

hoje e dava pra ver que eles queriam participar de alguma forma.  

 

Registro do dia 23 de outubro de 2018 –Sequência de atividades com sobre 

dinossauros  
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Bolsistas: Beatriz e Naiara 

 

 

Conforme os pais iam chegando trazendo as crianças para a aula as crianças 

iam se acomodando em suas cadeirinhas e após entregávamos pecinhas de montar 

para eles. Ao me aproximar da carteira do João neto para ver o grande pirulito que 

estava fazendo com as pecinhas, ele me mostrou elogiei o seu pirulito, com isso 

mais crianças começaram a fazer pirulitos e me mostrar, márcio fez um grande 

pirulito também e ao me mostrar deu uma lambida e imediatamente pedi para que 

não fizesse isso colocar as pecinhas na boca. 

Nicole também fez um pirulito e me mostrou depois Manuela  e Nathalia, 

elogie todos os pirulitos que eles tinham feito após João desmancha seu pirulito e 

pede que eu faça para ele uma moto, perguntei para ele se ele não conseguia e 

olhando para mim com uma carinha que dava vontade de apertar disse que não. Fiz 

uma moto para ele e em seguida pediu que fizesse uma casa para a moto dele, fiz 

um grande quadrado onde dava para colocar sua moto com isso Nicole me pediu 

prô! Eu quero um carro faz um carro pra mim, fiz para ela e também me pediu uma 

casa maior que a do João para colocar o carro, após ter feito a casa para colocar o 

carro para Nicole Luiz me pediu também que fizesse para ele um carro ao acabar de 

fazer o carro do Luiz João me pede  um carro também porque só tinha uma moto 

queria um carro também, mais ele só me pediu depois de observar que os colegas 

dele estavam brincando com um carrinho de pecinha. Ao observar percebo que 

quando um começa uma coisa as outras crianças também entram na onda, se um 

faz uma coisa outros também quer fazer. 

Após o momento de acolhida a professora levou todos para lanche e após o 

lanche voltaram todos para a sala. A professora pediu que sentassem no tapete pois 

ia contar a historinha sobre o Tricerátopo um dinossauro que contem três chifres por 

isso esse nome. Figura 1. 
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Figura 1 momento da história. 

A professora contava a historinha mostrava as imagens para eles e eles 

interagiam falando nomes difíceis de espécie de dinossauros que parecem travas 

línguas mais para eles não, pronunciavam perfeitamente os nomes. Na historinha 

tinha um ovo de dinossauro e que estava nascendo um dinossauro e com isso a 

professora explicou que dinossauros nasciam através de ovos, no final da história a 

professora pega um ovinho de dinossauro que ela tinha comprado, esse ovo ao 

colocar na água após 48 horas nasceria um dinossaurinho, tentei entender como 

que esse processo acontece, li as instruções da caixa do que foi feito mais pra mim 

continua um mistério. Figura 2. 

 

Figura 2: ovo comprado pela professora colocado dentro da água onde após 

48 horas nascera um dinossaurinho. 
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A professora mostrou o ovo para eles e deixou que cada um pegasse um 

pouquinho mais com muito cuidado pois havia um bebê dinossauros ali dentro, 

depois de todos pegarem um pouquinho peguei o ovo e coloquei na água, enquanto 

isso a Nayara a outra integrante do pibid tinha levado um dinossauro que andava, 

fazia um barulho de dinossauro e botava três ovinhos, foi uma festa na turma todos 

queria ver o dinossauro e pegar os ovinhos que ele estava botando conforme ia 

andando. Figuras 3. 

 

Figuras 3: momento do dinossauro trazido pela Nayara. 

A turma em si adora tudo sobre dinossauro está história foi uma das que mais 

prestaram atenção e interagiram desde quando comecei a estar em sala de aula 

com eles, um dos motivos também além do assunto que adoram pode ser o livre que 

era muito bonito e colorido.  

Após terminar o momento da historinha a professora Adriana começou a fazer 

a explicação da atividade proposta para aquele dia como elas gostam de 

dinossauros a professora resolveu fazer uma sequencia de atividades para trabalhar 

o tema dinossauros e para aquele dia seria a atividade de montar fosseis de 

dinossauros que seriam escavados em uma atividade de outro dia. Figura 4. 
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Figura 4: professora explicando a atividade w como ia fazer a massinha. 

 

A professora explicou para eles o que eram fosseis e que eles iriam fazer 

cada criança um fóssil, mostrou para eles com que ia fazer a massinha que era 

amido de milho e cola e depois iria fazer uma bolinha onde cada um ia escolher um 

dinossaurinho para poder carimbar. Depois de explicar para eles pediu que cada um 

fosse sentar na sua cadeirinha e pediu para que entregássemos para eles 

dinossauros para que eles pudessem ir brincando então ela terminasse de dar o 

ponto na massa. Figura 5. 
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Figura 5: momento em que as crianças estão brincando com os dinossauros 

enquanto a professora termina a massa. 

Ajudei a entregar os dinossauros a cada criança e depois fui auxiliar a 

professora na massa e depois de algumas tentativas frustradas de apertar o 

dinossaurinho na massinha e o carimbo não sair de uma forma legal a professora 

tentou passar amido no dinossauro antes de colocar em contato com a massinha 

para que ele não grudasse e que saísse com facilidade e deixasse a marca, deu 

muito certo mais estava acabando o amido então pediu que Jessica buscasse na 

cozinha trigo para poder passar. 

Então  com a massinha pronta fazíamos uma bolinha e chamávamos uma 

criança de cada vez para poder escolher um dinossaurinho passar trigo nele e 

carimbar, auxiliei alguns deles a primeira foi a Manuela chamei ela até o tapete pedi 

que ela escolhesse um dinossaurinho passasse um pouquinho de trigo nele e 

colocasse em cima da massinha e depois apertasse não com muita força e após 

tirava para que pudessem ver a marca. Depois auxiliei o Luiz e também o Felipe 

após Rebeca e por último Nicole seguindo o mesmo processo. Figuras 6. 

 

Figuras 6: eu auxiliando Manuela no mento em que está aperto o dinoussaur9nho na 

massinha e atividade feita todos os fosseis concluídos. 
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Olhar a interação das crianças fazendo atividades que gostam com um tema 

que para eles não é algo monótono, é muito interessante ver a maneira que 

interagem que se entregam a atividade ao assunto, pois crianças são muito sinceras 

elas falam mesmo se não gostam de algo, fazem birra quando não querem fazer 

algo. Então uma forma de fazer com eles possam por exemplo aprender algo de 

matemática que o professor quer ensinar, por que não pensar em buscar uma coisa 

em que eles gostam e trabalhar em cima disso, no tema escolhido pela professora 

Adriana vemos um vasto campo de matérias que pode ser trabalhado através dos 

dinossauros. Em matemática da pra se trabalhar formas geométricas, quantificação 

e numerais, em português pode ser trabalhado a letra „D‟ e assim por diante com 

outras matérias. 

 

 

Registro do dia 25/10/2018, Sequencias Dinossauros 

Bolsistas: Ana Carla e Lorraine 

No dia 25 de outubro de 2018 quando cheguei a sala apenas seis crianças 

tinham chegado. E aos poucos os demais foram chegando, apenas uma criança 

faltou nesse dia à menina Gabriela. 

Para aguardar a chegada dos colegas eles receberam as pecinhas para 

brincar e montar, e como estamos trabalhando com o tema dinossauros eles amam 

montar as pecinhas formando os dinossauros. Aproximei-me de Felipe e perguntei o 

que era aquilo que ele montou, ele me respondeu que era o braquiossauro o mais 

bravo de todos. 
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Arthur também estava montando o dinossauro ele me disse que era o 

braquiossauro também, Lucas Furtado estava montando um enorme o maior deles 

ele disse o tiranossauro Rex o grandão. 

 

 

 

 

Na sequencia de montagem das pecinhas tem o Marcio montando seu 

enorme dragão, que inicialmente era a bandeira do castelo do dragão. 

 

 

 

 

 

 

Nessa atividade com as pecinhas cada criança utiliza de sua imaginação para 

fazer seus animais para montar, e é bem interessante de como eles vão além da 

imaginação na hora da brincadeira. 

Chegando à hora do lanche, as 13.30 Adriana pede a todos que guardem as 

pecinhas na caixa para eles poderem ir lanchar. O lanche do dia foi suco de acerola 

e pão Frances que foi servido a todos. Alguns repetiram o suco como Nicole, Maria e 

Lucas.  

As crianças estavam bem agitadas nesse dia, Rebeca puxou o cabelo da 

Maria que de imediata Jéssica trocou Rebeca de lugar para evitar mais conflito. 
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Felipe também reclamou de Lucas Furtado que ele estava o empurrando, Adriana 

por sua vez chamou a atenção de Lucas que não pode fazer isso com o coleguinha. 

Enquanto todos ainda estavam sentados terminando o lanche Adriana foi 

preparando a leitura do dia. Assim que foram acabando Adriana os chamou para se 

sentarem no tapete para ouvir a história do livro Tiranossauro Rex. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi uma história pequena, mas que eles gostaram bastante e que no livro 

tinha algumas imagens de atividades que eles já fizeram como o vulcão.  

Nicole então veio ate a mim e disse que eles tinham feito o vulcão de barro e 

que era muito bonito. Adriana então lembrou a eles que como já tinha dito os 

dinossauros não existem mais, Ana então fala que só encontra os fosseis deles, Isso 

diz Adriana, são só encontrados os fosseis que são os ossos dos dinossauros. 

Então ela pega uma imagem do fóssil da cabeça do tirrex e pergunta se eles sabem 

de quem é aquele fóssil, Felipe então responde que é do Tirrex. Adriana fala isso 

mesmo Felipe e do Tirrex. E que com esse fóssil da cabeça eles iriam montar o 

corpo do tiranossauro rex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de começar a montar o corpo do tiranossauro, Adriana distribuiu para 

as crianças um mini dinossauro, uma faca, um prato e um garfo e a massinha para 
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modelar os dinossauros. Lucas então fez uma pizza de massinha e me deu pra 

comer, disse a ele que tava uma delicia, ele me falou que o dinossauro estava 

comendo pão e brincando na lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto as crianças brincavam com a massinha Adriana estava preparando 

as tintas para elas poderem pintar os rolos de papel, para formar o fóssil do 

dinossauro, depois de tudo pronto levamos as crianças pra fora pra que elas 

começassem a pintar os rolos. Todos participaram da pintura, alguns participaram 

mais que outros, mas eles adoram mexer com tintas,estar ao ar livre fazendo as 

atividades. 
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Estar com eles ali em sala participando das atividades cada dia, e uma coisa 

nova a se descobrir, e ver que todos são capazes de realizar as atividades 

propostas a eles, claro que uns faz mais que outros, mas e muito gratificante ver a 

capacidade e evolução de cada um têm. Fico admirada de ver as atividades depois 

de prontas e sentir que tem um pouquinho ali de mim junto com eles na hora que foi 

feito e ver que foi eles que fizeram tudo. Cada dia um novo aprendizado e sei que só 

tenho a aprender mais e mais. 

 

 

          Sequência de Atividades sobre Dinossauros 

Registro do dia 26 de outubro de 2018 - 10º registro. 

Bolsistas: Ivete e Valdira 

Hoje, sexta-feira dia 26/10/18 fui à creche Menino Jesus, dos dezessete 

alunos da professora Adriana compareceram treze. 

A professora Adriana recebeu os pais e os alunos e explicou que hoje as 

crianças iriam assistir desenhos de dinossauros. Os pais assinaram o caderno de 

ponto e se despediram carinhosamente dos filhos. Percebo que este momento em 

que se despedem, sempre há muito afeto e carinho envolvidos, tanto dos pais como 

dos filhos.  

As crianças chegaram, guardaram suas mochilas no armário, tiraram seus 

calçados e foram se sentando ansiosas nos tapetinhos de EVA que ficam no chão, 

no cantinho da sala. Auxiliei os alunos Luiz e Marcio que estavam com um pouco de 

dificuldade em guardar as mochilas. Rebeca, me mostrou sua mochila da Minnie 

Mouse, desde que frequento a creche, não teve um só dia que ela não tenha me 

mostrado sua mochila, eu sempre me mostro maravilhada todas as vezes. 

Maria me contou que ela e sua mãe pintarão uma tela, assim como aquelas 

que foram feitas em sala e vendidas no leilão, será um presente para a sua avó. 

Manuela chegou com seu pai, cumprimentei-os e a convidei para entrar, 

guardar sua mochila e se reunir com as outras crianças, mas ela se mostrou um 
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tanto tímida e não quis sair de perto do pai. Mas por fim, pegou na minha mão e me 

acompanhou para guardar sua mochila, logo após me pediu ajuda para encontrar 

seu rabicó de cabelo que estava dentro da mochila, para amarrar seus cabelos, 

depois acabou pedindo para a professora Adriana lhe fazer uma trança. 

Todos se acomodaram em frente o data show e pediram que a professora 

apagasse a luz e por uns momentos fez-se silêncio para assistir. De repente uma 

criança pediu para ir ao banheiro, logo um grupinho também quis ir, eu e a estagiária 

Jéssica os acompanhamos. Fiquei na pia auxiliando-os na hora de lavar as 

mãozinhas. Sempre falo sobre a importância de lavarem suas mãozinhas depois de 

usarem o banheiro, eles já sabem, as vezes até me remendam.... Ao lavar as 

mãozinhas de Rafaela, ela me mostrou suas unhas pintadas de verde escuro, 

elogiei-as e perguntei se ela mesma as pintou, ela respondeu que sim. 

Voltamos, a professora avisou que era a hora da leitura e que a história seria 

passada no data show, que o nome da história era Meu Amigo Dinossauro da 

escritora Ruth Rocha. Mas antes da história começar cantamos uma musiquinha 

bem alegre, fazendo bastante gestos, que pediam silêncio para a hora da leitura. 

Todos ficaram em silêncio envolvidos com a história. 
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Figura 1 – livro Meu Amigo Dinossauro – Ruth Rocha                 Figura 2 – Exibição 

do livro 

Logo após, a professora colocou várias músicas de dinossauros e todos nós 

cantamos, dançamos, pulamos, gritamos, gesticulamos e batemos palmas, 

estávamos todos num clima frenético, foi uma festa. Somente os alunos Luiz e 

Rebeca não quiseram participar, estavam com sono e se deitaram no sofazinho que 

tem no canto da sala. Convidei-os para também vir participar e dançar conosco, falei 

que estávamos todos nos divertindo. Logo peguei em suas mãos e eles aceitaram o 

convite e para minha surpresa se animaram e se agitaram mais que os outros. No 

final eu já estava cansada e meio rouca, tamanha foi a folia. Batemos muitas palmas 

e eu perguntei em voz alta, quem tinha se divertido e gostado de dançar, todos 

gritaram bem alto: Eu!! 

A professora mostrou-lhes várias imagens com desenhos de dinossauros 

impressas, falou um pouco sobre dinossauros, que eles já não existem mais aqui na 

Terra, mas que em alguns lugares é possível encontrar seus fósseis (ossos). Disse 

também, que os encontramos em forma de brinquedos nas lojas para comprar. 

Enquanto a professora mostrava as imagens, perguntava o nome dos dinossauros e 

para meu espanto, alguns responderam certinho, nomes que não são muito fáceis 

de lembrar.  

Maria foi até onde eu estava e reclamou que Rebeca disse, que somente ela 

poderia dizer a palavra fóssil, dentro da sala. Conversei com as duas e logo se 

entenderam. 

O pai do aluno Marcio disse para a professora que hoje o lanche das crianças 

seria por sua conta e quando passou um pouco das quatorze horas ele chegou com 

muitos salgados e uma garrafa térmica enorme, cheia de suco de maracujá. Na hora 

de servir o suco, apenas quatro meninos escolheram copos azuis, o restante disse 

gostar da cor rosa, assim como as meninas. A professora Adriana sempre conversa 

com eles sobre esta questão das cores. Ela explica que a cor é de quem gosta dela, 

que meninas podem gostar de azul, como ela própria e os meninos podem gostar de 

rosa, que não há problema algum. Acho muito bacana e pertinente ela falar sobre 
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este assunto, assim eles irão compreender e não irão crescer com pequenos 

preconceitos. 

João Neto, Maria e Rebeca, serviram-se de suco sozinhos, na segunda vez e 

ficaram olhando para mim, esperando que eu os elogiasse pela sua autonomia e 

para a sua alegria, assim o fiz. 

Depois do lanche, a professora passou um vídeo infantil no data show, com 

várias explicações sobre os fósseis dos dinossauros, eles riram e gostaram muito. 

Enquanto a professora explicou como seria a atividade, eu os ajudei distribuindo as 

folhas com várias imagens de dinossauros impressas, também escrevendo os 

nomes das crianças nos papéis.  

Enquanto a professora passava cola em cima dos ossos dos dinossauros, fui 

auxiliando as crianças a jogar areia por cima. Foi muito legal, pois no final a areia 

ficava grudada na cola e para eles foi surpreendente. Todos ficaram satisfeitos com 

a atividade e cada um levou sua folha para secar em cima do balcão. 

 

           Figura 3 – Dinossauro sem colagem                           Figura 4 – Dinossauro 

com colagem de areia 
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Figura 5 – Imagens em processo de secagem 

Um pequeno grupo, pediu que eu os levasse ao banheiro, tudo correu bem. 

A professora Adriana explicou que a próxima atividade seria lá fora na caixa 

de areia, ela entregou pincéis e colheres para cada um escavar e procurar os fósseis 

de mentirinha, que eles mesmos confeccionaram com massa de biscuit em outra 

aula. Enquanto todos aguardavam ansiosos, a estagiária Jéssica se encarregou de 

enterrar os fósseis feitos de biscuit dentro da caixa com areia. Depois de uns 

minutos todos foram liberados para começar a atividade de escavação. Foi uma 

grande expectativa, todos com a ajuda da professora começaram a cavar e nada.... 

Até que a aluna Nicole encontrou o primeiro fóssil de biscuit e foi aquela festa. 

 

Figura 6, 7 e 8 – Escavação à procura dos fósseis de biscuit                              

Figura 7 

 

                                         Figura 8                                                                Figura 9 – 

Aluna Nicole com o  

                                                                                                                                    

fóssil de biscuit 
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                                                         Figura 10 – Crianças brincando na areia 

 

“ Ninguém te ensinará mais sobre fotografia, do que uma criança.   

Fotografar crianças é momento, é movimento, é agora. 

A vida também é assim. ”    Milena Leão 

 

                                                          

 

Registro do dia 30de outubro de 2018 –Sequência de atividades com sobre 

dinossauros  

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

Conforme os alunos iam chegando e se acomodando a professora entregava 

para eles pecinhas de montar. Ao observar eles brincando com as pecinhas de 

montar, como a professora Adriana vem trabalhando com eles uma sequência de 

atividades relacionadas a dinossauros que é um tema que a sala toda gosta muito. 
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Ao pegarem as pecinhas a primeira coisa que eles fazem são dinossauros, e 

cada um maior que o outro. Felipe fez um dinossauro muito grande com diz ele, um 

baquisauro, mais o nome correto é Braquiossauro, uma espécie de dinossauro que 

suas características principais são o pescoço longo e são herbívoros pois não 

comem carne só plantas. Felipe fez um lindo dinossauro e Marcio falou que também 

iria fazer um e que seria maior que todos, ao começar pediu minha ajuda pra fazer, 

falei para ele começar que ele iria conseguir fazer um bem grande, e a maioria das 

crianças estavam fazendo dinossauros.  

Após terminar esse momento de acolhida foram todos para o lanche e depois 

do lanche todos voltaram para a sala, professora pediu que todos sentassem no 

tapete para poder contar as historinha do “o pequeno dinossauro” um dinossauro 

que estava procurando a mamãe e o papai, mais antes de contar a historinha a 

professora Adriana conversou bastante com eles pois estavam fazendo muita 

bagunça e ela não estava conseguindo prosseguir com a aula, conversou bastante 

com eles e com isso ficaram quietos para poder ouvir a historinha. (Figura 1) 

 

 

Depois de terminar de contar a historinha a professora começou a explicar a 

atividade que seria realizada aquele dia, que seria de montar um dinossauro com os 

moldes de EVA que a professora tinha levado e com os pratinhos de papel utilizados 

em festa, onde eles iriam pintar esses pratinhos de acordo com as cores do molde 

que escolherem. (Figura 2) 
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A professora separou as carteiras de acordo com a quantidade de cada cor 

que tinha os moldes por exemplo a cor verde tinha 4 moldes separou uma mesa 

com quatro carteira e um prato de plástico com tinta verde, onde a  criança que 

escolhesse o verde sentaria lá, respectivamente com as cores vermelho, amarelo, 

azul e rosa,  de acordo com que eles iam sentando entregava o pincel para eles e o 

pratinho. 

A ultima cor que entregue o pincel para as crianças pintar foi o vermelho onde 

quem tinha escolhido a cor vermelha foi a Rebeca, Lucas B, e Marcio.( Figura 3) 

 

Fiquei ali auxiliando eles o Lucas começou a fazer manha não querendo 

pintar pedia para ele pintar e ele falava para mim não, peguei e falei para ele olha 

seus amiguinhos vão terminar primeiro que você olha só o Márcio já está terminado , 

com isso pegou o pincel e começou a pintar, depois Rebeca começou a não querer 

pintar e atrapalhar os colegas que estavam terminando, falei para ela poder parar e 

fazer a atividade dela se não ficaria sem o dinossauro, ela falou que não e começou 

a pintar, após auxiliar um pouco Márcio  terminou de pintar o pratinho dele, depois 

Lucas pediu que pintase para ele falei para ele continuar que estava terminado 
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então ele cruzou as mãos e disse que não, peguei o pincel pintei um pouco 

mostrando para ele como era legal então pedi que continuasse, ele pegou o pincel e 

começou a pintar, ao olhar para Rebeca não tinha pintado nem metade do pratinho 

com isso falei para com que ia falar com a professora, a professora estava logo ali 

então falei para professora : professora a Rebeca vai ficar sem o dinossauro dela ! 

então a professora olhou para ele e disse: você vai ficar sem o dinossauro Rebeca! 

elarespondeu que não de novo e começou a pintar a professora após terminar de 

pintar o prato entregava um rolinho de papel higiênico para que eles pintassem 

também. 

Os meninos tinham terminado de pintar o prato a professora entregou o 

rolinho para eles pintarem e Rebeca não tinha terminado ainda, quando eles 

terminaram de pintar a professora os encaminhava para o banheiro para se 

limparem, quase todos tinham terminado e tinham  já se lavado, com isso a 

professora falou que tinha uma surpresa para eles lá no parque, ao ouvir Rebeca 

começa a se apressar faltava o rolinho para ela, ensinei uma maneira para que ele 

pintasse mais rápido o rolinho, que era só ela colocar o rolo dentro do prato e rolar 

ele de um lado para o outro, foi bem rápido, ela terminou se lavou e com isso a 

professora levou todos para sentarem na grama do parque onde ela tinha preparado 

uma surpresa.( Figura 4) 

 

Ao chegar lá pediu que sentassem e que deixassem um espaço entre as 

pernas onde ela entregava para eles uma bexiga congela com água e um mini 

dinossauro dentro, colocava a bexiga na frente deles e entregava uma colher onde 

eles tinham que bater no gelo com a colher para que conseguisse tirar o dinossauro. 
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Esta atividade foi uma festa gostaram muito de mexer com o gelo, de ficar 

batendo nele ate tirar o dinossauro, dava pra ver a alegria em seus olhinhos. (Figura 

5) 

 

 

Registro dia 01/11/2018, Sequencias Dinossauros. 

Bolsistas: Ana Carla Lorraine 

No dia 01/11 quando cheguei à sala já tinha chegado quase todas as crianças 

que logo em seguida chegou Felipe, Rebeca e Ana Laura e nesse dia faltando 

apenas duas Gabriela e Manuela. Como de costume a recepção das crianças a 

professora Adriana lhes dão pecinhas para montar, e como estamos trabalhando 

com eles ainda sobre dinossauros a euforia da sala é montar dinossauros e cada um 

com seus dinossauros preferidos. 

Levantei-me e me aproximei deles para conversar e perguntar o que eles 

estavam montando. Arthur me disse que tinha montado um super dinossauro rex.  
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E continue a conversar com eles sobre o que estavam montando então 

Márcio veio me mostrar o super dinossauro voador, perguntei a ele por que voador 

ele falou que é por que ele voa muito alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuei a me interagir com eles Nicole me chamou e me mostrou que tinha 

montado a mamãe e papai pig e o Jorge, achei diferente por que todos montando 

dinossauros e ela montou algo diferente e assim também Rafaela mesmo sentando 

longe da Nicole também estava montando a família pig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando estava perto das crianças ouvi Rebeca chamar uma colega de 

palhaça no mesmo instante chamei a atenção dela que isso não pode fazer Adriana 
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se aproximou e perguntou o que tava acontecendo falei o que tinha acontecido a ela 

e de imediato ela a repreendeu dizendo que isso não se pode fazer com a colega e 

a fez pedir desculpas pelo o que ela tinha feito. 

Adriana se ausentou um estante da sala para buscar uma caixa de 

dinossauros para fazer apresentação deles pára as crianças, quando ela chegou à 

sala todos ficaram encantados com vários dinossauros que tinha na caixa Adriana 

pediu para que todos se sentassem que depois iria mostrar a todos. 

As 13.30 o lanche foi servido logo após que todos guardaram as pecinhas na 

caixa, o lanche do dia foi suco de maracujá e pão Frances com manteiga. Assim que 

todos terminaram foram chamados a se sentar no tapete para a roda de conversa 

que Adriana explicou como seria montada a casa dos dinossauros que nela ira 

conter grama, água, rio e a caverna. Ela pegou o vulcão, e perguntou a eles o que é 

isso? Maria então respondeu que era o vulcão, isso Maria é o vulcão ele também vai 

fazer parte da casa dos dinossauros. 

Adriana também fez a apresentação das varias espécies de dinossauros e 

explicou que eles faziam sons e também de outros animais como elefante, onça, 

tigre para as crianças. A cada animal que ela tirava da caixa ela perguntava a eles o 

nome de cada um. E eles como inteligentes que são lembrava o nome de cada um 

que Adriana ia pegando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças acharam bem engraçadas o som do tigre que fazia um som muito 

engraçado mesmo um ruído estranho eles se divertiram com os sons de todos os 

animais. 

Após a demonstração dos dinossauros, fomos todos para fora para iniciar a 

montagem da maquete (a casa dos dinossauros). 
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Aqui Adriana fazendo toda a preparação do que seria usado para fazer iniciar 

a fazer a maquete. Para a base que seria a floresta utilizamos tinta verde cola para 

colar o giz de cera que será a grama. Segunda foto ela já pronta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E continuamos com a montagem de nossa maquete. Aqui estamos fazendo o 

fundo que seria o rio e patê da caverna e o vulcão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui as crianças participando da montagem utilizando areia para a parte da 

caverna, pedra foi colocado em volta do rio e também foi pintado em volta do rio. 
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Todas as crianças participaram da atividade que foram propostas a eles para 

fazer. Nossa atividade rendeu até mais do que nós esperávamos, mesmo com o 

tempo de chuva que estava conseguimos finalizar nossa atividade com êxito, até 

mais do que tava proposto como pintar as maquetes e conseguimos fazer tudo, e 

aqui está uma delas finalizado com a pintura que foram as crianças que pintaram. 

Eles sempre bem participativo nas atividades que são colocados para eles fazerem. 

Fico muito orgulhosa de ver que todos sempre querem participar das 

atividades e sempre fico surpresa como resultado final por que sempre saem 

perfeitos os trabalhos das crianças. A cada dia com eles a gente só se surpreende a 

cada vez mais com a capacidade que cada um tem mesmo aqueles que têm 

algumas dificuldades eles se superam sua dificuldade todos os dias, e melhorando 

cada vez mais. Muito feliz com o resultado da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro do dia 06 novembro- atividade de matemática 

Bolsistas: Thaís e Verônica 

 

A aula de hoje foi a leitura do livro chamado Gato, Castelo, elefante, em uma 

das páginas havia uma arvore de natal e um presente, ao fim da história a Adriana 
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pediu que retornasse e perguntou as crianças o que era. As crianças responderam 

que era uma arvore de natal, e questionou o que seria o natal. A Nathalia 

respondeu: presentes. Outros disseram: Papai Noel. Ao fim a professora disse que o 

natal é o aniversário de Jesus, e eles concordaram dizendo que sabiam. Também a 

Adriana montou a arvorezinha e pediu que as crianças trouxessem enfeites de casa 

para finaliza-la no dia seguinte. 

A atividade de hoje foram os jogos de matemática, as crianças foram divididas 

em grupo e havia três tipos de jogos diferentes. A mesa que eu acompanhei o 

Márcio conseguiu realizar a atividade sozinho, antes mesmo que eu explicasse. O 

Lucas Furtado não participou da atividade, mas eu tentei explicar como que fazia. A 

Ana Laura eu auxiliei ela, porém não fez sozinha e por fim brincou com os joguinhos. 

A Nathalia conseguiu reconhecer alguns números e juntar com as respectivas 

imagens. A Nicole foi muito bem conseguiu fazer, mas no segundo jogo ela não quis 

participar. 

Enfim eu gostei dos jogos como proposta de atividade, em geral acredito que 

a maioria conseguiu. Eu me surpreendi com o Márcio, gostei e foi bom para 

estimular a pensar e reconhecer os números. 

 

 

Registro do dia 06denovembro de 2018 –Finalização da sequência de 

atividades com dinossauros. 

Bolsistas: Beatriz e Naiara  

  

Devido ao pouco tempoque teríamos para fazer o bolo e organizar todas as 

atividades realizadas pelas crianças para uma exposição com os pais delas, para 

eles verem todas as atividades sobre dinossauros que seus filhos produziram, logo 

após todas as crianças chegarem na sala a professora Adriana já organizou tudo 

que iria levar para cozinha onde iriamos fazer o bolo junto com as crianças. 

Ao chegarmos na cozinha sentamos todos nos bancos e a professora colocou 

os ingredientes em cima da mesa e colocamos toca na cabecinha das crianças para 

tampar os cabelos pois eles também iriam mexer no bolo. Figura 1. 
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A professora começou mostrando os ingredientes para as crianças que iria 

utilizar e perguntava se sabiam o que era, mostrou o leite e perguntou vocês sabem 

o que é isso? todos  responderam leite, mostrou o açúcar responderam também, ao 

mostrar o chocolate granulado para as crianças e perguntando se sabiam o que era 

alguns gritaram chá e outros não falaram nada, logo após a professara explicou que 

era chocolate granulado, depois de mostrar o ingredientes perguntou o que vai 

primeiro agora para começar a fazer o bolo, ela estava com o ovo na mão com isso 

responderam ovo. Após colocar todos os ingredientes e ter misturado um pouco era 

a vez de colocar as crianças para misturar um pouco. 

De um a um a professora colocava a vasilha na frente da criança e entregava 

a colher para misturar um pouco e após mexer um pouquinho colocavam o dedinho 

para experimentar um pouco a massa, não era a intenção inicialmente de colocar os 

dedo mais logo após Nathalia que foi a segunda mexer na massa ao terminar de 

mexer colocou o dedinho na massa, ao ver rimos muito e com isso a professora 

deixou  que colocasem o dedinho para experimentar quando  terminasse de 

misturar.  Figuras 2.  
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Com todos já mexido um pouquinho a massa a professora pegou e foi 

terminar e colocar o bolo para assar, enquanto isso ficamos dando o lanche para as 

crianças que era arroz doce e apresentavam gostar muito de arroz doce. 

Depois do lanche voltamos pra sala menos a professora Adriana que continuo 

mais um pouquinho na cozinha para terminar o bolo, ao voltar para sala a estagiaria 

Jessica colocou os vídeos de desenhos de dinossauros e musicas que a professora 

pediu, organizamos todos no tapetes e pedimos para que eles se comportassem se 

não tiraríamos os vídeos. 

Percebi que sentados estavam muitos inquietos e não estavam prestando 

muito atenção, pedi então que todos deitassem no tapete para poder assistir o 

desenho, aos poucos deitaram  e no tapete o espaço ficou pequeno para todos 

deitados então pedi que Gabriela deitasse no sofá e Tamires no outro e Maria no 

meu colo, com isso se acalmaram por alguns minutos para assistir desenho. O único 

que estava concentrado para assistir o desenho era o Márcio, apresentava gostar 

muito do desenho, já Gabriela que estava do meu lado deitado no sofá não estava 

nem olhando para o desenho, perguntei para ela se não gostava e ela disse que já 

tinha assistido aquele. 

Maria se levantou do meu colo e foi pegou uma cadeira colocou perto do 

tapete e depois pegou outra e sentou e disse que quem bagunçasseiria se sentar na 

cadeirinha, igual uma pequena professora, Rebeca começou a fazer birra por 

questão de espaço onde ela estava sentada, então peguei ela e coloquei perto de 
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mim, ficou por um tempo mais logo levantou e pegou uma cadeira e se sentou ao 

lado de Maria. 

Felipe começa a chorar Jessica que estava do lado dele pergunta para ele o 

que tinha acontecido, nisso Maria já veio também perguntando o que tinha 

acontecido Felipe? Duas vezes ela perguntou, o Lucas e ele estavam brigando por 

espaço um empurrando o outro, Jessica pediu o Lucas deitasse no sofá e maria 

disse que ele iria para cadeirinha se não se comportasse, Jessica pediu que ela se 

sentasse, então ela voltou para o lugar dela. 

Então a professora Adriana voltou e enquanto as crianças ainda estavam 

assistindo os vídeos de dinossauros começamos a organizar as atividades na sala 

para a exposição, penduramos algumas atividades, outros nas mesas outras 

coladas na parede a sala parecia um museu com tantos dinossauros além das 

atividades o que mais chamava atenção era a grande maquete que tinham 

produzido, uma maquete que estava representando a extinção do dinossauros, por 

uma das teorias que existe sobre a extinção e essa era sobre o vulcão. 

Depois de organizar a sala com as atividades a professora Adriana mais a 

Jessica e as crianças subiram para a janta enquanto eu e a Naiara ficamos para 

terminar de organizar a maquete faltava colocar umas árvores, saímos lá fora e 

pegamos alguns galhos e pedras para podermos colocar e finalizar a maquete. 

Figura 3. 

 

Quando retornaram para a sala já estava tudo pronto, ao retornarem a 

professara já trouxe com ela o bolo que já estava pronto assado e enfeitado já, 

organizamos um lugar para colocar as crianças para poder comer o bolo. Figuras 4. 
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colocamos todos sentados nas cadeirinhas a professora ia cortando e eu e as 

meninas entregando, ao entregar para o Felipe ele não quis ele só que ria o biz que 

estava na decoração do bolo, entreguei o biz para ele e disse que no próximo tinham 

que comer o bolo também que não podíamos ficar só entregando o biz para ele, e 

ele falava que só queria o biz. 

Todas as crianças comeram o bolo alguns mais do que outros pois sobrou 

muito bolo ainda, acho que devido eles terem acabado de sair da janta estavam um 

pouco cheios, mais conforme os pais iam chegando eles também iam 

experimentando do bolo. 

 

 

Registro do dia 08/11/2018 

Ana Carla Lima e Lourraine 

No momento em que cheguei à sala no dia 08 apenas Gabriela e Rafaela 

estavam em sala, Nathália veio comigo da cozinha até a sala. A recepção deles 

foram panelinhas e forminhas e massinha. 
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Lourraine chegou à sala nesse dia um pouco mais tarde por conta da chuva, e 

já estavam 13 das 15 crianças em sala. Todos sentados em suas devidas cadeiras 

brincando de massinha e panelinha. 

Aproximei-me deles para conversar e aproximar mais deles, então fui até 

Felipe e perguntei o que ele estava montando, ele me respondeu que era uma 

coleção, mas não disse qual era o tipo de coleção. Rebeca fez um circulo perguntei 

a ela qual forma geométrica era e ela me respondeu que era um circulo. 

Lourraine fui até Gabriela para conversar, pois de todas as crianças ela foi a 

única com quem eu ainda não havia me aproximado, sentei ao lado de Nathália e a 

perguntei o que estava cozinhando e ela me respondeu que estava fritando 

triângulos pequenos ,me mostrando também a forma. Em frente à Nathália estava 

Rafaela, Manuela e Gabriela, a aproximação com Gabriela foi muito rápida, logo ela 

me disse que estava fazendo bife, Rafaela estava cozinhando ovos e Manuela 

cenouras. 

Gabriela e Manuela haviam faltado na última quinta – feira, mas não me 

estranharam hoje conversaram comigo como se já me conhecessem a tempo, a 

Nathália não ficou para trás, esticou sua massinha e fez um lindo pãozinho e ficou 

toda risonha quando pedi para tirar uma foto. Também fui conversar com a Maria, 

mas ela nem me deu moral, João Neto tomou a frente e respondeu que Maria estava 

fazendo ovos e ele estava os amassando igual a mamãe faz. 

Hora do lanche eles guardaram tudo que estava na mesa para que Jéssica e 

Adriana os servissem, comeram e foram e foi para o tapete ouvir a história do dia. 

A história do dia foi Pedro Vira Porco Espinho e quem contou foi eu. No inicio 

senti um frio na barriga, medo, ansiedade, mas a partir que comecei a ler fui me 

sentindo mais a vontade com eles e me interagindo. E foi bem bacana eles se 

interagindo responderam as perguntas que eu fazia e sempre respondia quando ia 

falar que se Pedro não gostava de algo ele virava porco espinho. 

Lourraine a história foi contada por Ana Carla, o livro contava que quando 

Pedro ficava bravo virava porco espinho e assim todos repetiam que ele era porco 

espinho. Ao fim foi todos para cima de Ana ver as figuras. 

Logo após o término da leitura Adriana chama-os para fazer as atividades, 

contou com eles até o número 5, deu as crianças um pratinho com cinco bolinhas de 
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isopor e um recipiente com tampa para que conforme ela mostrasse os números 

eles colocassem bolinhas correspondentes no potinho. 

 

 

 

 

A atividade foi maravilhosa, muito bem desenvolvida e rápida, conforme 

acertavam eles tampavam o recipiente e balançavam para ouvir o som das bolinhas 

que aumentavam conforme a quantidade ia aumentando. Márcio era um dos 

primeiros a terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade foi desenvolvida tão rápida que a repetimos usando panelinhas de 

brinquedos e tampinhas de garrafa pet, Adriana mostrava os números e eles os 

representavam colocando a mesma quantidade de tampas. 
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A atividade saiu melhor do imaginávamos foi muito bem desenvolvida pelas 

crianças. Gostei muito do que foi feito da agilidade das crianças na hora das 

atividades todos fizeram certinho o que foi pedido por Adriana na hora das 

atividades. 

Eu me senti muito feliz fiz a leitura do dia com eles e acredito que não fui tão 

mal e não imaginava que as crianças viriam todos pra cima de mim querendo ver as 

imagens do livro, me senti muito feliz e com dever cumprido por ter feito a leitura 

para eles.  

Lourraine com a proposta da atividade concluída com sucesso a professora 

Adriana deu a eles muitas tampinhas para brincarem, depois de um tempinho foram 

brincar no playground, eu Ana e Adriana recolheu  as tampas as panelinhas, 

potinhos e as bolinhas e guardamos. 

 

 

Registro do dia 09 de novembro de 2018 - 11° registro 

Bolsistas:  Ivete e Valdira 

Hoje na creche Menino Jesus compareceram doze alunos na sala da 

professora Adriana. O primeiro aluno a chegar foi Luiz, ele chegou correndo, 

pulando e parecia bastante feliz. A professora Adriana recebeu as crianças e lhes 

entregou várias peças de legos para montar. 

Felipe mostrou sua mochila e disse que era do Mickey Mouse, logo Rebeca 

sua irmã gêmea também mostrou sua mochila e disse que a sua era da Minnie 

Mouse. 

Arthur montou um dinossauro grande com as peças de lego, Luiz e Marcio 

fizeram carros, Gabriela uma casa e um castelo. 
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Depois vários meninos fizeram máquinas que saía água de mentirinha e nós 

meninas, montamos guarda-chuvas com os legos para nos proteger. Foi uma farra, 

os meninos brincavam de nos molhar com as máquinas de água e nós brincávamos 

de nos proteger em baixo dos pequenos guarda-chuvas de legos. 

Luiz contou que cortou seu cabelo e Marcio disse que sua casa é suja. 

O lanche foi servido, todos comeram pão e tomaram suco de goiaba. 

Depois cantamos uma musiquinha bem animada e sentamos no cantinho da 

leitura, nos tapetinhos de EVA. Chegou o momento da leitura, todos fizeram silêncio 

e foi lido o livro “A Bota do Bode” de autoria de Mary França e Eliardo França. 

 

                                                                      Figura 1 - Leitura do dia 

Falou-se um pouco sobre os autores do livro. Que eles têm filhos e netos e 

que são moradores de uma cidade chamada Juiz de Fora no estado de Minas 

Gerais e que já escreveram mais de trezentos livros infantis. Foi mostrado às 

crianças a imagem do casal. 

 

                                                   Figura 2 – Autores do livro 

Falou -se também sobre a escolha do livro, que foi selecionado, porque as 

crianças gostam muito de bichinhos. 

A professora Adriana explicou que a próxima atividade seria de matemática 

envolvendo números. Cada criança teria que colorir as mãozinhas e colar os 

coraçõezinhos conforme o numeral ao lado. Primeiro a professora fez a atividade e 
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foi-lhes mostrado como deveriam fazê-la. Ela apontou para os números de um a 

cinco e pediu que os identificassem.  Alguns ficaram quietos e outros responderam 

corretamente. 

 

                                           Figura 3 – Atividade de matemática  

A outra atividade da tarde seria brincar no parquinho, mas começou a chover 

bastante e pelos brinquedos estarem lá fora no quintal da creche, a atividade foi 

cancelada e trocada por outra, que foi colorir vários desenhos. Enquanto a aluna 

Rafaela pintava um desenho que continha uma árvore de Natal, ela disse que daqui 

uns dias será Natal e começou a cantarolar uma musiquinha de Natal. 

 

 

  Registro do dia 13 de novembro de 2018 – Sequencias de jogos de 

matemática. 

Beatriz da Cruz Gonçalves. 

Nayara Araújo. 

Conforme os alunos iam chegando a professora Adriana ia os ajudando a se 

acomodar e depois de sentados entregava para eles pecinhas de montar, e neste 

momento as pecinhas viram varias coisas da imaginação das crianças. Enquanto 

eles estavam brincando com as pecinhas a professora terminava de organizar a 

atividade do dia que seria sobre matemática. 

Depois da acolhida com as pecinhas e do lanche foi hora da história, 

sentaram todos no tapete, a professora Adriana iniciou cantando a musiquinha da 
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hora da historinha, e depois eu entrei contando a historinha „E AINDA DOIA‟ da Ana 

Terra. No começo fiquei meio apreensiva pois descobri no dia que a professora já 

tinha lido essa historinha, mais que fazia tempo e não era para mim se preocupar. 

Comecei contando a historinha para eles meio tímida, mais depois vendo a 

entrega deles todos aquele olhinhos olhando para mim, esperando a próxima frase 

que ia contar a próxima figura que ia mostrar, foi me dando um pouco mais de 

segurança para mim poder fazer o melhor para eles, por que como são pequenos e 

ainda não leem livros sozinhos, é através de uma pessoa contando uma historia 

para eles que vão se apaixonar pela leitura, de criar hábitos de ler. 

Depois de ter terminado a historinha todos queriam ver as figuras do livro, e 

começaram vim para cima de mim para poder  pegar o livro começando com a 

Natalia e quando percebi estavam todos e começou uma confusão pedi que 

sentassem que iria mostrar para todos os jacaré aos poucos se acalmaram e 

conforme ia terminado de ver a professora pedia que ia sentar-se em sua cadeira. 

Todos sentados já em seus lugares a professora começou a fazer a 

explicação da atividade do dia foi a sequência de matemática, onde buscamos 

trabalhar a representação de quantidade com os alunos, a Professora distribuiu 

plaquinhas com números de 1 á 5 e com espaços em branco na parteinferior de 

cada número e nesses espaços as crianças deveriam representar as quantidades 

equivalentes dos números com blocos de montar. Figura 1. 

 

Figura 1: Atividade entregue para os alunos 

A atividade foi muito produtiva todos participaram ativamente e eu Naiara me 

surpreendi com a aluna Manuela que eu auxiliei na atividade, ela conseguiu colocar 

cada bloco representando a quantidade dos números perfeitamente sem minha 

ajuda, eu apenas perguntava quantos bloquinhos ela teria que colocar em cada 

número e ela ia colocando corretamente, a aluna só não me respondia quais 

números eram, pois eu sinto que ela em especial é bem tímida com nós bolsista do 
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PIBID, acredito que seja por sermos novas na sala por que com a Professora 

Adriana ela é bem comunicativa. Figura 2. 

 

Figura 2: Atividade realizada pela aluna. 

Eu Beatriz auxiliei primeiramente Gabriela, entreguei para ela a atividade e 

pedi inicialmente se conseguia fazer, ela disse que não conseguia, então perguntei 

para ela pegando a ficha onde tinha os números mais espaço onde ia a quantidade 

de acordo com o número. Perguntei Gabi que número é esse mostrando para o 1 

me respondeu que era o 1 então perguntei quantas pecinhas ia debaixo do 1 me 

respondeu que 1 então perguntei que número era o próximo e quantas pecinhas ia 

em baixo respondeu corretamente, mais estava com dificuldade na hora de colocar a 

pecinha colocava em cima do número um e não embaixo do 2  com isso explicava 

para ela que tinha que ser embaixo de cada número, mais mesmo assim não 

colocava, na hora que chegou no 4 perguntava que não era aquele não respondia, 

falava que não sabia ou não conseguia. 

Tive muita dificuldade auxiliar a Gabriela, parecia que não queria fazer aquela 

atividade tentei duas vezes com ela na segunda foi melhor mais ainda com muito 

auxilio meu na hora de fazer atividade, quando já estava encerrando com a Gabi o 

João neto pediu prô me ajuda não consigo então terminei com a Gabi e me voltei 

para o João que estava do meu lado também, fui perguntando para ele e me 

respondia certo colocava a quantidade certa  de pecinhas debaixo do número e ao 

terminar ficou  todo feliz e queria mostrar para prô. Enquanto estava ajudando o 

João a Gabi percebendo que estava ajudando-o e que ele estava conseguindo fazer 

a atividade ficava pegando no meu braço mexendo na minha pulseira chamando 

minha atenção para que visse as coisas que estava fazendo com as pecinhas. 

Depois auxilie Artur que também no começo apresentou dificuldade na 

realização da atividade ele queria fazer outras coisas com as pecinhas, pedi que 
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prestasse atenção na prô  que iriamos fazer juntos, então mostrei para ele o número 

1, perguntei que número era ele respondeu e colocou a quantidade correspondente 

embaixo, fez certo até o três, quando chegou o quatro já respondia 3, ou 5 no 5 

falava 4, expliquei para ele o numero certo e pedi que contasse comigo enquanto ia 

colocando a quantidade debaixo do número para ver se ele assimilava,  enquanto eu 

estava contando junto com ele respondia corretamente, mais quando mostrava o 

número maior que três não falava o número certo, era como se chutasse. Figura 3. 

 

Figura 3: Crianças no mento da atividade. 

 Fiz duas vezes com ele auxiliando e como ele era o último todos já estavam 

brincando com as pecinhas deixei que ele também brincasse, não iria adiantar força 

muito a cabecinha deles, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem e 

maneiras de aprender, Maria, Manuela e Rafaela foi as que percebi que  fizeram 

sozinhas praticamente sem auxilio, não  podemos comparar com a Gabriela e o 

Arthur  que mesmo com auxilio tiveram dificuldades na realização da atividade, mais 

percebi que quando estávamos trabalhando com os dinossauros Arthur era um dos 

mais focados e que pegava tudo a questão dos nomes dos fosseis, pois é um 

assunto que gosta muito.  
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Registro do dia 19 de Novembro de 2018 – Dia da bandeira 

Thaís da Silva Bezerra Vieira e Verônica Albino 

 

Na aula do dia 19-11 o acolhimento com feito com brinquedo, as crianças 

trazem seus brinquedos e na sala de aula podem dividir e compartilhar. 

Após as 13:30 depois do lanche eu fiz a leitura do dia: Pedro vira porco 

espinho, de uma coleção do banco Itaú. No momento da leitura nos sentamos no 

tapete, eles estavam um pouco agitados, mostrei uma imagem de um porco espinho 

filhote que tirei da internet, eles gostaram de ver. 

Depois da leitura fomos dar início a atividade que a Adriana havia planejado 

para o dia. Era o dia da bandeira, então usamos um papel impresso com o desenho 

da bandeira, e dividimos a turma em três grupo, distribuímos uma cor de EVA para 

cada um dos grupos (azul, amarelo e verde) para que eles recortassem em pedaços 

pequenos para realizarem a colagem. Cada uma das professoras ficou com um 

grupo. Eu fiquei de orientar o Lucas, a Rebeca, Felipe, Rafa e João. Desse grupo a 

Rafaela e o Felipe se destacaram, terminaram a atividade rápido e colavam certinho. 

A Rebeca demorou um pouco porque queria um pedaço maior de EVA. O Felipe ao 

pegar o pedaço azul olha para mim e diz: -Olha prof, é da cor do céu! 

O João demorou um pouco e derepente fala: - “o prô fica aqui colando pra 

mim que eu vou lá brincar tá?” Ele viu que todos que terminavam iam para o tapete 

brincar. 

Mas quem terminou por último no nosso grupo foi o Lucas. No começo ele 

estava focado em recortar, mas passou alguns minutos e ele começou a levantar e 

querer andar pela sala. Depois a Jéssica sentou do lado dele para que ele 

concluísse a colagem. 

O grupo da Verônica estava com a cor amarela, a Maria Clara terminou 

rapidinho, foi a primeira. O Luiz e o Márcio no momento do recorte começaram a 

discutir sobre quem estava cortando grande demais. A Natália e o Márcio foram os 

últimos do grupo a terminar, depois disso encaminhamos ao tapete para brincar. 

Esta atividade foi produtiva e houve participação de todos, gostamos do 

resultado final e as crianças se divertiram na hora produção. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1404



                                                                      

174 
 

 

Registro do dia 20 de novembro de 2018 – Sequência de atividades 

jogos matemáticos. 

Naiara Araújo 

Beatriz da Cruz. 

Nesse dia após a chegada, acolhimento e lanche dos alunos eu a bolsista 

Naiara fui ler a história para eles e a escolhida foi a Duda bocuda da autora e 

ilustradora Andréia Vieira, eu estava muito empolgada com a história, pois 

pessoalmente achei muito interessante e havia imaginado que para os alunos seria 

bem divertida, e por sorte eu acertei, eles gostaram bastante e ficaram bem 

atenciosos a cada nova pagina do livro, os comentários dos alunos surgiam a todo o 

momento e eu sempre deixando eles falarem e sempre os questionando ao decorrer 

da leitura. 

Após a leitura da história, as crianças continuaram sentadas no tapete 

olhando o livro da história e enquanto isso organizávamos a sala para aplicação da 

atividade, dividimos em grupos para o desenvolvimento da atividade, grupos de 3 e 

de 2 alunos. 

A atividade proposta para esse dia seguindo a sequência de jogos de 

matemática que está sendo trabalhada com as crianças, a atividade que foi 

realizada com as crianças foi uma que a professora Adriana nos mostrou e 

montamos no planejamento, uma Impressão de uma árvore que também continha 

um número, quadradinhos e o nome do número, onde podemos trabalhar de várias 

maneiras, e de acordo com as idades. 

Com as crianças da sala a maneira que a professora achou interessante de 

se trabalhar foi utilizando a massinha de modelar, com a massinha de modelar eles 

iriam moldando para fazer o número de acordo com a ficha que recebeu depois 

fazer bolinhas de acordo com a quantidade do número da ficha e colocar uma em 

cada quadradinho até o valor correspondente e por último fazer também bolinhas e 

colocar na arvore representando as frutinhas de acordo com o número da ficha. 

Separamos os grupos aleatoriamente e após a professora Adriana começou a 

explicar, ao começar explicar percebeu que a atividade era meio complexa para 
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explicar coletivamente e nem todos estavam prestando atenção e então falou com a 

Naiara, comigo Beatriz e também com a Jessica que cada uma pegasse as fichas de 

um número e fosse ao grupo e explicasse para o grupo a atividade e então cada 

uma pegou as fichas e foi para um grupo. Figura 1 

 

Figura 1: Divisão dos grupos. 

Eu Beatriz fiquei com as fichas com o número 3 e fui fazer a explicação para o 

grupo que continha a Nathalia, Ana e o Felipe. Figura. 

 

 

Figura 2: Grupo da Nathalia à esquerda, da Ana ao meio e do Felipe à 

direita. 

 

 Cheguei perto deles e fui perguntando quem queria fazer uma atividade 

muitooo legaaal usando massinha, falei dando muita ênfase, então olharam para 

mim e disseram euuu, a Ana parecia a mais animada do grupo para fazer a 

atividade, então mostrei a ficha para eles e perguntei que numero era aquele, na 

primeira vez responderam 1 e Ana que era o 2, perguntei de novo que número era 
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aquele ficaram olhando para mim e não responderam, então mostrando os número 

que estavam grudados na parede pedi que contasse comigo, contamos até o três e 

então perguntei de novo e responderam que era o três depois entreguei as fichas 

para eles e fui explicando, olha a prô vai fazer aqui para vocês verem como é depois 

vocês fazem para a prô ver ta, fiz para eles explicando como dava para fazer o 

número 3 de massinha, e depois onde eles colocariam as bolinhas de massinha. 

Depois de explicar entreguei a massinha para cada um e fui observando 

como cada um estava fazendo, então percebi que a dupla a minha frente não tinha 

ainda sido feito a explicação e entregado a atividade, então peguei as fichas do 

número 1, pedi que meu grupo continuasse que a prô já voltava para ver. 

A dupla era composta pelo João neto e pelo Márcio, cheguei falado que 

iriamos fazer uma atividade muito legal com a massinha entreguei as fichas para 

eles e como era o número 1 não tinha muito segredo, mostrei para eles a ficha 

perguntei se sabiam que numero era aquele então responderam que era o 1. Figura 

3. 

 

 

Figura 3: Dupla do João ao centro e do Márcio à direita. 

 

Depois expliquei como era para fazer onde eles colocariam as bolinhas, então 

entreguei a massinha para cada um e começaram fazer, nisso Ana veio me falar que 

ela tinha terminado de fazer já o número 3 então levantei e fui até o grupo a Ana e o 

Felipe tinham terminado de fazer Nathalia estava acabando ao parabenizar a Ana e 

Depois o Felipe na hora que fui falar parabéns Felipe você conseguiu falei o nome 
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do Arthur e na hora as meninas me corrigiram: É Felipe, então pedi desculpas e 

parabenizei de novo, Nathalia tinha terminado de fazer as bolinhas que faltava, as 

colocou na arvore e conclui a atividade então também a parabenizei, pedi que 

juntassem a massinha que a prô já voltava e que iria pegar outra ficha para eles. 

Então voltei na dupla para ver se tinham concluído, já estava feita a do João e 

a do Márcio só que o Márcio tinha feito uma bolinha a mais e colocado no 

quadradinho então expliquei que como era o numero um só iria fazer uma bolinha, 

após pedi que  juntasse a massinha que iria trazer uma outra ficha para eles então 

peguei a ficha número1 deles e entreguei para o grupo. 

Mostrei a ficha para o grupo e perguntei o número, responderam que era o 1 

então pedi que fizessem do mesmo jeito da outra ficha fazer o número com a 

massinha e depois a quantidade correspondente ao número para colocar na arvore 

e nos quadradinhos. E peguei o número 3 que eles tinham feito e levei para a dupla. 

Mostrei a ficha com número para a dupla e perguntei para eles que número 

era, responderam e falei para fazerem como na outra de acordo com quantidade do 

numero na ficha, com isso voltei para ver como estava o grupo ao chegar percebi 

que já tinham feito a Ana e o Felipe, a Nathalia precisei auxiliar, ela estava 

parecendo um pouco distraída, queria fazer outras coisas com a massinha. Depois 

que terminaram pedi que juntasse de novo a massinha que iria trazer outra ficha 

para eles. Então peguei a ficha do número 5 para eles, contamos até 5 e pedi que 

fizessem o número e as quantidades de bolinhas correspondente. Fiz o número 5 de 

massinha para eles verem que não era difícil que dava pra fazer. 

Voltei para ver como estava a dupla, Márcio estava concluindo e o João 

estava tendo dificuldade em fazer o numero 3 de massinha, mostrei para ele uma 

maneira de fazer e pedi que tentasse disse: eu não consigo prô me ajuda,  então 

disse para ele que conseguia sim e que era um menino muito inteligente, e fui 

falando mais ou menos como ia fazer e então conseguiu, mais o Marcio sempre 

fazia bolinha a mais até que na arvore colocava a quantidade certa mais na hora dos 

quadradinhos colocava bolinhas a mais e eu ia e falava para ele que tinha que ser a 

quantidade de acordo com o número. 

Quando fui tirar a foto da atividade pronta deles coloquei meu celular em cima 

da mesinha e nisso o João viu meu papel de parede de Nossa Senhora Aparecida  e 

perguntou quem é, quando percebi que era do meu celular que ele estava perguntou 
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peguei meu celular e respondi que era a mamãe de nosso senhor, de Jesus, e não 

me recordo qual foi a pergunta que me fez, mais logo após Marcio responde: Mais a 

gente pode sentir e eu respondi isso mesmo Márcio a gente pode sentir o amor de 

Deus bem aqui colocando a mão no coraçãozinho dele, com isso olhou para mim e 

sorriu então tirei a foto peguei outra ficha para eles a do número 2. Figura 4. 

 

Figura 4: Ficha do numero 3 concluída pelo João e pelo Marcio. 

 

Voltei para o grupo para ver se tinham concluído a ficha do número 5, ao 

chegar observei que não, e que estavam tendo dificuldades, Felipe e Ana tinham 

feito o numero 5 de massinha e estavam tendo dificuldades só nas quantidades de 

bolinhas, Felipe tinha feito um monte de bolinhas e colocado na arvore e estava 

fazendo mais para colocar nos quadradinhos, então pedi que contasse comigo as 

bolinhas, contamos até cinco então falei para ele deixar essas na arvores e pegar o 

restante contar mais 5 bolinhas para colocar no quadrado, faltava 2 bolinhas pedi 

que fizesse colocasse nos quadradinhos, já Ana tinha feito as bolinhas muito grande 

e tinha dado a quantidade de 4 bolinhas só que ela tinha colocado na arvore, mais 

para ela já tinha concluído a atividade então expliquei ala que tinha que fazer a 

bolinhas menores para poder dar a quantidade certa. 

Já Nathalia não tinha feito quase nada só uma parte do 5 de massinha, então 

falei vamos fazer olha a Ana e o Felipe já estão terminado, ela olhou para mim e 

falou  eu não consigo, respondi para ela: olha seus amiguinhos da para fazer desse 

jeito, então ela me respondeu: olha para mim eu sou pequenininha, eu não consigo! 

Peguei e falei para ela consegue sim você nem é a mais pequenininha, vamos fazer 
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assim oh! Com o auxílio ela conseguiu concluir a atividade, depois de ajudar ela fui 

ver como a dupla estava com a atividade. Figura 5. 

 

Figura 5: atividades feitas pelo Felipe e pela Nathalia. 

Marcio tinha feito o numero 2 de massinha e estava fazendo bolinhas,  

perguntei para o João por que não tinha feito ainda,  disse que não conseguia e que 

queria a ajuda, então peguei um pouco de massa fiz um numero dois e pedi que 

repetisse os processos e que era fácil e então depois do auxilio conseguiu terminar a 

atividade. Figura 6. 

 

Figura 6: Atividade do numero 2 realizada na dupla. 

Eu Naiara fiquei primeiramente com as fichas do número 3 e com as alunas 

Maria Clara, Thamires e Rebeca, primeiro as questionei sobre o número que estava 

na ficha e elas rapidamente me responderam que era o número 3, depois fui explicar 
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a atividade para as alunas e demonstrei como elas deveriam seguir com a massinha 

o número e depois representar a quantidade com bolinhas e frutinhos na árvore, a 

Maria e a Rebeca conseguiram com uma facilidade e rapidez enorme, mas em 

seguida a Maria começou a fazer várias bolinhas para colocar na árvore então disse 

pra ela me entregar a ficha pra eu poder pegar outro número e ela me respondeu 

que não e que iria fazer várias frutinhas, então novamente eu expliquei que iríamos 

fazer outros números e ela precisava devolver aquele, ela me entregou e eu peguei 

o número 2 pra elas trabalharem. Com a Thamires eu tive que auxiliar e dar mais 

atenção, ela não participou muito e queria mesmo era brincar com a massinha, mas 

eu insisti um pouco e ela conseguiu contar e realizar a atividade. 

 

Figura 7: atividade sendo realizada pela aluna Maria Clara 

 

 No geral conseguimos analisar que todos os alunos interagem bastante com 

esses jogos e principalmente por utilizarem a massinha de modelar que eles adoram 

assim conseguem fazer varias formas e brincando desenvolvem suas capacidades e 

conhecimento que é o que nós buscamos alcançar com os estímulos e auxílios 

prestados aos alunos. 
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Registro do dia 27de novembro de 2018 – Sequencias de atividades sobre o 

natal. 

Beatriz da Cruz Gonçalves. 

Nayara Araújo. 

Como o natal está chegando a professora Adriana tinha montado uma árvore 

de natal na sala e tinha pedido para que cada um trouxesse algum enfeite que 

tivesse para colocar na árvore pois ela estava muito feia. Conforme as crianças iam 

chegando na sala algumas já com o enfeite na mão para mostrar para a professora, 

Nicole tinha levado duas bolinhas para colocar na árvore tinha mostrado para a 

professora e colocado debaixo da árvore para depois montar com as outras coisas 

que tinham trazido, mais algumas crianças pegavam o enfeite para poder ver, e 

quando alguém pegava a bolinha vermelha que tinha trazido ela vinham brava e 

falava que não era pra pegar, e toda hora perguntava onde estava a bolinhas que 

tinha trazido e eu respondia que tinha guardado para depois colocar na árvore. 

No momento de acolhida a professora tinha entregado para eles massinha de 

modelar, como íamos trabalhar com eles o natal, sentei perto de um grupo onde 

estava a Rafaela, João neto, Luiz e Felipe, pequei uma massinha e perguntei para 

ele quem sabia fazer um boneco de neve com a massinha, o João já respondeu que 

sim e começou a fazer, vamos fazer um boneco de neve, ensinei como eu faço um 

boneco e então os outros começaram a fazer, uma bolinha pequena e outras duas  

maiores para montar o boneco nisso Thamires já veio para ver como se fazia o 

boneco, e o Lucas também e então começaram a fazer, o João tinha terminado de 

fazer falei que estava lindo, e ele falou que não tinha terminado que iria colocar mais 

bolinhas em cima ainda, a Rafaela termina e me mostra olha prô ! parabenizei e falei 

para ela vamos fazer agora os olhinhos e o nariz dele,  os outros também tinham 

terminado de fazer como ensinei  e o João tinha empilhado um monte de bolinhas 

encima da outra.  

Depois desse momento de acolhida todos foram para o lanche e após 

retornamos para sala pra continuar as atividades, ao chegarmos a professora pediu 

que todos sentassem no tapete para o momento da historinha, conforme ela 

organiza as coisas para contar a história do nascimento de Jesus, pois a caixinha 

onde tinha os objetos que ela iria utilizar no momento da contação não estava na 
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sala estava em sua casa e enquanto ela improvisava alguns objetos para a contação 

a Jessica aproveitando que Thamires estava sentada bem na frente onde a 

professora senta pra contar falou hoje a prô Thamires vai contar uma historinha, 

então Thamires da maneira mais fofa começou contanto a historinha da 

Chapeuzinho vermelho misturando um pouco com os três porquinhos, Jessica 

aproveitou que tinha o livrinho dos três porquinhos na sala entregou para Thamires e 

falou: agora conta a historinha dos três porquinhos e Thamires começou contando 

do jeito que se lembrava da historia e a gente pedia para ela ir mostrando as 

figurinhas do livro enquanto contava, e todo mundo prestando atenção. Figura 1 

 

Figura 1: Thamires contando a historinha. 

Após Thamires contar a historinha a professora já tinha organizado as coisas 

para ela poder começar a contar a historinha do nascimento de Jesus, a professora 

contou a historia para as crianças visando o real significado do natal que é o 

nascimento de  Jesus e ao utilizar objetos na Contação da história mesmo que não 

foram os que tinha planejado, as crianças amaram e aguça mais a inda a 

imaginação das crianças onde ela pega um objeto que representa uma coisa e 

descontrói o significado dele para ao que ela deseja que seja no momento, isso 

prende mais ainda atenção das crianças. Figura 2. 
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Figura 2: professora contando a história do nascimento de Jesus. 

Depois de terminar a história todas as crianças voltaram para suas 

cadeirinhas e a professora começou a organizar a atividade que seria pintar uma 

imagem do nascimento de Jesus e outras partes do desenho seria feita colagem, 

mais seria em outro dia a parte da colagem. Figura 4. 

 

Figura 4. Imagem que seria pintada e feito colagem. 

A professora pegou uma imagem e começou a fazer o memento da pintura 

dirigida onde ela pegou um lápis vermelho mostrou no desenho que eles iriam pintar 

de vermelho o manto de maria primeiro e depois dela pintar entregamos lápis 

vermelho para todo mundo e explicamos que era pra pintar  só Maria, e então 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1414



                                                                      

184 
 

começaram a pintar,  a maioria pintou certinho só o manto alguns pintaram um 

pouco o rosto mais a maioria pintou só o manto direitinho. 

Depois de pintar maria a professora pintou Jose para as crianças verem 

depois entregamos os lápis para eles e eles pintavam, depois de José pintaram a 

roupinha do menino Jesus depois a vaquinha os três magos e o anjinhos e o 

restante seria feito colagem. 

Me surpreendi com algumas das crianças desde do primeiro dia  fui para a 

sala, o primeiro dia que os vi num momento de pintura, percebi que estão pintando 

cada vez melhor seguindo os traços certinhos, alguns a gente pegou o lápis e 

fizemos um contorno e explicamos que podia pintar só dentro daquela parte, mais 

foram bem poucas crianças. 

 

 

Registro dia 29/11/2019 

Ana Carla 

Silmara Andrelino  

Hoje quando cheguei em sala, Natalia, Tamires e Rafaela já estavam em sala. 

Adriane começou espalhado as pecinhas para as crianças que já estava em sala. 

Logo mais todos chegaram e começaram, e começaram a brincar com as pecinhas. 

Márcio trouxe seu brinquedo, que ganhou de presente, para os colegas verem, que 

era dinossauro, perguntei a ele o que ele tinha ganho de presente ele disse que era 

“dicerapitus”. Nicole já chegou na sala mostrando seu chinelo novo para as 

professoras. João Neto chegou todo animado, com sua roupa de Batman, as outras 

crianças falavam “olha o Batman” ele fala que não era o Batman e sim João Neto. 

Me aproximei das crianças para saber seu desenvolvimento, e o que estavam 

fazendo?  Enquanto elas brincavam com as pecinhas Brincando com as pecinhas 

Nicole disse “pro o papai Noel vai chegar ” perguntei porque que ele ia chegar, e ela 
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disse que era porque estava na hora. João neto chamou minha atenção para o que 

ele estava montando com as pecinhas, perguntei o que era ele disse que era uma 

torre, Luiz diz estava fazendo um carro de polícia e Nicole um dinossauro. Me 

aproximei de de Lucas e Ana, Lucas disse que fez um “dino”, perguntei a ele o que é 

um Dino, respondeu ser um “dinoverde”... não querendo mais conversa levantou e 

saiu, Ana disse está fazendo uma televisão igual da Rafa, perguntei para Rafaela o 

que ela tinha construído ela disse uma casa, logo maria falou que estava parecendo 

amis com um prédio. 

 

Depois de tempo, Adriane chegou com lanche, que foi servido leite e pão, 

alguns não comeram.  

As crianças hoje estavam bem agitadas. Adriane começou a contar a história, 

sobre o tema Nascimento de Jesus, enquanto 

Adriana se preparava, as crianças estavam todos 

quietinhos e curiosos. A história de hoje teve como 
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proposta ensinar as crianças o que é comemorado no dia 25 de dezembro, como 

que aconteceu. As crianças gostaram muito, todos interagiram com a professora, 

perguntando e conversando.  

Depois da leitura, todos voltaram para seus lugares, para dar continuidade 

aos desenhos, que era   também sobre o Nascimento de Jesus, que teriam que colar 

algodão nas nuvens e pó de serra no estábulo   e gliter na estrela. 

No momento da atividade todos estavam fazendo muito bem. Lucas ficou 

mais atrasado que outros alunos, pois ainda tinha que terminar de pintar. Me 

aproximei perto de Luiz e João Neto, auxiliando nas atividades, Luiz gostou muito de 

ficar mexendo no pó de serra. Alguns alunos terminaram a atividade e foram brincar. 

Rafaela e Lucas foram os últimos a terminarem. 

   

OBS: Ana Carla não compareceu do dia, por motivo de saúde.  

 

Registro do dia 30 de novembro de 2018 – Escrita no quadro mágico 

Valdira Pereira Gonçalves 

Ivete B. Brito 
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 Hoje, dia 30 de novembro de 2018, foi mais um dia de aula na creche 

Menino Jesus. A sala estava toda decorada em clima natalino, tinha uma árvore 

cheia de pisca pisca e pisca pisca na parede. Haviam 13 alunos em sala, sendo 05 

meninos e 08 meninas. 

As crianças foram chegando, algumas estavam chorosas, com sono, talvez 

por causa do clima que estava chuvoso. Rafaela chegou com o pai, estava 

chorando, não queria ficar. A pibidiana Ivete sentou ela no sofá e começaram a 

conversar, na verdade o choro era de sono, pois em poucos minutos Rafaela 

adormeceu. 

Nicole chegou com a carinha fechada, estava emburrada, a mãe falou pra ela 

guardar a bolsa e enquanto isso foi embora. Quando Nicole percebeu que a mãe já 

havia ido, correu até a porta e começou a chorar dizendo: Te amo! A professora 

Adriana veio e começou a falar com ela, disse que depois ela poderia falar, mas 

Nicole continuou chorando e querendo ir atrás da mãe, a professora então a pegou 

no colo, abraçou e voltou conversando com ela pra sala. Nicole permaneceu por um 

tempo emburrada, mas logo começou a mostrar a calça rosa de coraçõezinhos. 

Foram distribuídas pecinhas de lego para eles brincarem livremente. Nesse 

momento foi possível perceber que eles expõem o que aprenderam através da 

montagem das pecinhas, por exemplo, o João disse que havia feito um dinossauro, 

e a professora havia trabalhado com eles atividades envolvendo dinossauros. Nicole 

espalhou as peças na mesa e disse que era um jogo, percebe-se então que nessas 

atividades livres é  o momento em que eles expressam o que aprenderam. 

Lucas viu o livro que iria ser lido na tarde, era o livro dos porquinhos, 

adaptado em braile, cheio de ilustrações. As outras crianças estavam brincando com 

as pecinhas de lego, conversavam bastante, Lucas queria que todos o ouvissem, ele 

dizia: - Ei, escuta aqui! Ele queria contar a história e começou a dizer que se todos 

não ficassem quietos ele não iria contar. Como chegou a hora do lanche, a 

professora disse que depois do lanche ele contaria a história para todos. 
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Chegou a hora de contar história. Lucas estava todo empolgado, autoritário e 

repetia o tempo todo que se não ficassem quietos o professor Lucas não iria contar 

a história. Todos se sentaram no tatame e ele começou a contar, ele ia contando e 

mostrando as figuras da mesma forma que a professora fazia, exigia silêncio, 

enquanto contava, até mudava a entonação da vóz em alguns trechos, fazia caras e 

bocas, ele estava imitando a professora. Ele não queria parar de contar, a 

professora disse que estava bom, que era a vez da professora Valdira contar. 

 

No momento da contação, de início estavam agitados, mas aos poucos foram 

ficando em silêncio, prestaram atenção e interagiram. Ao término, a próxima 

atividade foi encaminhada. Lucas estava com sono, foi dormir no sofázinho. 

 Foram distribuídos quadrinhos mágicos e canetão para que eles 

escrevessem as iniciais dos próprios nomes. Antes, a professora explicou como 

deveria ser feito, mostrando a todos. Após fazerem suas iniciais, a professora 
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encaminhou as vogais. Todos conseguiram desenvolver a atividade, alguns 

precisaram de ajuda, pois não conseguiam fazer sozinhos e foram orientados a 

como fazer. 

  

Foi muito bom ver a evolução das crianças, pode-se perceber na prática a 

teoria estudada em sala, como por exemplo, no caso da imitação que Lucas fez da 

professora, a psicologia do desenvolvimento aborda com alguns altores como Piaget 

e Vygotsky que a imitação é um período importante no desenvolvimento e foi 

possível perceber que a cada dia as crianças estão mais desenvolvidas e tudo isso 

se deve a atividades lúdicas aplicadas em sala de aula. 

 

 

             Registro do dia 03 de Dezembro de 2018 – Sequência sobre o Natal 

Thaís e Veronica 

  

        A acolhida de hoje, e como em toda segunda feira foi feita com brinquedos. As 

crianças trazem brinquedos de casa e as que não trazem pegam na sala mesmo e 

compartilham entre eles.  

Após o lanche, as 13:30 fomos para o tapete e eu comecei a história que havia 

escolhido para o dia "O pinheirinho de natal". Eu estava muito nervosa, estudei a 

historia durante o fim de semana, mas como seria a minha primeira contação sem 

algum livro eu não me sai muito bem. As crianças ficaram atentas, interagiram 

durante a história, em relação a elas foi bem tranquilo. 
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       Depois da história fomos fazer a atividade do dia, uma pintura que representava 

o nascimento de Jesus. A Adriana explica a atividade, usando uma como exemplo e 

em seguida cada um deles fazem o seu. A pintura foi feita com lápis de cor. 

Distribuímos mais ou menos 6 cores para cada um. Percebi logo que o João Neto 

tentava fazer igual o exemplo da professora. Ele olhava o tempo todo e ia fazendo o 

dele. A Manuela fez uma pintura bem bonita e colorida. Perguntei porque e ela 

respondeu que  gostava de colorido por isso que o vestido dela tinha um monte de 

cores.             

Assim que eles iam terminando essa atividade a professora distribuía uma 

folha sulfite para que eles desenhassem o que quisessem. O Márcio fez um monte 

de desenho e disse que eram as figuras geométricas, eu perguntei quais eram e ele 

responde " quadrado, retângulo, círculo, triângulo " e apontava para cada um deles. 

          Me surpreendi com os desenhos que eles faziam. Saiu dinossauros, vulcões, 

letras dos nomes... tudo de atividades anteriores e eu achei isso muito interessante. 

As atividades foram bem tranquilas, eles desenvolveram super bem todas elas, eles 

já reconheciam todos os desenhos que estavam impressos na folha da atividade, 

que era José, Maria, menino Jesus, o jumento e uma vaca. 

         Eu acredito que assim como todas as outras atividades que desenvolvemos, 

essa não será diferente, eles aprenderão perfeitamente e se lembrarão dela 

futuramente assim como sempre fazem. 

Obs: eu não consegui virar a foto. 
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Registro do dia 04 de dezembro de 2018 – Sequência de atividades sobre 

o Natal. 

Naiara Araújo 

Beatriz da Cruz. 

Nesse dia após a chegada, acolhimento e lanche dos alunos eu a bolsista 

Naiara fui contar a história do jumentinho escolhido para os alunos, resolvi contar ela 

por ter um significado natalino, as crianças prestaram bastante atenção e eu 

improvisei os personagens da história com uns cavalinhos que de brinquedo que 

tinha na sala e elas se divertiram bastante. 

 

Figura 1: bolsista Naiara contando a história. 

Após a contação fomos auxiliar na atividade, primeiramente a professora 

Adriana mostrou para os alunos o que ele iriam fazer, era uma folha com uns 

corações desenhados e eles iriam pintar cada coração com uma cor diferente e 

depois iríamos montar um anjinho com aquela folha, os alunos prestaram atenção 

na professora e depois distribuímos uma atividade para cada aluno e 

acompanhamos cada um individualmente para auxiliar na pintura. 
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Figura 2: professora explicando a atividade. 

Estava (Naiara) auxiliando o aluno Marcio e ele pegou um giz de cor amarela 

para pintar um coração e eu conversando com ele perguntei assim: o amarelo é a 

cor do que? E ele me respondeu: é a cor do sol Pro! E logo em seguida continuo 

falando: o sol é mal né! E eu perguntei: por que Marcio? E me surpreendi com sua 

resposta, que foi assim: por que ele queima nossa pele pro, com os raios 

ultravioletas! E ele disse tão certinho e com tanta certeza que eu fiquei 

impressionada. 

Todos os alunos conseguiram desenvolver bem a pintura e todas nós 

conseguimos dar atenção devida para todos, alguns alunos nem pedem ajuda e 

conseguem pintar e realizar a atividade sozinhos, outros já necessitam de nossa 

intervenção para conseguirem se atentar na atividade. Depois de terem terminado 

de pintar a professora colocou uns pinginhos de cola gliter na folha para eles irem 

espalhando por toda a folha, eles gostaram bastante do resultado. Depois de ter 

secado as atividades recortamos onde tinha marcações na folha e a professora 

Adriana montou os anjinhos para os alunos levarem para casa, na hora da 

montagem não estávamos mais na sala já tínhamos ido para o horário de registro. 
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Figura 3: alunos realizando a atividade. 

É justo dizer que os alunos estão cada vez melhor em relação à atenção no 

horário das atividades e também com a coordenação motora, nos horários da 

contação de história com personagens e a criação de um mundo imaginário também 

observamos que eles se prendem mais do que com apenas leituras. 

 

Registro do dia 06/12/2018  

Ana Carla  

Silmara Andrelino   

Pintura da estrela do presépio 

Como de rotina as crianças estavam brincando com as pecinhas, nos aproximamos 

de   Felipe  ele bem ousado fez um robô de rex , que por sinal ficou bem feito. Nicole 

também com as pecinhas montou uma casa com uma escada e um pirulito e veio 

até a mim para mostrar disse que tinha ficado muito bonito então ela sorriu, já João 

Neto fez uma pista para andar de moto e falou olha pro uma pista para andar com 

minha moto, disse a ele muito legal João. 
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 Hoje faltaram apenas duas crianças, Manuela e Luiz. Antes de o lanche ser servido 

todos guardaram as pecinhas, às 13h45min, foi servido o lanche a eles que foi suco 

de acerola e pão francês, Tamires tomou apenas suco, Rafaela comeu somente 

pão, Rebeca não quis nem pão e nem suco.  

Após o termino do lanche todos foram convidados a se sentar no tapete para ouvir a 

contação de história que foi Estrelinha de natal contado pela Silmara, a história que 

falava dos quatros estações do ano, onde a estrelinha queria sair para brilhar, e 

ainda não estava no tempo dela, fala também das estações que estava chovendo, 

do frio e da primavera, mas seu tempo certo para brilhar seria em dezembro para 

guiar os três reis magos até onde o menino Jesus nasceu.  

 

 

 

 

 

 

Assim que acabou a historia todos queriam ver e pegar o sino e a estrelinha. As 

crianças se juntaram todos ao redor da Silmara para pegar na mão as coisinhas que 

foram utilizadas para interagir na hora da leitura eles gostaram muito do sino por 

causa do barulho que fazia na hora que balançava ele.  

Como a história foi da estrelinha a atividade aplicada para as crianças foi pintar com 

lápis de cor as estrelas menores cada uma de uma cor, o gorro de vermelho, e a 

estrela maior de giz de cera na cor amarela, e finalizando com gliter em toda a 

estrela. 
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 A atividade foi bem desenvolvida por todos e foi feita com muita rapidez e agilidade. 

Apenas Arthur questionou que a estrelinhas que  não são de outra cor a não ser 

amarelas, perguntei por que? Ele não soube responder o certo e disse, porque sim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade proposta a eles foi feita muito bem, os traçados na hora de pintar está 

cada vez melhor eles estão pintando super bem. Gostei da atividade do dia a cada 

dia eles estão melhorando e mais na hora de efetuar as atividades propostas. 

  

 

 

Registro do dia 07 de dezembro de 2018 – Enfeite da árvore de Natal feita em 

dobradura 

 

           Ivete B. Brito 
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Valdira P. Gonçalves 

 

Hoje na creche Menino Jesus compareceram apenas dez alunos na sala da 

professora Adriana, possivelmente pela chuva forte, alguns faltaram. A aluna 

Thamires foi a primeira a chegar, nos sentamos no sofazinho e ela me contou que o 

gato de sua avó quebrou a pata e morreu. Peguei meu celular e lhe mostrei uma foto 

da minha gata que também morreu há algum tempo. Ela se encantou com a foto, 

mas disse que minha gata tem olhos de brava, lhe disse que não, que ela era 

boazinha, um amor e que fiquei muito triste quando ela morreu. Thamires me 

contou, que foi na casa de uma amiga mais velha que ela, e que lá tem uma linda 

arara. Me contou também, que ela tem uma linda boneca em casa, chamada 

Camila. 

Nicole chegou choramingando e não queria se separar da mãe, como já 

percebi que ela sempre age desta forma e a mãe realmente precisava ir embora, 

chamei- a, peguei na sua mão e disse que iria lhe mostrar uma coisa linda. Mostrei-

lhe uma imagem no meu celular, de um gatinho e um patinho juntos. Enquanto ela 

olhava a imagem encantada, sua mãe aproveitou e foi embora. Nicole gostou tanto 

da imagem que pediu que eu a mostrasse para as outras crianças também. Logo 

todos correram para perto de mim e disseram que o gatinho e o patinho eram 

amiguinhos e eu confirmei que sim. 

 

     Figura 1 – imagem mostrada às crianças 

A professora Adriana distribuiu vários brinquedos pequenos e massinhas de 

modelar e todos começaram a confeccionar seus próprios brinquedos e 

“comidinhas” com as massinhas. Thamires disse ter feito carne com abacaxi e pediu 

que eu experimentasse, Arthur fez uma pizza e pediu que eu comesse, logo João 

Neto fez morangos pretos e abacaxis e me trouxe também, depois fez um nariz de 
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palhaço e pediu auxílio para colocá-lo em seu nariz. Quando eles brincam com as 

massinhas, parecem gostar muito, criam várias coisas diferentes, se empolgam cada 

vez que me envolvo e brinco de experimentar suas “comidinhas”, sempre os elogio e 

cada vez mais me trazem coisas... ali no seu meio, me sinto verdadeiramente uma 

criança também. (risos)  

E a fila estava grande, todos me trazendo algo para “comer”, Nathália fez um 

bolo de chocolate e uma comidinha que ela disse ser comida de Páscoa. Nicole 

confeccionou ovos, carne, alface, pudim, banana e melancia, enfim várias crianças 

me trouxeram suas “iguarias” e tudo foi devidamente “experimentado” por mim. 

Os gêmeos Rebeca e Felipe vieram vestindo camisetas azuis iguais, achei 

muito fofinho. Felipe contou que foi ao dentista e que a doutora escovou seus dentes 

e que ele não sentiu medo algum. A mãe de Felipe também me contou que ele havia 

ido a dentista e que ela pediu para ele jogar a chupeta fora, mas que ele está com 

muito dó em jogá-la. Maria aproveitou e disse que também foi a dentista e que não 

chorou. 

Nathália pediu para ir ao banheiro, eu a acompanhei, logo mais sete 

crianças nos seguiram, apenas duas ficaram na sala com a estagiária Jéssica. No 

banheiro os auxiliei e presenciei algo interessante, Rafaela ajudando Thamires a 

arrumar suas vestimentas, não interferi, deixei as duas, fiquei só observando e achei 

muito bonita aquela atitude de Rafaela ajudando a colega. No final ainda se 

abraçaram.  Fiquei pensando, como as crianças sempre conseguem me tocar, me 

ensinar, me emocionar. Pedi a elas se eram muito amigas e ambas responderam 

que sim. 

Depois o lanche foi servido, era pão, vitaminada de mamão, banana e leite. 

Logo após, chegou a hora tão esperada, a atividade do dia: enfeitar uma pequena 

árvore de Natal, feita com dobraduras. Foi aquela farra, todos queriam enfeitar logo 

sua arvorezinha para depois levar para casa. Foram coladas lantejoulas, estrelinhas, 

coraçõezinhos e até giz branco ralado para parecer a neve sobre o pinheirinho e no 

final ainda foi colado uma estrelinha na ponta da árvore feita em EVA e gliter. 

Sempre percebo que algumas crianças pedem nosso auxílio para fazer as atividades 

e outras não permitem nossa ajuda, querem fazer totalmente sozinhas, procuro 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1428



                                                                      

198 
 

respeitar isso e auxiliar quando me pedem e precisam. No final, todos ficaram 

admirados com o resultado da atividade e eu e a professora Adriana os 

parabenizamos. 

   

                 Figura 2 – Pinheirinhos antes                                   Figura 3 – Pinheirinhos 

depois, já enfeitados 

    

                Figura 4 – Pinheirinho antes                                                   Figura 5 – 

Pinheirinho depois 

Chegou então a hora da contação da história, sentamo-nos no cantinho da 

leitura e todos ficaram em silêncio. A história contada foi sobre o livro “ A Dinha” com 

texto e ilustrações de Tenê. 
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                        Figura 6 – Livro de história infantil contado em sala 

É a história de uma menina que não tinha brinquedos para brincar, seus pais 

eram muito pobres e não tinham condições de lhe presentear. Então ela brincava 

com pedaços de madeira que restavam dos trabalhos de seu pai que era carpinteiro. 

Por fim acabou tendo a ideia de confeccionar seus brinquedos com barro. Percebi o 

quanto prestaram atenção e que ficaram tocados com a história da menina que não 

tinha nem um brinquedo para brincar. Conversamos bastante sobre este assunto, 

pedi a eles quem tinha brinquedos em casa e quais eram e todos enumeraram 

vários. Pedi a eles que refletissem sobre a menina da história e sobre outras 

crianças que existem no mundo e não tem brinquedos. Os indaguei como se 

sentiriam, se não tivessem bolas, bonecas, jogos, bicicletas e todos ficaram 

pensativos em silêncio. Falamos sobre o Natal que está chegando e que 

poderíamos fazer uma criança feliz, doando brinquedos, roupas, calçados que não 

nos servem mais. Expliquei que também junto roupas, calçados da minha família e 

faço doação e pedi para que eles falem com seus pais sobre este assunto, para 

poder fazer um bem e alegrar outras crianças. Pedi também que não se esqueçam 

da história que lhes contei sobre a menina pobre que não tinha brinquedos, para que 

assim possam sentir gratidão por tudo que eles têm. 
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                                 Figura 7 – Momento da contação da história 

 (Obs: O registro foi escrito na primeira pessoa, pois a pibidiana Valdira não pode 

comparecer a creche hoje, pois seu filho estava muito doente). 

 

 

Registro dia 10 de Dezembro, 2018- sequência do natal 

Thaís e Verônica 

 

Na aula desse dia foi contada a história de natal “ a estrelinha e o sino de 

natal”. Logo em seguida as crianças retornaram para seus lugares e foram 

entregues o desenho do Papai Noel. A Adriana traçou os lugares em que era para 

pintar de vermelho, preto e onde colava os pedaços de algodão. 

A Rafaela começou a pintar todo o desenho, foi entregue outro desenho a ela 

e eu (Verônica) a ajudei a pintar. A Natália eu a auxiliei como os lugares para serem 

pintados, ela conseguiu fazer certo. A Maria Clara pintou muito bem. A Nicole em um 

certo momento pediu para que eu pintasse para ela fazer, porque estava ficando 

bonito.  

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1431



                                                                      

201 
 

O João Neto ao olhar o desenho disse para a Thaís que parecia um cachorro 

porque não tinha pernas e Papai Noel tem pernas. O Lucas estava bem animado rs 

ele ficava conversando o tempo todo, mas pintou com o auxílio da Jéssica. 

Por fim, quando subimos para a sala dos professores nós cortamos e 

enrolamos o papai Noel para serem entregues as crianças. O resultado foi bom e 

criativo. Em relação a pintura, as crianças conseguiram realizar, porém era um 

desenho com muito detalhes e ás vezes elas se perdiam e emendavam as figuras. 

Percebemos que quando a atividade é de pintura eles gostam muito. 

 

Registro do dia 11de Dezembro de 2018 – Sequencias de atividades sobre o 

natal. 

Beatriz da Cruz Gonçalves. 

Nayara Araújo. 

Conforme as crianças iam chegando íamos entregando massinha de modelar 

para eles, enquanto eles brincavam com a massinha, eu bolsista Beatriz estava 

preparando o que iria utilizar para fazer a contação da historinha da estrela. 

Percebi que estavam mais animados do que o normal, estavam eufóricos, 

alguns nem na cadeirinha parava, estavam animados com as férias chegando, 

queriam contar para onde vão viajar, o que vão fazer nos passeios, Maria veio toda 

animada pois ia viajar e estava sendo seu penúltimo dia de aula, me falou que ia 

para um lugar muito legal e bonito e onde ia andar numa roda gigante beeem 

grandona como disse ela, e também toda animada disse que ia passear no shopping 

com os pais delas. Rebeca estava animada também com as férias e com a viagem. 

Após voltarmos do lanche sentaram todos no tapete e pedi que cantassem 

para mim a musiquinha da historinha que cantam sempre no momento da história, 

depois comecei a  fazer a contação da estrelinha que sonhava em ser a estrela de 

natal, conforme ia contando ia mostrando a estrelas para eles, perguntando sobre a 

estrelas e eles sempre muitos participativos e gostam de comentar conforme vamos 

contanto. Figura 1. 
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Figura 1: momento da contação da história. 

Depois de contar a historinha falei para eles que iria passar a estrela que 

tinha levado, que era uma estrela que fica em cima de arvores de natal, e depois 

que todo mundo pegasse  um pouco a estrela ia escolher uma criança que estivesse 

mais quietinha para colocar no topo da arvore de natal que tem na sala, depois de 

todos verem a estrela escolhi o João neto para poder colocar a estrela na arvore, 

reuni todos ao redor da arvore peguei o João no colo e ele colocou a estrela na 

arvore. 

Depois todos voltaram para seus lugares que daríamos continuidade a mais 

uma atividade da sequência de atividades do natal, que estamos trabalhando com 

eles nesse fim de ano. Iriamos pintar e fazer colagem com giz de cera branco ralado 

no boneco de neve, então a professora Adriana começou a fazer a explicação da 

atividade para eles, começou lembrando das atividades que eles já tinham feito, que 

feito foi o presépio, arvore de natal, Papai Noel, a estrelinha,  e perguntou para eles 

o que será que está faltando agora, então ela disse o boneco de neve, então pegou 

a folha que estava impresso o boneco e mostrou para as crianças como era para 

fazer. Figura 2. 
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Figura 2: atividade feita pela professora para mostrar para as crianças como 

elas iriam fazer. 

            Primeiro eles iam pitar o cachecol do boneco depois o chapel e o nariz, após 

pintado iriamos passar coloca no boneco onde as crianças iam jogar giz ralado 

branco e por fim passar glitter nas partes onde foram pintadas. 

Entregamos os desenhos para cada um e depois os lápis de cor vermelho e 

verde para pintar o cachecol do boneco de neve todos começaram a pintar, como já 

descrevi em outros relatórios pintar são atividades que eles gostam muito. Figura 3. 

 

Figura 3: Momento da atividade, as crianças pintando. 

Mais as vezes quando colocamos que tal coisa do desenho deve pintar com 

está cor, quando impulsemos a cor, por parte de algumas crianças as vezes a uma 

certa resistência, percebi na Nicole e no Lucas nesta atividade. 

 Nicole por não gostar do verde queria pintar o seu cachecol todo de 

vermelho, e não uma parte de vermelho e outra de verde, quando fui auxilia-la já 

tinha pintado uma parte que era para ser de verde de vermelho, então falei com ela, 

que era pra ela fazer do jeito que a prô tinha ensinado, pra ficar colorido e bonito, 

então ela largou o lápis e cruzou os braços e fez um grande bico, peguei o lápis 

verde e falei assim vamos pintar com a prô, já que pintou dois espacinhos de 

vermelho vamos pintar dois de verde e assim por diante até terminar o cachecol e 

via ficar lindo do mesmo jeito, mais quando tinha que pegar o lápis verde para pintar 
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não gostava tinha que auxiliar, pois pintava depressa e borrava e quando borrava 

olhava para mim e dizia: acontece prô, tá tudo bem ! e depois de ajudá-la conseguiu 

terminar o desenho e ir brincar na caixa de área, onde os outros que tinha terminado 

já tinha ido. 

 

 

Figura 4: atividades realizadas pelas crianças prontas. 

Lucas por gostar da cor verde, por ser sua cor preferida, queria pintar todo o 

desenho de verde desde o cachecol do boneco de neve ao olhos e até o boneco de 

neve em si,  mais ele não estava só querendo pintar tudo de verde mais ele estava 

pintando de uma maneira que a professora relatou que ele não pintava daquele jeito, 

totalmente desrespeitando os traços do desenho, as linhas divisórias,  algumas 

crianças borram como citei Nicole e ela falou tudo bem, mais ele não estava só 

borrando parecia que não tinha as linhas na folha. 

Então a professora falou para ele que iria dar outro desenho para ele e ele iria 

pintar como ele pintava no começo, que ele pintava tão bem,  quando todos 

terminaram e foram brincar na caixa de área a professora e o Lucas ficaram na sala 

e ela conversou bastante com ele enquanto ele pintava. Depois a professora 

mostrou para a gente o desenho dele e tinha ficado lindo, como ele pintava no 

começo das aulas, pintou certinho e com todas as cores. 

Neste dia o Arthur demostrou bastante interesse na atividade, foi um dos 

primeiros a terminar de pintar, depois passamos cola, e ele jogou o giz branco ralado 
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no boneco de neve, brincou com o giz de cera que ficou gradado em sua mão. Pois 

desde que comecei com o pidid a atividade que percebi que ele tinha mais 

demostrado interesse tinha sido a sequência de atividades com dinossauros, ele 

pinta muito bem, seguiu a sequencia que a professara tinha feito para mostrar para 

eles, ele e o Luiz ficavam olhando para o desenho da professora para tentar copiar.  

 

Registro do dia 13/12/2018  

Ana Carla  

Silmara Andrelino 

As 13 horas e 04 minutos (13:04), cheguei em sala e já se encontra 

professora Adriana juntamente com as demais estagiaras, e seis crianças em sala 

de aula, como também os pais de algumas das crianças. Manuela e Gabriela, no 

começo com a presença dos pais, não estavam se sentindo bem à vontade, assim 

como não querendo ficar na sala, onde foi preciso a interação da professora titular 

da sala, para com as crianças, isso foi questão de minutos até quando os pais 

estavam na sala, depois começaram a brincar com as outras crianças na atividade 

de rotina com a ditas pecinhas de montar. Logo mais foram chegando outras as 

crianças, João neto foi um dos últimos a chegar, ainda no colo do pai pois estava 

com sono, deitou no sofá, mas com a agitação das outras crianças despertou e foi 

brincar. 

 As crianças foram recebidas com pecinhas, fazendo montagens de acordo 

com suas imaginações, conversando com eles percebi que a maioria das crianças 

estavam fazendo o dinossauro rex, apenas Ana Laura que não estava fazendo 

porque perguntei a ela e disse que estava montando Peppa e o papai.  

Como de costume e rotina alguns foram ao banheiro, para depois ser servido 

lanche. Em seguida quando todos voltaram recolheram as pecinhas com a ajuda das 
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crianças, e entregue o lanche, que foi servido Pão e vitamina (leite, banana e 

mamão). 

Lucas hoje estava bem animado, brincando e conversando bastante e 

Thamires incomodada porque Lucas não parava quieto. Como de costume fico com 

caderno anotando algumas coisas para não esquecer Nicole me perguntou o se 

estava escrevendo meu nome disse que estava, logo perguntei a ela se ela sabia 

escrever o nome dela ela respondeu que não. Logo Manuela e Gabriela me cutucou 

afirmando que sabia escrever os seus nomes, então deixei eles  rabiscarem os seus 

nomes no caderno.  

João neto disse: - Pro eu ganhei um carro de transforme... 

- uaau, sério João e você trouxe para gente ver ? 

- não! Não trouxe sabe porque? Porque estava sem bateria tem que por para 

carregar. 

Professora da sala comentou sobre a roupa de João neto que estava com 

estampa de um insetos (barata), onde despertou a curiosidade e atraiu todas as 

criança em torno de João neto para ver a barata. Nicole sempre daquele jeito 

carente, pedindo abraços[...]  

Encerrando o lanche, Ana Carla começa a se ajeitar para contação de 

história, como de costume todas as crianças sentadas no tapete. A história teve 

como tema A ilha dos sentimentos, que teve como lição desenvolver os sentimentos 

das crianças sobre a relação com os outros colegas, que não importa o que você 

está sentido, tem que dar tempo, e com isso tudo se revolve. No final da leitura 

todos se abraçaram uns aos outros. E foram ver os objetos feitos para a contação de 

história, que foi usado coração e os barquinhos como sendo os sentimentos.  

Depois as crianças foram fazer atividade principal, que foi proposto para eles 

escreverem o primeiro nome no quadro magico. Na interação com as crianças sobre 

atividade, foi feita as seguintes perguntas, se eles sabiam as letras do nome deles. 

Perguntei a João Neto, que letra era a letra J, respondeu é minha. Da mesma forma 

com Ana Laura, perguntei e ela respondia A, de aranha, N de Nicole, A de Ana.  
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Logo Adriane deu uma folha de para escreverem seus nomes, alguns 

escreveram outros já estavam cansados e outros porque não sabiam muito bem. 

Mas são todos inteligentes e conseguiram fazer algumas coisinhas do nome deles. 

Foi encaminhado para as crianças outra atividade, que era pintar o desenho Maria, 

Jose e menino Jesus de natal com lápis de cor, pouco deles terminaram de pintar e 

foram brincar, no playground.  

Esse foi último encontro com as crianças, muito grata pela experiência que 

tivemos com elas, aprendemos muito com os pequenos apesar do pouco tempo. 

Como entrei por último, foi difícil para me adaptar entender as crianças. Enfim gostei 

muito, foi ótima experiência assim como também, a professora Adriane por ter 

ajudado nas atividades realizadas com as crianças.   

 

Registro do dia 14 de dezembro de 2018 – Jogos Matemáticos 

Valdira Perira Gonçalves 

Ivete B. Brito 

Foi mais um dia de aula na creche Menino Jesus, haviam 10 alunos em sala, 

sendo 03 meninos e 07 meninas. 

As crianças foram chegando, Lucas foi o primeiro. João chegou todo feliz 

porque a mãe havia trazido junto a ele seu irmãozinho bebê, ele veio todo contente 

dizendo pra professora que havia trazido o irmãozinho. Nathália veio erguendo o 

vestido e disse que estava com um machucadinho na perna e que sangrava ás 

vezes, ela estava com um furúnculo, o que não prejudicou em nada que ela 

desenvolvesse as atividades.  

De início foi distribuída massinha de modelar, panelinhas, talheres e bichinhos 

de plástico para que eles brincassem livremente. O que chamou a atenção, foi a 

criatividade das crianças, por exemplo, quando Rafaela colocou massinha de 

modelar na barriga de um ursinho e disse que era um bebê que estava lá dentro. 

Rebeca e Gabriela brincavam de fazer comidinha, Gabriela até me deu um pratinho 

com massinha, perguntei a ela que comida era aquela, ela disse que era comida de 

mentirinha. 
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Outro ponto que chamou bastante atenção foi quando Ana Laura levou Nicole 

até a professora e disse: -Prô, ela quer a mamãe. Foi extremamente tocante ver o 

cuidado que eles tem uns com os outros. 

João estava cortando a massinha, perguntei se ele estava fazendo pizza e ele 

disse que não, estava fazendo círculos, mostrando já ter internalizado 

conhecimentos sobre formas geométricas. Muitos deles fizeram cobras e minhocas. 

Na hora de recolher os brinquedos, houve muita prestatividade, uns queriam 

guardar mais que o outro. Na hora do lanche Nicole derramou o suco de Lucas, 

sozinha pegou o pano e começou a limpar. 

Hoje estavam muito carinhosos, Nicole distribuiu abraços e Jõao queria 

sempre um colinho.  Na hora da história, ao iniciar a narração eles já viram uma 

ilustração e começaram a dizer que era uma arara azul. A professora então 

questionou se não se recordavam daquele animalzinho, eles diziam que era um 

tucano, a professora insistiu perguntou se não se recordavam que haviam desfilado 

no dia 07 de setembro, por fim disse que era a gralha azul, muitos se lembraram, no 

decorrer da história até se recordaram que a gralha come pinhão. 

 

 

 Foi muito bom perceber que apesar da pouca idade eles estão 

desenvolvendo a memória, pois quando a professora lembrou de um ponto 

consequentemente eles lembraram de outro. Quando a leitura acabou, todos 

correram pra pegar o livro, queriam ver as ilustrações de perto.  

A professora então encaminhou a atividade dos jogos, explicou inicialmente o 

que deveria ser feito e depois fez a atividade uma vez na frente da sala, para que 
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todos olhassem e ajudassem a fazer. Após isso, ela distribuiu um quadrinho para 

cada. Era um quadrinho feito de EVA, tinha pétalas de flores desenhadas onde 

deveriam ser colocados números correspondentes à quantidade de pétalas sendo 

de 01 a 10, por exemplo na primeira flor tinha apenas uma pétala e o lugar onde eles 

deveriam colar o numero correspondente, na segunda tinha duas pétalas, e assim 

sucessivamente até que tivessem todas as pétalas onde deveria ser colocado o 

número 10. 

 

A atividade foi rápida, então a professora distribuiu pecinhas de madeira em 

formatos geométricos para que eles brincassem livremente no tatame. Novamente a 

criatividade se fez presente, enquanto a maioria fazia casinhas, João utilizou uma 

pecinha em formato de retângulo como se fosse um microfone e começou a cantar 

como se estivesse em um show. A criatividade, imaginação e memória foram os pontos 

mais marcantes da tarde.

 

Pintura da bota do papai Noel- 17, dezembro de 2018 

Thaís e Verônica 

Hoje foi um dia bem tranquilo, as crianças não estavam tão dispersas apesar 

de ser final de aula. Na acolhida elas trouxeram brinquedos, compartilharam, 
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brincaram até as 13:30. Após esse horário a Jéssica buscou o lanche, eles 

lancharam. Depois fomos para o tapete para contar a história, “ o ratinho, o morango 

vermelho madura e o grande urso. Quando li o título e mostrei a primeira imagem, e 

fiz a pergunta do que o rato iria fazer, a Nicole responde: - “ele vai buscar o morango 

vermelho!” todas as crianças ficaram atentas na hora da história. 

Depois damos início a atividade do dia, que era a pintura da bota do papai 

noel, a Adriana explicou como deveria ser feito, disse que não era para borrar e nem 

pintar feio, mas deixou a pintura livre. Distribuímos lápis de cor para eles e 

começaram a pintura. O João Neto e a Nicole faziam a pintura sempre olhando e 

igual ao exemplo que a professora havia feito. Questionei o João e ele disse que 

deveria ser daquele jeito a pintura porque a prô fez assim. O Felipe fez uma pintura 

bem bonita, com cores fortes. A Gabi terminou bem rápido, mas ficou muito boa a 

pintura dela. O João e Nicole demoraram um pouquinho, o João queria ficar 

competindo com a Ana Laura e acabou ficando por último porque ele ficava 

conversando. Depois ele pediu minha ajuda para terminar logo e ir para o parque 

porque não queria ficar sozinho na sala. Ficamos com ele, eu e Verônica, e o Luíz, 

os demais já estavam no parque. 

Foi uma atividade bem rápida, mas prazerosa, porque eu percebo que eles 

adoram pinturas, que se envolvem bastante no que fazem. Provavelmente será uma 

turminha que sentiremos saudade, pois esse foi o último dia em sala de aula antes 

das férias. Foram dias de bastante aprendizado e experiências que nos ajudará 

muito ao longo de nossa carreira acadêmica e profissional. 

 

 

 

 

 

 

4 – ANEXO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Anexar algumas fotos do trabalho desenvolvido 
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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PIBID – SUBPROJETO DE PEDAGOGIA/CAMPUS 

DE ROLIM DE MOURA 

 

Nome da Escola: Professor Valdecir Sgarbi Filho 

Nome da professora Preceptora: Josiane Cambuy Siqueira 

Nome dos bolsistas: Adriane Ardaira da Silva, Ana lima de Oliveira, Angela Fabiana 

Gomes, Cássia Marcelino da Silva, Diego Rodrigues dos Santos, Geziane 

Clementino de Sá, Kauane Ribeiro de Souza, Silmara  Andrelino De Souza 

Quantidade de turmas envolvidas: 1 

Quantidade de alunos: 22 

 

 

1  - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

Começamos a nos encontrar no mês de agosto de 2018; para apresentações e 

conversas sobre a proposta de plano de trabalho e dados do projeto PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), e em meio aos 

anseios, fomos entendendo o sentido do trabalho a ser desenvolvido. 

Logo nas primeiras reuniões, fora decidido que cada professora supervisora iria 

acompanhar e orientar um grupo de oito bolsistas e que neste primeiro momento 

eles deveriam observar o dia- a – dia da sala de aula, começaram observando as 

propostas curriculares, conhecendo a escola, funcionários, alunos, e fazer 

registros a respeito. Para isso estariam reorganizados em duplas.  

Fora decidido ainda, que as professoras deveriam acompanhar periodicamente 

os bolsistas promovendo discussões e elaborando estratégias sobre as atividades 

e ensino... 

Pelos registros observamos que muitas bolsistas não tinham ainda noção de 

atividades básicas como o planejamento, relatórios, atividades diferenciadas 

para determinados alunos, a forma de abordar os alunos, contar histórias... 
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Com o passar das semanas, orientados pelas professoras supervisoras e 

participando dos encontros de formação com a coordenadora Flávia, os bolsistas 

foram compreendendo um pouco mais e melhorando tanto no ato de observação 

(analisando o ato pedagógico, intervenções problematizadoras, reflexão sobre a 

prática), quanto na escrita de seus próprios registros.  

Então passaram a contar histórias, fizeram sondagens dos níveis de escrita dos 

alunos, e em seguida, aplicar atividades planejadas na sala de aula. (Atividades 

sequenciadas por meio de projeto, como o de leitura.). 

A princípio os registros eram individuais, contudo, um pouco antes do término 

do ano letivo, para um melhor aproveitamento passou a ser feito pela dupla. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – ANEXOS – PLANEJAMENTOS DE ENSINO 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNA 

 

PROBLE

MAS 

CURSIV

OS 

(quais 

letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) 

H
I
P

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
I
P

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
I
Z

A
Ç

Ã
O

 E
S

P
A

C
I
A

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal 
Usos 

do R 

Usos 

do S 

L ou 

U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

   

 
Ana Julia de Oliveira Neves 

 

Sem 

problema

s 

cursivos  

Oque 

p/ o que 

ok Usa apenas 

ponto 

final,não usa 

virgula, não 

usa ponto de 

interrogação, 

uso correto 

de dois 

pontos, usa 

travessão de 

forma errada 

no meio do 

texto, sem 

espaço 

ok     Omissão 

do H em  

havia. 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNA 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras apresenta 

problema no traçado 

cursivo) 
H

I
P

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
I
P

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
I
Z

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
I
A

L
 
D

O
 
T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 

Uso

s do 

S 

L ou 

U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

A

na Luíza Sena Dias 

 

Arrumar o traçado 

do C 

(muito pequeno) 

 

 

Sem problemas 
Sem 

problemas 
Não usa 

espaço no 

começo do 

parágrafo,us

o de dois 

pontos 

correto, 

porem não 

usa espaço 

para fala 

dos 

personagens

,usa virgula, 

ponto final 

usado em 

lugares 

incorretos 

(lugar da 

virgula) 

Troca do 

Ç por SS 

cassador 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEMA

S CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letras

. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

Us

os 

do 

R 

Us

os 

do 

S 

L 

ou 

U 

fi

na

l 

Outro

s  

Proble

mas 

encont

rados 

VITOR 

MACLEY 

COSTA 

ROCHA 
 

 

 

 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar e 

melhorar o 

traçado de 

todas as 

letras 

(diminuir o 

tamanho 

das letras) 

 

 

Udia/

um 

dia  

jatinh

a/ já 

tinha 

Umdi

a/um 

dia  

Miaju

dara/ 

me 

ajuda

ra 

Noutr

o/no 

outro 

Nora

bo/no 

rabo  

Oleão

/o 

leão 

Enci

ma/e

m 

cima 

 

De 

pois/d

epois 

Ou 

viram

/ 

Ouvir

am 

sou 

tou/so

ltou 

Usa 

apenas 

ponto 

final; 

Não 

usa 

espaço 

para 

paragra

fo. 

 

Med

ross

o/me

dros

o 

Sonb

ando

/zom

band

o 

Sou 

tou/s

oltou 

Com

e 

sou/

com

eçou

. 

Casa

ndo/

caça

ndo 

Sobi

Sonb

anda

o 

para 

zom

band

o 

Med

ross

o/me

dros

ocas

ando

/caça

ndo  

Sem

pere/

sem

pre 

 

 

 M

ed

ro

ss

o/

m

ed

ro

so 

S

o

n

ba

n

d

o/

zo

m

ba

n

d

o

di

se

P

eg

ol

/p

eg

o

u 

S

o

ut

o

u/

so

lt

o

u 

Senp

ere/se

mper

e.omi

ssaão 

do M 

udia/

um 

diao

missã

o do 

S 

dese/

desse. 

repeti

ção 

da 

palvr

a leão 

tanho

/tama

nho 

Falta 

de 

Ultra

passa

o 

termi

no 

das 

linha

s. 

usa 

para

grafo 

onde 

não é 

indic

ado e 

não 

preci

sa. 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasa

l 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outr

os  

Probl

emas 

encon

trado

s 

     Yasmin 

dos santos 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar o 

traçado do 

til 

(diminuir o 

tamanho) 

Traçado do              

f 

Diminuir a 

perna do D  

Tic

oner 

(Te 

com

er) 

Mia

cord

ar 

(me 

acor

dar)

, 
Esto

umei

o 
(est

ou 

mei

o), 

 

Avia 

Para 

havia 

Não 

usou 

pontua

ção 

em 

nenhu

m 

mome

nto, 

Não 

usa 

espaço

, 

Não 

usa 

parágr

afo. 

Tic

oner 

(Te 

com

er) 

Tro

ca 

de l 

por 

u, 

Uso

u n 

em 

pala

vras 

que 

seri

a M 

, 

M 

em 

pala

vras 

que 

    Miac

ordar 

(me 

acor

dar), 

Tico

ner 

(te 

com

er), 

Esto

umei

o 

(esto

u 

meio

), 

Oula 

(olha

) 
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              Diagnostico 

 

Aluno: Evylin Aparecida Costa da Silva  

Problemas cursivos: diminuir o tamanho da letra T, arrumar o traçado das  letra P 

e V 

Hiposegmentação: que ria/ queria, com seguil/ conseguil, en tão/  então, e lesvi 

rão/ eles viraram, a té/ até 

Hipersegmentação:jaque / já que, tãopiqueno/ tão pequeno, volcomer/ vou comer  

Usa Pontuação: usa pouco pontuação,não usa espaço para parágrafo 

Troca de letras: metroso/ medroso (T/D) , dimais/ demais (I/E), vose / você (S/C), 

cemppre/ sempre (C/S) , rento/ lento (R/L) , reti/ rede (T;I/D;E) 

Som Nasal: vose/você, cemppre/sempre 

Uso do R: não apresenta dificuldade  

Uso do S: casar/ caçar  

L ou U: vol/ vou, pagol/ pagou  

Outros Problemas: vanmos/ vamos- escrita errada; falo/ falou- omissão da letra U 

Organização Espacial: não usa toda a linha 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEMA

S 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

do 

R 

U

so

s 

do 

S 

L 

ou 

U 

fi

na

l 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trados 

GABRI

ELLA 

FERNA

NDA 

 
 

 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

  

Epra

prova

/e 

para 

prova

r 

Gaqu

e/já 

que 

 

A 

minai

s/ani

mais 

E 

ra/era 

A 

cordo

u/aco

rdou 

A 

niaso

u/am

eaçou 

Com 

segil/

conse

guiu 

Des 

grubi

l/desc

obriu 

Usa 

apenas 

ponto 

final; 

Não 

usa 

espaço 

para 

paragra

fo. 

Usa 

travess

ão no 

meio 

do 

texto. 

Usa 

maiúsc

ulas 

em 

locais 

que 

não 

precisa

Netr

ozo/

med

roso 

Ami

nais/ 

Ami

mais

/ani

mais 

Supi

u/su

biu 

A 

nias

ou/a

mea

çou 

Dan

arzi

nho/

tama

nzin

ho 

A 

nias

ou/a

mea

çou 

Ame

açou 

Casa

ndo/ 

caça

ndo 

 N

et

ro

z

o/ 

m

e

dr

os

o 

E

st

ul

/e

st

o

u 

C

ai

l/

ca

iu 

C

o

m 

se

gi

l/

c

o

ns

e

g

ui

Omis

são 

do 

D(rin

o/rin

do)na 

omis

são 

do 

SO 

preci

so. 

Omis

são 

do R 

prova

/prov

ar) 

omis

são 

do S 

desse

/dess

e. 

Ela 

não 

usa a 

linha 

ate o 

final 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trados 

GABRI

ELLA 

FERNA

NDA 

 
 

 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

  

Epra

prova

/e 

para 

prova

r 

Gaqu

e/já 

que 

 

A 

minai

s/ani

mais 

E 

ra/era 

A 

cordo

u/aco

rdou 

A 

niaso

u/am

eaçou 

Com 

segil/

conse

guiu 

Des 

grubi

l/desc

obriu 

Usa 

apenas 

ponto 

final; 

Não 

usa 

espaço 

para 

paragra

fo. 

Usa 

travess

ão no 

meio 

do 

texto. 

Usa 

maiúsc

ulas 

em 

locais 

que 

não 

precisa

Netr

ozo/

med

roso 

Ami

nais/ 

Ami

mais

/ani

mais 

Supi

u/su

biu 

A 

nias

ou/a

mea

çou 

Dan

arzi

nho/

tam

anzi

nho 

A 

nias

ou/a

mea

çou 

Am

eaço

u 

Cas

and

o/ 

caça

ndo 

 N

et

ro

z

o/ 

m

e

dr

o

s

o 

E

st

ul

/e

st

o

u 

C

ai

l/

c

ai

u 

C

o

m 

se

gi

l/

c

o

n

se

g

Omis

são 

do 

D(rin

o/rin

do)na 

omis

são 

do 

SO 

preci

so. 

Omis

são 

do R 

prova

/prov

ar) 

omis

são 

do S 

desse

/dess

e. 

Ela 

não 

usa a 

linha 

ate o 

final 
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MAPEAMENTO INICIAL DE ORTOGRAFIA 

TURMA:   2° ano B    PROFESSORA:  Josiane 
DATA: 04/09/2018 

ALUNO: Geovana Gaby 
 
PROBLEMAS 
CURSIVOS 
(Quais letras apresenta 
problema no traçado 
cursivo) 

 
As letras v minúsculas, não tocam nas próximas letras, sempre estão um pouco afastadas; fez o N maiúsculo ao contrário. 
 
  

 
HIPOSSEGMENTA 
 

 (foi mostrar)    (foimas trar); (ficou mastigando)  (ficoumastigado). 

 
HIPERSEGMENTA 
 

 
(dele) (de le); (deu) ( de u);( amigos) ( a migos); (ficaria) (ficaria a); (mostrar) ( mas trar). 

 
USA PONTUAÇÃO 
(Quais sinais usa, quais 
omite) 
 

Não usa parágrafos; omite vírgulas; usa ponto final aonde não deve. 

 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 O
R

T
O

G
R

Á
F

IC
O

S
 

  
Trocas de 
letras. 
Quais? 
 

Trocou: (costas) (corta);  (subiu) (sabiu); (ratinho) (ratinha); (floresta) (florasta); (falou) (falau); (tremendo) (trenedo); (mastigando) 
(mastigedo); (corda) (agorda). 

 
Som nasal 
 

(ajudar) (asudar). 

 
Usos do R 
 

 

 
Usos do S 
 

 

 
L ou U final 
 

 

 
Outros  
Problemas encontrados 
 

Acentuou a palavra ratinho (rátinho); não colocou til na palavra leão e omitiu a letra o ( lea); omitiu a letra a (amigos) (migos);  
omitiu a letra s no final (costas) ( corta); (Em uma) foi trocado por (Ni uma); omitiu o i de ( ratinho) (ratnho); omitiu o s (posso)  
(poso); acrescentou um u (risada) (urisada). 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1451



                                                                      

11 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: _06_____/  09 /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasa

l 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outr

os  

Probl

emas 

encon

trado

s 

Hemily 

Vitoria  

  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

A aluna 

não usa 

letras 

cursiva, e 

escreve 

apenas 

letras que 

elas mas 

conhece  

  Não 

usa 

nenhu

m tipo 

de 

pontua

ção  

Hou

ve 

troc

a de 

letra

s 

pore

m 

A 

alun

a 

não 

esta 

alfa

beti

zad

a   

   
 

 A 

alun

a 

Hem

ily 

tem 

probl

emas 

com

porta

ment

ais, 

défic

it de 

atenç

ão e 

por 

caus

a 

disso 

ela 

não 

cons

egue 
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12 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trado

s 

HILLA

RY 

BEATR

IZ 
 

 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar o 

traçado do 

S,Ç;  e o 

traçado do 

til 

 

 

Eno 

(e 

no) 

eo( 

e o) 

mea

joda

r(me 

ajud

ar)n

aar

mad

ilha(

na 

arm

adil

ha) 

efal

ou( 

e 

falo

u)pu

favo

Co

me 

çol 

(co

meç

o) 

Não 

usa 

nenhu

ma 

pontua

ção, 

texto 

sem 

paragr

áfo 

Çub

io(s

ubiu

)co

mes

ol(c

ome

çou) 

mec

he(

mex

er)a

cold

ou(a

cord

ou)r

espo

ndel

(res

pon

deu)

pufa

vo(p

or 

 

 

S

c

ol

d

o

u 

(a

c

or

d

o

u) 

P

e

n

ss

o(

p

e

n

s

o

u)

re

s

p

ot

el

(r

es

p

o

n

d

e

u) 

C

o

m

es

ol

(c

o

e

m

ç

o

u) 

p

as

s

ol

(p

as

s

o

u) 

Omis

são 

do vo 

(vou) 

omis

são 

do R 

mech

e/me

xer/p

ufav

o(por 

favor

/cave

na/ca

verna

)  

omis

são 

do u( 

come

so/co

meço

u)pe

Não 

usa a 

linha 

ate o 

final 

da 

linha

, e 

usa 

muit

o 

espa

ço 

entre 

as 

pala

vras. 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1453



                                                                      

13 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trado

s 

     João victor 

Ramos 

Carneiro 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

(diminuir o 

tamanho) 

Traçado do              

f 

T,S e N no 

meio das 

palavras 

Viranaf

oseta, 

Saiune, 

Sariota

suatoca

, 

nacafen

a, 

doleão 

 

Sem 

prob

lema

s 

 Usou 

ponto, 

omiti

u 

virgul

a 

Não 

usa 

parágr

afo, 

Usa 

muito 

espaç

o 

entre 

alhum

a 

palavr

as. 

 

Toc

ou 

(T 

por 

D) 

Ta 

/da, 

(N 

por 

M), 

(O / 

I) 

rato

no 

Cafe

na 

(CAV

ERNA
) 

o

k 

o

k 

o

k 

Omis

são 

do H 

em 

ratin

ho 
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14 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outr

os  

Probl

emas 

encon

trado

s 

Letícia 

Ferreira 

Mozer  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar o 

traçado do 

L 

(diminuir 

tamanho), 

Ultrapassa 

as linhas 

 

 

Oratilneo

medozo 

( o 

ratinho 

era 

medroso)

; 

Leão 

ortatil 

(leão e o 

ratinho) 

 Não 

usa 

nenhu

m 

tipo 

de 

pount

uação 

Troc

ou 

nh 

por 

L.. 

Ratil 

(rati

nho) 

    

 

Texto 

ilegíve

l, 

 

Omiti

u a 

letra R 

(medo

zo) 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1455



                                                                      

15 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVO

S 

(quais 

letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) 
H

IP
O

S
E

G
M

E
N

T
A

 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letras

. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

Us

os 

do 

R 

Us

os 

do 

S 

L 

ou 

U 

fi

na

l 

Outro

s  

Proble

mas 

encont

rados 

 Lucas Garda 

decuso 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Diminuir 

o tamanho 

do T, 

Letra I 

muito 

pequeno 

  usa 

soment

e ponto 

final, 

não usa 

virgula 

nem 

parágra

fo 

Troc

a M 

por 

N.. 
zomb

avan 

    Omis

são 

do H 

em  

havia, 

Espaç

o 

peque

no 

entre 

as 

palav

ras 
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16 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: __06____/  09 /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trado

s 

 

Marcos 

Antonio   

 

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Diminuir o 

traçado das 

letras O, L, 

T, H e J, 

melhorar o 

traçado do 

S, o 

formato da 

letra O 

precisa 

melhorar, 

O S e 

muito 

parecido 

com R 

 

Nas

cos(

ns 

cost

as) 

Dol

ao(d

o 

leao

)ixo

urati

nho(

deix

ou o 

ratin

ho)

mel

hore

sam

igos

(mel

hore

s 

A 

via(

havi

a) ra 

tinh

o(ra

tinh

o) 

ida 

(dia

) 

ul(u

m)d

or 

min

(dor

min

do) 

cos 

ta(c

osta

) a 

cord

o(ac

Usou 

apenas 

uma  

virgula  

Tro

cou 

o S 

por 

Z o 

E 

por 

I e 

troc

ou o 

O 

pelo 

U 

Co

men

do(c

ome

ndo) 

  
 

A via 

(omi

ssão 

do 

H) 

O 

alun

o 

escre

ve 

varia

s 

veze

s 

A 

mes

ma 

palav

ra e 

tamb

ém 

escre

ve 

varia
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17 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: _06_____/  09 /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEMA

S 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

do 

R 

U

so

s 

do 

S 

L 

ou 

U 

fi

na

l 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trados 

Maria Clara 

Valu Abreu 

  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arruamr o 

taçado do 

O precisa 

diminuir a 

letra M no 

meio da 

palavra, faz 

o H 

maiúsculo 

no meio da 

frase e  

verificar 

porque esta 

usando no 

inicio das 

palavras  

  Usa 

apenas 

o ponto 

final 

não 

deixa 

espaço 

para 

paragra

fo, não 

usa 

outros 

tipos 

de 

pontua

ção, 

usa  

letra 

minúsc

ula no 

começ

o do 

paragra

fo  

Esco

mde

ram(

esco

nder

am) 

troc

a o 

M 

pelo 

N 

Pers

o(pr

eso)

apen

as 

troc

ou 

as 

letra

s de 

luga

r 

 S

or

o(

sa

rr

o) 

C

or

er

a

m

(c

or

re

ra

m

) 

A

g

ar

o

u(

a

g

A

s

u

st

a

d

o(

as

s

u

st

a

d

o) 

S

a

ut

o

u(

sa

lt

o

u) 

 Não 

usa 

para

graf

o e 

ultra

pass

a o 

final 

da 

linha  
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18 

 

 

TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trado

s 

Nauany 

Victoria  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar o 

traçado do 

til 

(diminuir o 

tamanho) 

Traçado do 

s (diminuir 

o tamanho) 

e verificar 

porque está 

usando 

maior no 

inicio de 

palavras 

 

A via 

De 

pois 

 Usa 

apenas 

ponto 

final; 

Não 

usa 

espaço 

para 

paragr

afo. 

Usa 

letra 

maiúsc

ula no 

inicio 

do 

texto. 

Usa 

maiúsc

ulas 

em 

locais 

que 

não 

Con

esou 

(co

meç

ou) 

Tro

ca a 

letra 

M 

Mu

nca 

(nun

ca) 

E po 

i 

Em

plor

ou 

Mas 

(nas

) 

Som

bav

ão 

para 

zom

bav

am 

Forã

o 

para 

fora

m 

Fugi

rão 

para 

fugi

ram 

 s

o

m

b

a

v

ã

o 

C

o

m

e

s

o

u 

(c

o

m

e

ç

o

u

) 

D

 A via 

(omi

ssão 

do 

H) 

Fala 

(falar 

– 

omis

são 

do r 

no 

final)

. 

Vino 

(vind

o – 

omis

são 

do 

D) 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as 

de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasa

l 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outr

os  

Probl

emas 

encon

trado

s 

Naunauiy 

Victoria  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

arrumar o 

traçado do 

til 

(diminuir 

o 

tamanho) 

Traçado 

do s 

(diminuir 

o 

tamanho) 

e verificar 

porque 

está 

usando 

maior no 

inicio de 

palavras 

 

A 

via 

De 

pois 

 Usa 

apenas 

ponto 

final; 

Não 

usa 

espaço 

para 

paragr

afo. 

Usa 

letra 

maiús

cula 

no 

inicio 

do 

texto. 

Usa 

maiús

culas 

em 

locais 

que 

Con

eso

u 

(co

meç

ou) 

Tro

ca a 

letr

a M 

Mu

nca 

(nu

nca) 

E 

po i 

Em

plor

ou 

Mas 

(nas

) 

So

mba

vão 

para 

zom

bav

am 

For

ão 

para 

fora

m 

Fug

irão 

para 

fugi

ram 

 s

o

m

b

a

v

ã

o 

C

o

m

e

s

o

u 

(

c

o

m

e

ç

o

u

) 

 A 

via 

(omi

ssão 

do 

H) 

Fala 

(fala

r – 

omis

são 

do r 

no 

final

). 

Vino 

(vin

do – 

omis

são 

do 

D) 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as 

de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasa

l 

U

so

s 

d

o 

R 

U

so

s 

d

o 

S 

L 

o

u 

U 

fi

n

al 

Outr

os  

Probl

emas 

encon

trado

s 

Nicolas 

Siqueira 

Vieria  

  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Diminuir o 

tamanho 

de quase 

todas as  

letras, 

melhorar o 

traçado 

das letras 

N,F,L,S,I 

e do E 

diminuir o 

tamanho 

do 

tracinho 

no final da 

linha. 

 

pral

a(pa

ra 

lá)

mec

ome

(me 

com

er) 

Ora

tinh

o(o 

rati

nho

) 

Ses

outa

r( 

Se 

solt

ar) 

Nar

rede

A 

via(

havi

a) 

Usa 

paragr

afo 

apenas 

no 

inicio 

do 

texto, 

usa 

apenas 

ponto 

final. 

Seu

va(s

elva

)tro

ca L 

por 

U 

com

sigu

il(c

ons

egui

u)tr

oca 

M 

por 

N 

Sou

tar(

solt

ar)tr

oca 

L 

por 

Não 

enc

ontr

ado  

S

o

r

o

(s

a

rr

o

) 

A

ci

n

(

a

s

si

m

) 

B

at

el

(

b

at

e

u

) 

F

ic

o

l(

fi

c

o

u

) 

V

o

l(

A 

via 

(omi

ssão 

do 

H) 

ele 

escre

ve as 

pala

vras 

muit

o 

junta

s e 

omit

e 

algu

mas 

letra

s e 

paga 

e 

escre

Usa 

apen

as 

um 

para

graf

o. 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE  

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEMA

S 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 USA 

PONT

UAÇÃ

O 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Troc

as de 

letra

s. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

U

so

s 

do 

R 

U

so

s 

do 

S 

L 

ou 

U 

fi

na

l 

Outro

s  

Probl

emas 

encon

trados 

   Pedro 

Henrrique  

COLOCAR 

FOTO DA 

CRIANÇA 

Precisa 

diminuir a 

letra 

Obs: não é 

alfabetizad

o 

Oragio, 

Craatoe

mooe, 

oadoea

na 

 

 Não 

usa 

pontu

ação, 

Não 

Usa 

Virgul

a, 

Usa 

muito 

Espaç

o 

entre 

as 

palavr

as, 

Não 

usou 

―til‖ 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: JOSIANE   

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – DATA: ______/   /2018  

  

ALUN

O  

  

PROB

LEMA

S 

CURSI

VOS  

(quais 

letras 

apresen

ta 

proble

ma no 

traçado 

cursivo

)  

HIPOSEGMEN

TA  

HIPERSE

GMENT

A  

USA 

PONTU

AÇÃO  

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite)  

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS  

ORGA

NIZAÇ

ÃO 

ESPAC

IAL DO 

TEXTO

  

Trocas de 

letras.  

 Quais?  

So

m 

na

sal

  

Usos 

do R  

U

so

s 

do 

S  

L 

ou 

U 

fin

al  

Outro

s   

Proble

mas 

encont

rados  

Vinícios

 Otavio  

COLOC

AR 

FOTO 

DA 

CRIAN

ÇA  

Não 

coloca 

traço 

no t.    

Faz o 

traço 

do q 

curto.  

Arrum

Quetinhamedodetud

o (que tinha medo 

de tudo)  

Zusdarvadele (zomb

avam dele)  

Dafloresta (da 

floresta)  

Ratinosdesitiosodim

ascostdoreiçoreta  

(ratinho sentou nas 

le ão (leão)  

  

Não 

usa 

nenhu

ma 

pontua

ção.  

Precisa 

usar 

letra 

maiúsc

Caio 

(caiu)  

Zudarva (z

ombava)  

Nas (mas)  

Un (um)  

Mois 

  Saioc

oredo  

(saiu 

corre

ndo)  

      

  

Deixa 

espaço 

no 

começo e 

fim da 

linha 

sobrando.
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Cássia e Gislaine 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras da escritora Ruth Rocha e sua Biografia 

Aula número: 01 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 02/10/2018 

 

Proposta de Atividade: é o que vão fazer, ministrar na aula. 

●  Conhecer algumas das obras dessa escritora, assim como sua história.  

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 
 Divulgar o trabalho literário da escritora Ruth Rocha; 

 Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a literatura crítica e reflexiva; 

 Promover mais momentos de leitura dentro e fora do ambiente escolar; 

 Enriquecer conteúdos visando o aprendizado global. 

 Analisar o gênero textual Biografia. 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Leitura 

 Gênero textual: Biografia. 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

O primeiro momento será coletivo; (Exposição dos livros, escuta de leitura) 

O segundo momento será feito em duplas. (leitura de livro e da biografia dessa 

escritora). 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Estações do ano (Primavera) 

Aula número: 04 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 05/10/2018 

 

Proposta de Atividade: é o que vão fazer, ministrar na aula. 

●  Estudar as estações do ano embasadas no livro: Primavera da lagarta de Ruth Rocha. 

Enfocando a estação em que estamos e de que trata o texto; a primavera.  

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 

 Conhecer e perceber as estações do ano; 

 Descobrir a importância das estações do ano para as pessoas e para a natureza; 

 Estabelecer o perídio em que ocorre cada estação; 

 Promover e estimular a linguagem oral. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Movimentos da Terra (Translação) 

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de duas a três 

crianças. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Atividade Lúdica: jogo de matemática “NA TEIA DA ARANHA” 

Aula número: Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação:14 /12/2018 

 

Proposta de Atividade: O QUE AS CRIANÇAS VÃO FAZER 

As crianças iram jogar uma bolinha em cada número e vão ter que multiplicar. 

 

 

Leitura do Dia: cada aluno estará lendo uma historia. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Ortografia de palavras terminadas com R ( grafema e fonema ) 

Aula número: Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 22 /10/2018 

 

Proposta de Atividade: Explorar oralmente a história. 

Verificar se os alunos compreenderam o humor da tira.  

 

Leitura do Dia: cada aluno estará lendo uma historia. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Respeito às diferenças com ênfase na diversidade Ético- Cultural  

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 14/11/2018 

 

Proposta de Atividade:  

 Narração/Contação de história; 

 Teatro e fantoche; 
 

Leitura do Dia:  

 (Leitura feita por um aluno (a) da turma); 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar a data comemorativa da Consciência Negra; 

 Incentivar o gosto pela leitura de histórias narradas; 

 Interpretar fatos da história a partir de perguntas sugeridas; 

 Tratar a questão das diferenças, valorizando a diversidade a partir da raça negra. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Datas comemorativas: Consciência Negra; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 Coletivo e oral; 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá crianças! Que bom estar novamente com vocês! Hoje nós iremos contar uma 

história bem interessante! Primeiro, vamos nos organizar para poder contar essa história, 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A1: (2º ANO: “B” 

 

Nome da Atividade: comendo melhor e aprendendo sobre os direitos do consumidor. 

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 13 de novembro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 

 Discutir oralmente o conteúdo e realizar as atividades propostas nas páginas 138 

a 141. 

 

OBJETIVOS: 

 Conceituar alimentos frescos e industrializados; 

 Identificar os alimentos saudáveis de acordo com a produção e criação; 

 Relacionar a escolha de alimentos a alimentação saudável e balanceada; 

 Reconhecer a importância dos direitos do consumidor ao comprar alimentos. 

 

CONTEÚDOS: 

 Como comer melhor; (Tipos de alimentação/alimentação saudável)  

 Os direitos do consumidor. (ok) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia crianças! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de alimentos frescos e 

conservados...além disso nós vamos ver sobre os direitos do consumidor. Explicar o 

conceito de industrializados e frescos, OBS.: levar exemplos destes alimentos. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Que tipos de alimentos vocês mais comem? 

 Será que vocês estão se alimentando bem? 

 Será que a criação da galinha interfere no ovo? 

 O que é um consumidor? 

 O que é um fornecedor? 

 

  RECURSOS: livro didático, lápis e borracha. 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pela Bolsista: Cassia Marcelino da Silva 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Onomatopeia e Balões nas histórias em quadrinhos 

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 30/10/2018 

 
Proposta de Atividade: 
 

 Conhecendo onomatopeias; 

 Criando onomatopeias; 

 Significado dos balões das histórias em quadrinhos; 

 Escrita das onomatopeias nos balões correspondente; 

 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS:  
 

 Reconhecer a função das onomatopeias nas histórias em quadrinhos; 

 Identificar e reconhecer os tipos de balões e as onomatopeias utilizados nas histórias em 

quadrinhos; 

 Relacionar balões e onomatopeias a seus significados; 

 Identificar os recursos utilizados na fala dos personagens para indicar emoções e 

sentimentos; 

 
 
 
 

CONTEÚDOS: 

 Leitura 

 Balões e onomatopeias nas histórias em quadrinhos 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Ortografia de palavras terminadas com R ( grafema e fonema ) 

Aula número: Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 22 /10/2018 

 

Proposta de Atividade: Explorar oralmente a história. 

Verificar se os alunos compreenderam o humor da tira.  

 

Leitura do Dia: cada aluno estará lendo uma historia. 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO B: 

 

Nome da Atividade: alimento e digestão  

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 04 de outubro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 
1. aprender o caminho percorrido pela comida na digestão; 

2. conhecer as funções de cada órgão no sistema digestório;  

3. realizar as atividades do livro (pag. 130 a 133); 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar que o alimento passa pela boca, pelo estomago e pelo intestino; 

 Reconhecer as etapas da digestão; 

 

CONTEÚDOS:  

 A digestão dos alimentos 

 Sistema digestório 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma! Um colega vai fazer a leitura compartilhada para a classe agora, 

em seguida vamos para as atividades do dia. O tema da nossa aula hoje é digestão. Vamos 

estudar com o livro e fazer as atividades que estão nele. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 quem tomou café da manhã? 

 o que vocês comeram? 

 o que está acontecendo com esse alimento que está aí no corpo de vocês? 

 quem conhece alguma coisa sobre digestão? 

 O que usamos para mastigar? 

 Por que trocamos os dentes? 

 Qual será os órgãos do sistema digestório? 

 O que será que cada órgãos desse faz? (pag. 133: boca, intestino delgado, 

estômago, intestino grosso, ânus e esôfago); 

 Onde esse processo acontece? (atividade 1 / letra B / item 1 / pag. 133); 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Vanessa e Valkiria 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Matemática (divisão) Aula número: Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 09/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● Compreender a divisão fomo distribuição em partes iguais;  
● Resolver situações problemas, empregando a divisão; 
● Representar a divisão através de sentença da matemática utilizando o sinal de ÷; 
● Compreender a divisão como a ideia de repartir uma coleção em partes iguais e a 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra;  
 
 

Leitura do Dia:  
            (LEITURA FEITA PELA VALKIRIA) 
 

OBJETIVOS:  
 

● Compreender a divisão de objetos; 
● Proporcionar atividades para a compreensão das operações de divisão. 
●  

 

CONTEÚDOS: 
● Leitura da história; 

● Explicação sobre como faz as divisões; 

● Atividades de divisão com base nas explicações; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente sobre as divisões 

matemática e o que sabem sobre o assunto; 

Também explicar que a atividade será individual. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 
Hoje iremos começar a aula de matemática bem legal. Iremos falar sobre as divisões 
matemáticas, como se faz para resolver problemas utilizando a divisão. Iremos explicar como 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Patrícia e Kauane 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Artes (teatro) Aula número: 10 Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 07/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● História do teatro no Brasil; 
● Definir os elementos que constituem uma narrativa teatral; 
● Conhecer os elementos necessários à construção dos cenários e figurinos; 
● Registrar a vivência teatral por meio da oralidade, escrita e desenho; 

 

Leitura do Dia:  
            Gato com frio 

OBJETIVOS:  
 

● Ouvir a história pelo professor, de forma interativa, interpretando-as. 
● Proporcionar situações que levem os alunos a compreenderem o espaço cênico, a 

presença de personagens, a dramaturgia, bem como sobre o cenário, o figurino, a 
maquiagem, objetos de cena, luz e som, elementos que compõem a linguagem teatral. 
 

CONTEÚDOS: 
● Teatro; 

● Contação de história; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 
Hoje iremos começar a aula de artes bem legal. Iremos falar sobre o teatro, como ele surgiu a 
história seus elementos e linguagem teatral. Iremos ler uma história que se chama a “A cigarra 
e as formigas”, e por final iremos realizar um desenho sobre a história para que eles articulem a  
percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e em grupo. 

3. - Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 1. Vocês sabem o que é teatro? 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Vanessa e Valkiria 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Matemática (divisão) Aula número: Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 09/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● Compreender a divisão fomo distribuição em partes iguais;  
● Resolver situações problemas, empregando a divisão; 
● Representar a divisão através de sentença da matemática utilizando o sinal de ÷; 
● Compreender a divisão como a ideia de repartir uma coleção em partes iguais e a 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra;  
 
 

Leitura do Dia:  
            (LEITURA FEITA PELA VALKIRIA) 
 

OBJETIVOS:  
 

● Compreender a divisão de objetos; 
● Proporcionar atividades para a compreensão das operações de divisão. 
●  

 

CONTEÚDOS: 
● Leitura da história; 

● Explicação sobre como faz as divisões; 

● Atividades de divisão com base nas explicações; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente sobre as divisões 

matemática e o que sabem sobre o assunto; 

Também explicar que a atividade será individual. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 
Hoje iremos começar a aula de matemática bem legal. Iremos falar sobre as divisões 
matemáticas, como se faz para resolver problemas utilizando a divisão. Iremos explicar como 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Produção de texto 

Aula número: 04 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação:08 /10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

Produzir uma história em quadrinhos individualmente, participando ativamente. 

Reconhecer as especificidades contidas em diferentes histórias em quadrinhos. 

Comentar sobre as histórias em quadrinhos produzidas pelos colegas. 

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Divisão de Matemática  

Aula número: 04 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 09/11/2018 

 

Proposta da atividade  

Compreender a divisão fomo distribuição em partes iguais  

 

Resolver situações problemas, empregado a divisão  

 

Representa a divisão através de sentença da matemática utilizando sinal  de ÷ 

Leitura do Dia: Vai ser feita pela aluna Valquiria  

OBJETIVOS:  

 

 

 

compreender a divisão de objetos 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Patrícia e Kauane 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Artes (teatro) Aula número:   Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 07/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● História do teatro no Brasil; 
● Definir os elementos que constituem uma narrativa teatral; 
● Conhecer os elementos necessários à construção dos cenários e figurinos; 
● Registrar a vivência teatral por meio da oralidade, escrita e desenho; 

 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS:  
 

● Ouvir a história pelo professor, de forma interativa, interpretando-as. 
● Proporcionar situações que levem os alunos a compreenderem o espaço cênico, a 

presença de personagens, a dramaturgia, bem como sobre o cenário, o figurino, a 
maquiagem, objetos de cena, luz e som, elementos que compõem a linguagem teatral. 
 

CONTEÚDOS: 
● Teatro; 

● Contação de história; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! Hoje iremos começar a aula de artes bem legal. Iremos ver sobre o 
teatro, a história seus elementos e linguagem teatral. Iremos ler uma história que se chama a 
“Romeu e Julieta”, e por final iremos dividir cada aluno em uma personagem para ensaiarmos e 
depois apresentar o teatro. 
Criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística 
pessoal e em grupo. 

3. - Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO B: 

 

Nome da Atividade: alimento e digestão  

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 04 de outubro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 
1. aprender o caminho percorrido pela comida na digestão; 

2. conhecer as funções de cada órgão no sistema digestório;  

3. realizar as atividades do livro (pag. 130 a 133); 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar que o alimento passa pela boca, pelo estomago e pelo intestino; 

 Reconhecer as etapas da digestão; 

 

CONTEÚDOS:  

 A digestão dos alimentos 

 Sistema digestório 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma! Um colega vai fazer a leitura compartilhada para a classe agora, 

em seguida vamos para as atividades do dia. O tema da nossa aula hoje é digestão. Vamos 

estudar com o livro e fazer as atividades que estão nele. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 quem tomou café da manhã? 

 o que vocês comeram? 

 o que está acontecendo com esse alimento que está aí no corpo de vocês? 

 quem conhece alguma coisa sobre digestão? 

 O que usamos para mastigar? 

 Por que trocamos os dentes? 

 Qual será os órgãos do sistema digestório? 

 O que será que cada órgãos desse faz? (pag. 133: boca, intestino delgado, 

estômago, intestino grosso, ânus e esôfago); 

 Onde esse processo acontece? (atividade 1 / letra B / item 1 / pag. 133); 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1480



                                                                      

40 

 

 

 

 

Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pela Bolsista: Cassia Marcelino da Silva 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Onomatopeia e Balões nas histórias em quadrinhos 

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 30/10/2018 

 
Proposta de Atividade: 
 

 Conhecendo onomatopeias; 

 Criando onomatopeias; 

 Significado dos balões das histórias em quadrinhos; 

 Escrita das onomatopeias nos balões correspondente; 

 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS:  
 

 Reconhecer a função das onomatopeias nas histórias em quadrinhos; 

 Identificar e reconhecer os tipos de balões e as onomatopeias utilizados nas histórias em 

quadrinhos; 

 Relacionar balões e onomatopeias a seus significados; 

 Identificar os recursos utilizados na fala dos personagens para indicar emoções e 

sentimentos; 

 
 
 
 

CONTEÚDOS: 

 Leitura 

 Balões e onomatopeias nas histórias em quadrinhos 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  
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Planejamento realizado pela Cassia Marcelino da Silva 

 

Professora Supervisora: Josiane Cambuy Siqueira 

 

Planejamento de aula 

 

Título da aula: Substantivo e Adjetivo no gênero textual (Poemas) 

 

Aula número: 08        Turma: 2 ano "B" 

 

Data da aplicação: 

 

Proposta de atividade:  

 Leitura do poema (Rita Magrela) que contém substantivos e adjetivos; 

 Completar frases com adjetivos, caracterizando os substantivos. 

 

Leitura do dia: 

 

Objetivos:  

 Promover o conhecimento deles em relação ao conceito de substantivo 

e adjetivo; 

 Função do substantivo e do adjetivo em um texto e/ ou poema; 

 Estimular a criatividade das crianças à medida que estarão produzindo. 

 

Conteúdos: 

 Leitura  

 Gramática (substantivo e adjetivo) 

 

1. Agrupamentos- Critério utilizado para o agrupamento: 

 Aula coletiva 

 

2.Explicação inicial: 
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Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha (Arte e produção de texto) 

  

Aula número:    Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 26/10/2018 

 

Proposta de Atividade:  Relembrar o texto Primavera da lagarta; 

 Falar sobre reciclagem; 

 Produzir texto baseado no gênero instrucional; 

 Promover momento de descontração e arte por meio de confecção de brinquedos. 

 

 

Leitura do Dia:  

 

OBJETIVOS: 

   . Conhecer os tipos de lixo e como acontece a reciclagem; 

 Estimular momento de arte através de confecção de brinquedo com materiais reutilizados; 

 Incentivar a produção textual dos alunos após momentos dinâmicos na aula de arte. 
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              Olá meninas!  

Tentem me enviar o planejamento de vocês naquele formato que mandei da sequência didática das outras aulas. 

Daí ficaria mais ou menos assim: 

 

Título: Obras de Ruth Rocha (Arte e produção de texto) 

Proposta da atividade: 

 Relembrar o texto Primavera da lagarta; 

 Falar sobre reciclagem; 

 Produzir texto baseado no gênero instrucional; 

 Promover momento de descontração e arte por meio de confecção de brinquedos. 

Objetivos: 

 Conhecer os tipos de lixo e como acontece a reciclagem; 

 Estimular momento de arte através de confecção de brinquedo com materiais reutilizados; 

 Incentivar a produção textual dos alunos após momentos dinâmicos na aula de arte. 

Conteúdos: 

Conscientização ambiental por meio do estudo dos 3 R¹s (reduzir, reutilizar e reciclar). 

Produção textual (Gênero: instrucional) 

Agrupamentos: Como os alunos farão? Individual, em duplas, coletivo... 

Explicação inicial: Explicar aos alunos o que vai acontecer na aula desse dia. 

Separem possíveis perguntas que podem fazer aos alunos para tornar a aula mais interessante. 

Materiais necessários: é o que vocês vão usar para essa aula. 

Avaliação: como vocês irão analisar o desenvolvimento dos alunos nesta aula. (Observando, por meio da confecção e 

produção, através das possíveis dúvidas e/ou conhecimentos prévios) 

 

A parte que realcei acima de cinza está pronta só para copiarem e colocarem no planejamento. As demais vocês 

devem discutir em dupla, e ver como farão. Ai me enviem novamente para eu olhar. Tá bem? 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Campus de Rolim de Moura –Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

Professora Supervisora: Josiane 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Sistema de medidas (gramas e quilogramas, dobro) 

Aula número: 09 Turma: 2ºB  

Data da Aplicação: 24/10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

●  Fazer uma receita de doce junto com as crianças. 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS: 

 

● Conhecer o sistema de medida quilo e grama;  

● Identificar os produtos que podem ser medidos ou pesados; 

● Vivenciar situações do cotidiano onde utilizamos a pesagem; 

● Reconhecer características do gênero textual receita. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Sistema de medidas.  

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de quatro ou cinco 

crianças. 

 

2. Nome das crianças organizadas nos grupos ou duplas de trabalho.  
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Campus de Rolim de Moura –Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

Professora Supervisora: Josiane 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Sistema de medidas (gramas e quilogramas, dobro) 

Aula número: 09 Turma: 2ºB  

Data da Aplicação: 24/10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

●  Fazer uma receita de doce junto com as crianças. 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS: 

 

● Conhecer o sistema de medida quilo e grama;  

● Identificar os produtos que podem ser medidos ou pesados; 

● Vivenciar situações do cotidiano onde utilizamos a pesagem; 

● Reconhecer características do gênero textual receita. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Sistema de medidas.  

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de quatro ou cinco 

crianças. 

 

2. Nome das crianças organizadas nos grupos ou duplas de trabalho.  
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ANA LUIZA BOM DIA TODAS AS CORES 

ANA JULIA PRIMAVERA DA LAGARTA 

DOUGLAS FABRÍCIO O MENINO QUE APRENDEU A VER 

EVILLYN ROMEU E JULIETA 

GABRIELLA FERNANDA UMA HISTÓRIA COM MIL MACACOS 

GEOVANA COMO SE FOSSE DINHEIRO 

HEMILLY VITÓRIA MIL PÁSSAROS PELO CÉU 

HILLARY BEATRIZ O REIZINHO MANDÃO 

JOÃO VICTOR A GALINHA DOS OVOS DE OURO 

LETÍCIA OS GATOS DE BOTINHAS 

LUCAS A ÁRVORE DE NATAL DO BETO 

MARIA CLARA EUGÊNIO, O GÊNIO 

MARCOS ANTÔNIO  O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

MARIA SOPHYA ENQUANTO O MUNDO PEGA FOGO 

NAUANY VICTÓRIA AS COISAS QUE A GENTE FALA 

NÍCOLAS O PATINHO FEIO 

PEDRO HENRIQUE MEU AMIGO DINOSSAURO 

SABRINA O TRENZINHO DO NICOLAU 

VINÍCICIUS OCTÁVIO A ARCA DE NOÉ 

VITOR O MENINO QUE QUASE VIROU CACHORRO 

YASMIN MARCELO, MARMELO, MARTELO 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Patrícia e Kauane 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha. (Leitura e gramática) Aula número:06    Turma: 2º 

Ano “B”  

Data da Aplicação: 10/10/2018 

 

Proposta de Atividade: (é o que vão fazer, ministrar na aula.) 

● Reler ou relembrar o texto: Primavera da lagarta. 

● Mostrar aos alunos como organizamos e procuramos palavras em ordem alfabética; 

● Promover momento de descontração e arte por meio de dobradura, recorte e pintura. 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 
 Reler o texto Primavera da Lagarta, relembrando a obra literária da escritora Ruth 

Rocha; 

 Perceber como fazemos para organizar palavras alfabeticamente e como usamos o 

dicionário; 

 Promover um momento para que se expressem por meio da arte; 

 Criar momento de descontração através de oficina de dobradura e/ou recorte; 

 

CONTEÚDOS: 

● Ordem alfabética de palavras e uso do dicionário; 

● Produção de arte por meio de dobraduras; (Borboletas da história) 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura do texto: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma sobre como organizamos as 

palavras em ordem alfabética (explicação oral e visual); 

Individualmente, os alunos irão escrever uma lista com os nomes dos animais que 

aparecem na história e em seguida, reescrevê-las em ordem alfabética; 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha. (Metamorfose da borboleta)  

Aula número:07   Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 11/10/2018 

 

Proposta de Atividade: (é o que vão fazer, ministrar na aula.) 

● Reler ou relembrar o texto: Primavera da lagarta. 

● Mostrar aos alunos como acontece o ciclo de vida das borboletas (sua metamorfose) 

● Promover momento de discussão sobre como as borboletas podem ser úteis e como as 

vezes ainda em forma de lagarta prejudicam as plantações. 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 
 Reler o texto Primavera da Lagarta, relembrando a obra literária da escritora Ruth 

Rocha; 

 Mostrar um vídeo para que os alunos entendam como acontece a metamorfose desse 

inseto; 

 Promover um momento de descontração para que cantem uma música baseada no tema 

trabalhado na aula (Metamorfose das borboletas/ Cocoricó); 

 Sistematizar o conhecimento por meio de uma atividade impressa sobre as fases da vida 

das borboletas; 

 

CONTEÚDOS: 

● Metamorfose (fases, ciclo de vida das borboletas). 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 

 Conversa coletiva sobre o texto Primavera da lagarta e sobre o vídeo da turma 

do Cocoricó. 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Cássia e Gislaine 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Poema: Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. 

Aula número:05    Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 09/10/2018 

 

Proposta de Atividade: (é o que vão fazer, ministrar na aula.) 

● Apresentar aos alunos o texto: Os Direitos da Criança, segundo Ruth Rocha; 

● Trabalhar reprodução de texto de maneira ilustrativa. (em homenagem ao dia da 

criança) 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 
 Conhecer mais um trabalho literário da escritora Ruth Rocha; 

 Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a literatura crítica e reflexiva com o tema: 

Direitos de crianças; 

 Promover um momento para que se expressem por meio do desenho; 

 Analisar a situação das crianças brasileiras e seus direitos. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Leitura 

 Gênero textual: Poemas 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura do texto: Os direitos da criança, faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma sobre o mesmo; 

Em duplas os alunos irão ilustrar o poema acrescentando legendas para cada 

ilustração realizada. 
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A PRIMAVERA DA LAGARTA - RUTH ROCHA 

 

 

 
 

_Grande comício na floresta! Bem no meio da clareira, debaixo da bananeira! 

 Dona formiga convocou a reunião. _Isso não pode continuar! 

_Não pode não! Apoiava o camaleão. 

_É um desaforo. A formiga gritava. _É um desaforo! 

_É mesmo. O camaleão concordava. 

A joaninha que vinha chegando naquele instante perguntava: Qual é o desaforo, hein? 

_É um desaforo o que a lagarta faz! 

_Come tudo o que é folha! Reclamava o Louva-a-deus. 

_Não há comida que chegue! 

A lagartixa não concordava: _Por isso não que as senhoras formigas também comem. 

_È isso mesmo! Apoiou o camaleão que vivia mudando de opinião. 

_É muito diferente, depois a lagarta é uma grande preguiçosa, vive lagarteando por aí. 

_Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta. Disse o camaleão que já tinha mudado de opinião. 

_Parente não! Falou a lagartixa. _É só uma coincidência de nome! 

_Então não se meta! 

_Abaixo a lagarta! Disse o gafanhoto. _Vamos acabar com ela! 

_Vamos sim! Gritou a libélula. Ela é muito feia! 

O Senhor Caracol ainda quis fazer um discurso: _É, minhas senhoras e meus senhores, como é para 

o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como 

diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o caracol era 

muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. 

Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. 

_Abaixo a feiúra! Gritava aranha como se ela fosse muito bonita. 

_Morra comilona! Exclamava o Louva-a-deus como se ele não fosse comilão também. 

_Vamos acabar com a preguiçosa! Berrava a cigarra esquecendo a sua fama de boa vida. 

E lá se foram eles, cantando e marchando: 

_Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. 

_Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. 

Mas, a primavera havia chegado, por toda a parte havia flores na floresta, até parecia festa. Os 

passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos 

borboletearam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta: 

_Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. 

_Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. 

E perguntavam para as borboletas que passavam: 

_Vocês viram a lagarta que morava na amoreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. 

As borboletas riam, riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda 

borboleta. 

_Estão procurando a lagarta da amoreira? 

_Estamos sim. Aquela horrorosa, comilona. 

E a borboleta bateu as asas e falou: 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Estações do ano (Primavera) 

Aula número: 04 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 05/10/2018 

 

Proposta de Atividade: é o que vão fazer, ministrar na aula. 

●  Conhecer a história do livro: Primavera da lagarta de Ruth Rocha, compreendê-lo em 

seu amplo sentido, ilustrar e colorir desenhos desta obra. 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 

 Conhecer uma das obras em especial da escritora Ruth rocha; 

 Analisar elementos específicos dessa história (como a aceitação das diferenças, 

a metamorfose, as estações do ano, etc.); 

 Perceber a importância de valorização e respeito por cada ser; 

 Promover e estimular a linguagem oral; 

 Exercitar a coordenação motora; 

 Relembrar as cores primárias e secundárias. 

 Demonstrar seu gosto artístico pela pintura. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

Linguagem oral, arte visual e audiovisual. 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Individual. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Estações do ano (Primavera) 

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 04/10/2018 

 

Proposta de Atividade: é o que vão fazer, ministrar na aula. 

●  Estudar as estações do ano embasadas no livro: Primavera da lagarta de Ruth Rocha. 

Enfocando a estação em que estamos e de que trata o texto; a primavera.  

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 

 Conhecer e perceber as estações do ano; 

 Descobrir a importância das estações do ano para as pessoas e para a natureza; 

 Estabelecer o perídio em que ocorre cada estação; 

 Promover e estimular a linguagem oral. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Movimentos da Terra (Translação) 

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de duas a três 

crianças. 

 
Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1494



                                                                      

54 

 

 

 

 

Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Estações do ano (Primavera) 

Aula número: 02 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 03/10/2018 

 

Proposta de Atividade: é o que vão fazer, ministrar na aula. 

●  Conhecer a história do livro: Primavera da lagarta de Ruth Rocha, compreendê-lo em 

seu amplo sentido e ilustrá-lo. 

Leitura do Dia:  
Colocar a leitura compartilhada que farão. 

OBJETIVOS: (é o que os alunos poderão aprender nesta aula) 

 

 

 Conhecer uma das obras em especial da escritora Ruth rocha; 

 Analisar elementos específicos dessa história (como a aceitação das diferenças, 

a metamorfose, as estações do ano, etc.); 

 Perceber a importância de valorização e respeito por cada ser; 

 Promover e estimular a linguagem oral. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

Linguagem oral e escrita; 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Individual. 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Patrícia e Kauane 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Artes (teatro) Aula número: 10 Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 07/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● História do teatro no Brasil; 
● Definir os elementos que constituem uma narrativa teatral; 
● Conhecer os elementos necessários à construção dos cenários e figurinos; 
● Registrar a vivência teatral por meio da oralidade, escrita e desenho; 

 

Leitura do Dia:  
            Gato com frio 

OBJETIVOS:  
 

● Ouvir a história pelo professor, de forma interativa, interpretando-as. 
● Proporcionar situações que levem os alunos a compreenderem o espaço cênico, a 

presença de personagens, a dramaturgia, bem como sobre o cenário, o figurino, a 
maquiagem, objetos de cena, luz e som, elementos que compõem a linguagem teatral. 
 

CONTEÚDOS: 
● Teatro; 

● Contação de história; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 
Hoje iremos começar a aula de artes bem legal. Iremos falar sobre o teatro, como ele surgiu a 
história seus elementos e linguagem teatral. Iremos ler uma história que se chama a “A cigarra 
e as formigas”, e por final iremos realizar um desenho sobre a história para que eles articulem a  
percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e em grupo. 

3. - Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão dos 

alunos: 

 1. Vocês sabem o que é teatro? 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Produção de texto 

Aula número: 04 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação:08 /10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

Produzir uma história em quadrinhos individualmente, participando ativamente. 

Reconhecer as especificidades contidas em diferentes histórias em quadrinhos. 

Comentar sobre as histórias em quadrinhos produzidas pelos colegas. 

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Estações do ano (Primavera) Respeito as diferenças com ênfase na 

diversidade Ético- Cultural.   

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 14/11/2018 

 

Proposta de Atividade:  

 Narração/Contação de história; 

 Teatro e fantoche; 
 

Leitura do Dia:  

 (Leitura feita por um colega aluno(a) da turma); 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar a data comemorativa da Consciência Negra; 

 Respeito com as diversidades. Essa você pode substituir pela última. Não que ela 

esteja errada,não. Mas a última está mais completa, ok? 
 Incentivar o gosto pela leitura de histórias narradas; 

 Interpretar fatos da história a partir de perguntas sugeridas; 

 Tratar a questão das diferenças, valorizando a diversidade a partir da raça negra. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Datas comemorativas: Consciência Negra; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 Coletivo e oral; 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá crianças! Que bom estar novamente com vocês! Hoje nós iremos contar uma 

história bem interessante! Primeiro, vamos nos organizar para poder contar essa história, 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO B: 

 

Nome da Atividade: alimento e digestão  

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 06 de novembro de 2018.  

 

Proposta de Atividade 
1. aprender o caminho percorrido pela comida na digestão; 

2. conhecer as funções de cada órgão no sistema digestório;  

3. realizar as atividades do livro (pag. 130 a 133); 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar que o alimento passa pela boca, pelo estomago e pelo intestino; 

 Reconhecer as etapas da digestão; 

 

CONTEÚDOS:  

 A digestão dos alimentos 

 Sistema digestório 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia turma! Um colega vai fazer a leitura compartilhada para a classe agora, 

em seguida vamos para as atividades do dia. O tema da nossa aula hoje é digestão. Vamos 

estudar com o livro e fazer as atividades que estão nele. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 quem tomou café da manhã? 

 o que vocês comeram? 

 o que está acontecendo com esse alimento que está aí no corpo de vocês? 

 quem conhece alguma coisa sobre digestão? 

 O que usamos para mastigar? 

 Por que trocamos os dentes? 

 Qual será os órgãos do sistema digestório? 

 O que será que cada órgãos desse faz? (pag. 133: boca, intestino delgado, 

estômago, intestino grosso, ânus e esôfago); 

 Onde esse processo acontece? (atividade 1 / letra B / item 1 / pag. 133); 
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Vanessa e Valkiria 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Matemática (divisão) Aula número: Turma: 2º Ano “B”  
Data da Aplicação: 09/11/2018 
 

Proposta de Atividade:  
● Compreender a divisão fomo distribuição em partes iguais;  
● Resolver situações problemas, empregando a divisão; 
● Representar a divisão através de sentença da matemática utilizando o sinal de ÷; 
● Compreender a divisão como a ideia de repartir uma coleção em partes iguais e a 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra;  
 
 

Leitura do Dia:  
            (LEITURA FEITA PELA VALKIRIA) 
 

OBJETIVOS:  
 

● Compreender a divisão de objetos; 
● Proporcionar atividades para a compreensão das operações de divisão. 
●  

 

CONTEÚDOS: 
● Leitura da história; 

● Explicação sobre como faz as divisões; 

● Atividades de divisão com base nas explicações; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura da história: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma onde iniciaremos com 

questionamentos para verificar o conhecimento já existente sobre as divisões 

matemática e o que sabem sobre o assunto; 

Também explicar que a atividade será individual. 

 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá Crianças, bom dia!!! 
Hoje iremos começar a aula de matemática bem legal. Iremos falar sobre as divisões 
matemáticas, como se faz para resolver problemas utilizando a divisão. Iremos explicar como 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O 2° ANO A1: (2º ANO: “B” 

 

Nome da Atividade: comendo melhor e aprendendo sobre os direitos do consumidor. 

Tipo de Atividade: informativa. 

Data da aplicação: 13 de novembro de 2018. 

 

Proposta de Atividade 

 Discutir oralmente o conteúdo e realizar as atividades propostas nas páginas 138 

a 141. 

 

OBJETIVOS: 

 Conceituar alimentos frescos e industrializados; 

 Identificar os alimentos saudáveis de acordo com a produção e criação; 

 Relacionar a escolha de alimentos a alimentação saudável e balanceada; 

 Reconhecer a importância dos direitos do consumidor ao comprar alimentos. 

 

CONTEÚDOS: 

 Como comer melhor; (Tipos de alimentação/alimentação saudável)  

 Os direitos do consumidor. (ok) 

 

ETAPAS PREVISTAS 

 1. Agrupamentos: individual 

 

 2. Explicação Inicial: 

Bom dia crianças! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de alimentos frescos e 

conservados...além disso nós vamos ver sobre os direitos do consumidor. Explicar o 

conceito de industrializados e frescos, OBS.: levar exemplos destes alimentos. 

 

 3. Perguntas realizadas durante a atividade a fim de potencializar a reflexão 

dos alunos: 

 Que tipos de alimentos vocês mais comem? 

 Será que vocês estão se alimentando bem? 

 Será que a criação da galinha interfere no ovo? 

 O que é um consumidor? 

 O que é um fornecedor? 

 

  RECURSOS: livro didático, lápis e borracha. 

                                                           
1 Planejamento elaborado pelas bolsistas do PIBID em parceria com as professoras supervisoras. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Ortografia de palavras terminadas com R ( grafema e fonema ) 

Aula número: Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 22 /10/2018 

 

Proposta de Atividade: Explorar oralmente a história. 

Verificar se os alunos compreenderam o humor da tira.  

 

Leitura do Dia: cada aluno estará lendo uma historia. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Respeito às diferenças com ênfase na diversidade Ético- Cultural  

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 14/11/2018 

 

Proposta de Atividade:  

 Narração/Contação de história; 

 Teatro e fantoche; 
 

Leitura do Dia:  

 (Leitura feita por um aluno (a) da turma); 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar a data comemorativa da Consciência Negra; 

 Incentivar o gosto pela leitura de histórias narradas; 

 Interpretar fatos da história a partir de perguntas sugeridas; 

 Tratar a questão das diferenças, valorizando a diversidade a partir da raça negra. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Datas comemorativas: Consciência Negra; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 Coletivo e oral; 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá crianças! Que bom estar novamente com vocês! Hoje nós iremos contar uma 

história bem interessante! Primeiro, vamos nos organizar para poder contar essa história, 

isso mesmo! Vamos contar a história da “Menina bonita do laço de fita”, mas precisamos que Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1504
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Olha que legal para trabalhar junto com um cartaz no dia da 

Consciência Negra. 

iana Belinky 

 
(Diversidade é que é legal) 

Um é feioso, 
Outro é bonito 
Um é certinho 
Outro, esquisito 

Um é magrelo 
Outro é gordinho 
Um é castanho 
Outro é ruivinho 

Um é tranquilo 
Outro é nervoso 
Um é birrento 
Outro dengoso 

Um é ligeiro 
outro é mais lento 
Um é branquelo 
Outro sardento 

Um é preguiçoso 
Outro, animado 
Um é falante 
Outro é calado 
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3- ANEXOS – REGISTROS DOS BOLSISTAS  
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                       Apresentação teatral e ainda o Direito das crianças 

 

 

A aula de hoje dia 09/10/18 foi iniciada com uma leitura realizada por mim, Cassia. O livro 

que eu li chama-se "A arca de Noé" da escritora Ruth Rocha, o mesmo foi ilustrado por 

Cláudio Martins. (... leitura realizada por mim, Cássia do livro A Arca de Noé...) 

 

Pelo fato dessa semana ser a semana do "dia das crianças", após a leitura, os alunos 

foram conduzidos para quadra da escola. Apesar da quadra não ter cobertura, os alunos 

aproveitaram bastante, pois o clima estava bem agradável. (“Dia das Crianças”) 

Na quadra houve então a apresentação do teatro " As Aventuras do Mundo Encanado", 

esse teatro foi apresentado por um grupo de pessoas da cidade de Porto Velho. 
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                                       Universidade Federal  de Rondônia 

                                          Campus de Rolim de Moura 

                                      Professora: Josiane Cambuy  Siqueira 

                

 

            Hoje dia 11 de outubro véspera do dia das crianças, não tivemos aula na escola 

foi uma semana de atividades diferenciada para eles, por causa das comemoração do 

dia das crianças e hoje fomos para a casa do professor Julho, a casa dele e bem perto 

da escola e todos fomos a pé. 

Dia das Crianças 

Atividades diferenciadas 

Por causa das comemorações 

Professor Júlio 
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI(Escola Professor Valdecir Sgarbi 

Filho) DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES 

SOBRE TEATRO E SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

PATRICIA YASMIN SPADOTI DE CARVALHO 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos a aula de hoje com a encenação do livro ―Menina bonita do laço de 

fita‖, de Ana Maria Machado, ilustrações Claudiuns. (Acrescentar: que a encenação foi 

por meio de teatro com fantoche) Onde conta a história de uma menina preta e graciosa, 

que a sua mãe fazia trancinhas, amarrando-as com fitas coloridas. Na história ela não era 

discriminada como muitas pessoas negras na vida real. A menina tinha um coelho amigo 

que admirava-a muito, e perguntava sempre como ela fazia para ser preta. E a menina 

inventava: cair na tinta preta, tomar muito café, comer muita jabuticaba... E a menina já 

não sabia mais o que inventar. Mas que pena! Nada adiantou. O coelho tentava ficar da 

cor da menina e não conseguia. A mãe ouvindo, explicou que era arte de uma avó preta. 

A menina entendeu e aconselhou o coelhinho(Pela fala da mãe da menina, o coelho 

entendeu. A menina nãoprecisou aconselhar o coelho.)  a ter filhos com uma coelha preta 

que ele amasse, pois assim teria filhos de raças diferentes, tantos brancos como pretos. 

Mas só teve uma coelhinha pretinha, pois os outros eram malhados, preto listrado com 

branco, branco listrado com preto. Cada vez que a coelhinha saia de laço colorido no 

pescoço, todo mundo perguntava: coelha bonita do laço de fita qual é o teu segredo para 

ser tão pretinha? E ela respondia: São os conselhos de minha madrinha.(―Conselhos da 

mãe da minha madrinha‖) 
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos Santos  

No dia 19 de outubro sexta feira, a leitura foi feita por mim. O nome do livro que 

li para as crianças é „‟Tem Gente‟‟.  

Bom, primeiro desejei um bom dia as crianças, perguntei se estavam bem e 

animados para estudar, e eles me disseram, um sim muito gostoso, em seguida 

eu disse: 

- Valquíria: 

 Hoje irei contar uma história muito legal, o nome da história é „Tem Gente‟, vocês 

já ouviram essa história? 

- Crianças: 

 Nãoo 

- Valquíria:  

Antes de começar a história, irei falar, um pouquinho sobre a autora desse livro. 

Quem escreveu foi, Telma Guimarães castro Andrade, ela nasceu na cidade de 

Marília São Paulo, se formou em letras, e hoje vive na cidade de Campinas em 

SP, onde é professora de inglês em uma escola. Já publicou mais de cem títulos, 

entre obras infantis e juvenis de português, inglês e espanhol e didáticos de 

ensino religioso. Em 1988, recebeu da APCA o título de Melhor autora pelo livro 

infantil Mago Bitu Fadolento.  

Após falar sobre a autora do livro, comecei a contar a história.                                                 

No meio da leitura fiz algumas perguntas como: 

- Valquíria: De quem será que o garotinho está falando?  

- Geovana:  
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos santos (Santos) 

No dia 19 de outubro sexta feira, a leitura foi feita por mim. O nome do livro que 

li para as crianças é „‟Tem Gente‟‟.  

Bom, primeiro desejei um bom dia as crianças, perguntei se estavam bem e 

animados para estudar, e eles me disseram, um sim muito gostoso, em seguida 

eu disse: 

- Valquíria: hoje (use letra maiúscula no início da frase, exemplo Hoje) irei contar 

uma história muito legal, o nome da história é „Tem Gente‟, vocês já ouviram 

essa história? 

- Crianças: nãoo(use letra maiúscula no início da frase) 

- Valquíria: antes (use letra maiúscula no início da frase)de começar a história, 

irei falar, um pouquinho sobre a autora desse livro. Quem escreveu foi, Telma 

Guimarães castro Andrade, ela nasceu na cidade de Marília São Paulo, se 

formou em letras, e hoje vive na cidade de Campinas em SP, onde é professora 

de inglês em uma escola. Já publicou mais de cem títulos, entre obras infantis e 

juvenis de português, inglês e espanhol e didáticos de ensino religioso. Em 1988, 

recebeu da APCA o título de Melhor autora pelo livro infantil Mago Bitu 

Fadolento.  

Após falar sobre a autora do livro, comecei a contar a história.                                                 

No meio da leitura fiz algumas perguntas como: 

- Valquíria: De quem será que o garotinho está falando- Valquíria:   

- Giovana: da (use letra maiúscula no início da frase)mãe dele.  

- Valquíria: O coração de quem ele está ouvindo? 

- Crianças: do bebe. Ao terminar a leitura perguntei para a turma. 
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos santos (Santos) 

No dia 19 de outubro sexta feira, a leitura foi feita por mim. O nome do livro que 

li para as crianças é „‟Tem Gente‟‟.  

Bom, primeiro desejei um bom dia as crianças, perguntei se estavam bem e 

animados para estudar, e eles me disseram, um sim muito gostoso, em seguida 

eu disse: 

- Valquíria: hoje (use letra maiúscula no início da frase, exemplo Hoje) irei contar 

uma história muito legal, o nome da história é „Tem Gente‟, vocês já ouviram 

essa história? 

- Crianças: nãoo(use letra maiúscula no início da frase) 

- Valquíria: antes (use letra maiúscula no início da frase)de começar a história, 

irei falar, um pouquinho sobre a autora desse livro. Quem escreveu foi, Telma 

Guimarães castro Andrade, ela nasceu na cidade de Marília São Paulo, se 

formou em letras, e hoje vive na cidade de Campinas em SP, onde é professora 

de inglês em uma escola. Já publicou mais de cem títulos, entre obras infantis e 

juvenis de português, inglês e espanhol e didáticos de ensino religioso. Em 1988, 

recebeu da APCA o título de Melhor autora pelo livro infantil Mago Bitu 

Fadolento.  

Após falar sobre a autora do livro, comecei a contar a história.                                                 

No meio da leitura fiz algumas perguntas como: 

- Valquíria: De quem será que o garotinho está falando- Valquíria:   

- Giovana: da (use letra maiúscula no início da frase)mãe dele.  

- Valquíria: O coração de quem ele está ouvindo? 

- Crianças: do bebe. Ao terminar a leitura perguntei para a turma. 
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Registro da semana com a Flávia Acadêmica: Valquíria dosa santos (dos Santos) 

 Nossa semana com a prof (professora ou profª )Flávia foi maravilhosa, aprendemos muitas 

coisas Importantes, (letra maiúscula?) para nossa formação acadêmica. Na segunda F.  

(segunda-feira) ela passou um vídeo muito divertido, Sobre (letra maiúscula) contagem de 

história,“bruxa bruxa venha a minha festa,” aprendemos também algumas músicas. 

Durante a semana aprendemos Sobre (letra maiúscula) psicomotricidade, coordenação fina, 

lateralidade desenho e grafismo e também a fazer mapeamento dos alunos, fizemos 

planejamento para a turma da creche. 

 

Oi Valquíria! Olhei seus registros e mapeamentos. Gostaria de dar algumas sugestões 

para os próximos registros; como escrever no Word e daí anexar no e-mail, verificar a 

formatação do texto ao digitar, ter cuidado na escrita de palavras que não são 

necessárias ter a primeira letra maiúscula.  

Você escreveu de maneira bem resumida... Amanhã pretendo dar umas dicas sobre o 

registro ao nosso grupo que talvez possa ajudar nessa tarefa...  

Abraço e até amanhã. 

Josiane 
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   Tendo como objetivo experienciar o momento da aplicação da avaliação de língua 

portuguesa, eu estive presente no dia 11/09/18 ás 7:00 horas junto com minha companheira 

Gislaine na turma do 2 ano B da professora Josiane.  

   A aula iniciou-se com a leitura do livro “GATO COM FRIO”, dos autores Mary França e Eliardo 

França.  

                                                 
   A leitura foi realizada pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo perguntas sobre 

os personagens do livro.  

    Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para auxilia-las a 

professora Josiane leu a avaliação para os mesmos compreenderem as atividades. Além disso, 

Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da avaliação, pois a mesma 

apresenta problemas cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de realizar algo sem que alguém a 

auxilie. 

    Diante disso a avaliação da Hemilly Vitória é diferenciada dos demais alunos. A mesma 

apresentava os seguintes conteúdos: 

 Colocar as letras em ordem alfabéticas; 

 Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda; 

 Pintar as figuras correspondente ao nome das figura; 

 Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada; 

 Enumerar a sequência da figuras apresentadas. 

    Além dessas, a avalição apresentava outras atividades, mas observando essas, Gislaine eu 

percebemos que a Hemilly Vitória tem dificuldade em distinguir a cor verde do vermelho e o 

vermelho do laranja, e ainda tem dúvidas em relação ao nome da letra N. Com o intuito de 

fazer com que ela aprendesse essas cores, nós relacionamos essas cores com os objetos e 

desenhos que havia na sala. Após essa prova a mesma e os demais alunos foram para o 

recreio, finalizando assim, esse dia. 

      

  

 

 

 

Muito bom Cássia! Obrigada por enviar. Vou salvar seu trabalho (registro) 

aqui na sua pasta. 

Abraço. 
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Universidade Federal de Rondônia  

Campus de Rolim de Moura  

Professora: Flavia Pansini 

Acadêmica: Amanda Dias Marques Santos 

 

 REGISTRO  

 

No dia 27/08/2018 as 8:30 iniciou a reunião na sala 8. 

Neste dia conversamos sobre diversos assuntos e ficou decidido que a semana inteira 

iriamos ter encontros para tratar sobre assuntos das escolas e aprender sobre vários 

conteúdos e temas e que nos outros dias os encontros começariam as 7:30. No decorrer 

da manhã assistimos um vídeo professor nota 10 que mostra imagens dos primeiros 

acadêmicos a entrar no Programa de Iniciação à Docência (Pibid) que se iniciou no ano 

de 2011. O Pibid trabalha muito sobre intervenções pedagógicas com a criança.  

E foi nos passado o cronograma para a entrega dos registros, como meu dia na escola 

é na quinta, terei que enviar o registro até um dia após de ter aplicado alguma atividade 

e até três dias para as supervisoras fazerem a devolutiva. Falamos sobre o que 

devemos escrever nos registros em sala e os pontos principais são o porquê de 

estramos ali, ver como a sala está organizada, perguntar a professora qual a propostas 

das atividades e etc. A professora Flavia nos passou um vídeo da Emília Ferrero que se 

chama A cultura Escrita na educação Infantil. Que fala sobre o que as crianças podem 

aprender na educação infantil sobre leitura e escrita e tem que ver precisamente como 

a criança se introduz na cultura. E para ensina las tudo tem que ser feito com afeto, 

cuidado, atenção e carinho e mostrar para a criança que ler e escrever é uma coisa 

prazerosa e que esse é o papel da educação infantil.  

Depois desse momento vimos um vídeo da Marina Bastos que conta as histórias no 

Youtube, com o título de Bruxa, Bruxa, venha a minha festa. Fizemos uma atividade 

lúdica e que promova a escrita tanto em desenho ou texto em cima da musiquinha. 

Tivemos a ideia de fazer uma roda com as crianças e cantar e fazer os gestos para elas 

e desenharem quem elas queriam na festa delas e usando tinha guache e giz de cera. 

E os demais teve várias ideias lúdicas em cima da música. 

No dia 28 começamos ouvindo uma música Herdeiros do Futuro (Toquinho) e 

continuamos a ter novas ideias de atividades para as crianças em cima da musiquinha 

Bruxa, Bruxa, venha a minha festa e cada dupla sugeriu umas brincadeiras. E com 

essas atividades ver poderíamos trabalhar a coordenação motora.  

E nos demais dias da semana falamos sobre vários assuntos e os principais pontos para 

compreender sobre como iriamos fazer o mapeamento e aprender sobre 

psicomotricidade e lateralidade, grafismo e os tipos de letras, transcrição de letras, e de 

que forma poderíamos ver o grau de dificuldades de cada um em sala e os métodos de 

como podemos ajuda las e para nos estimular a ter ideias novas e ser futuramente 

ótimas professoras que pensem mais no aluno e não ir para a sala simplesmente passar 

algo por passar e sim estar sempre estimulando e tendo novas estratégias para que 

elas gostem e queiram estar ali.  Esta semana foi de grande importância, por que 

mostrou a forma de olhar para cada criança e nos fazer enxergar que podemos fazer 
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Registro do dia 06 dezembro de 2018-  

 

Angela Fabiana Gomes 

Amanda Dias Marques 

 

A aula começou com a Leticia fazendo a leitura para os colegas, o titulo do livro 

é cocô de passarinho, editora moderna, com um pouco de dificuldade ela leu a primeira 

página e depois a professora Josiane continuou a leitura. 

 

Figura – 1 Leticia fazendo a leitura para a turma. 

 

 

Logo após Angela e eu iniciamos a explicação inicial sobre a atividade que 

iriamos aplicar para eles hoje. A atividade seria uma produção de texto, uma rescrita da 

historia dos três porquinhos.  Angela leu a historia tradicional dos três porquinhos e 
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         Apresentação e exposição das obras de Ruth Rocha 
 
 
      
 A aula de hoje dia 02/10/18 foi diferenciada das demais da qual Gislaine e eu 
vinha acompanhando. 
     Em razão de um “Projeto de Leitura” que as turmas dos 2 anos” A” e “B” irão  
realizar, nós bolsistas do PIBID  ficamos responsáveis por  trazer os livros da 
escritora que será representada neste projeto, sendo ela, Ruth Rocha. 
     Quando chegamos na escola, nós organizamos o espaço onde seria 
exposto os livros. Para essa organização usamos duas mesas grandes, essas 
cobrimos com tnt ( tecido não tecido)  e cinco  bancos para que os alunos 
sentissem confortável. 
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Registro do dia 18 de outubro de 2018 – Metamorfose da Borboleta e suas fases 

 Amanda Dias Marques Santos  

 

      Mais um dia se inicia e eu como sempre estava bem animada. Começou a aula com 

uma leitura da Ruth Rocha „ As coisas que a gente fala „ a história fala sobre a mentira que 

uma vez contada vai se espalhando e voando e entrando dentro das casas como se 

tivessem asas e como se fossem um milhão de borboletas e que Gabriela percebeu que a 

mentira que ela tinha contado tinha se espalhado por toda cidade e ela contou toda a 

verdade e a chuva lavou toda a sua tristeza e sua mentira. 

      Logo após a leitura começamos a relembrar a história da Primavera da Lagarta 

juntamente com eles e fazendo algumas perguntas enquanto relembrávamos a história. Em 

seguida comecei a falar sobre a metamorfose da borboleta e suas fases e fiz algumas 

perguntas. Por exemplo: “ Vocês sabem como se chama o ciclo da vida que a lagarta possui 

“ “ Quem já viu um casulo de perto “. Eles ficaram bem curiosos e com diversas duvidas 

como, o que é um casulo e como se transforma a lagarta em borboleta, tentei responder 

de uma forma que eles conseguiriam entender. Esse é um conteúdo novo e estamos 

trabalhando essa atividade em cima do projeto de leitura que iniciamos no começo do mês. 

Passamos dois vídeos para eles entenderem melhor o que já tinha sido conversado. 

Colocar nome dos vídeos e local de onde tiraram. Pode ser o link – como vocês colocaram 

o planejamento junto então fica facultativo repetir aqui, mas se não tiver o planejamento é 

importante mencionar. 

 

          Figura 1- Vídeo da metamorfose da borboleta com cocoricó Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1518
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Registro do dia 02 de outubro de 2018 - Apresentação e exposição das 

obras de Ruth Rocha 

Cassia Marcelino da Silva 

O registro deve ser redigido usando letra times ou arial, tamanho 12. As 

margens devem ser justificadas e o espaço entre linhas de 1,5. As imagens devem ter 

o tamanho reduzido e inseridas preferencialmente no meio do registro e não como 

anexo. Recomenda-se salvar as imagens originais. 

Legendas para devolutiva: 

Amarelo – erros de língua portuguesa 

Vermelho – sugestões de acréscimo 

Verde – reflexões. 

Observação: enviar os trechos arrumados em destaque 
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Registo da atividade na escola Valdecir  
  
  
12/09/2018. Hoje iniciamos uma leitura para as crianças “o lobão e o 
cordeirinho”, e logo após iria ter uma avaliação de ciências, e enquanto contava 
a história às crianças ficaram quietas prestando atenção, enquanto ela contava, 
ela também se interagia perguntando o que as crianças achavam que o lobo ia 
fazer e ao mesmo tempo prosseguia com a história, e por termino as crianças 
gostaram da história, logo após a gente veio terminar de fazer os mapeamentos 
da turma e dar uma reorganizada neles. Terminamos a mapeamento das alunas 
da professora Joseane, e então verificamos que elas Marya Sophya e Sabrina 
Fogaça tem um pouco de dificuldades mais porém consegue se desenvolver, 
algumas vezes trocam as palavras ou ate se embaralham tipo esquecem de 
complementar as palavras.   
 
 
 
 
 

  
Olá Patrícia!   
 
 

Li teu registro, ficou bom. No entanto gostaria que atentasse para algumas 
situações;   
Quando você colocar o título da leitura compartilhada pode inserir o nome do 
autor ou autora, escrever o título sempre com a primeira letra maiúscula. (Para 
ficar interessante pode acrescentar se der certo a foto da capa do livro).  
Quando você diz “ ela contava, acredito que pode citar o nome da companheira 
do projeto.  
(Acentuar a palavra término). Penso que aí você poderia ir para um outro 
parágrafo.  
Logo após, fomos terminar os mapeamentos...  
Verifique artigo e substantivo (a mapeamento)   
Meu nome: Josiane rsrs  
Verificamos que as alunas ou educandas Sabrina e Marhya Sophya...  
Você usou duas preposições juntas (mas e porém) usar somente uma. (Possuem 
certa dificuldade porém, conseguem desenvolver a produção de texto...)  
Acentuar a palavra ate (até).  
Se quiser pode anexar a registro os mapeamentos feitos por você e sua colega.  
Bom, são sugestões. Abraço  

 
 

 Josiane  
 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1520



                                                                      

80 

 

Registro da aula na escola Valdecir 

 

Hoje 19/09/2018 começamos a aula com a leitura compartilhada, realizada com a (pela) 

professora Josiane, ela leu o livro ―História vira-lata‖ da autora Sylvia Orthof, logo após 

a leitura, a professora pediu para que as crianças entregassem a ela a tarefa que tinha sido 

feita (encaminhada para casa) em casa. E então a professora falou que hoje a aula seria 

de ciências humanas e da natureza e depois do intervalo a aula ia ser português e 

matemática. 

A professora entregou os livros de ciências humanas e da natureza para as crianças onde 

terminariam uma atividade. Começamos falando nas mudanças das paisagens e os  

profissões (das profissões)  com o passar do tempo, se hoje ainda existe o trabalho que 

tinha antigamente, sempre perguntando para as crianças para ver os pensamentos dela  

(seus pensamentos) sobre o que tinha antigamente, se tem agora, (e ) a importância da 

preservação ambiental. 

 

(Como por exemplo: a profissão do fotógrafo, antigamente chamada de lambe- lambe) E 

até em questão da profissão de fotógrafo antigamente que para tirar a foto, o fotógrafo 

colocava a câmera posicionada na frente da pessoa e colocava tipo sua cabeça num 

caixote e cobria com um capuz para conseguir tirar uma foto. E que nos dias de hoje não 

se usa mais, pois com o avanço da tecnologia a gente mesmo tira a foto de nós (podemos 
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Registro da aula na escola Valdecir 

 

Hoje 19/09/2018 começamos a aula com a leitura da professora Josiane,  ela leu o livro 

―história vira-lata‖ do autor Sylvia Orthof, logo após a leitura, a professora pediu para 

que as crianças entregassem a ela a tarefa que tinha sido feita em casa. E então a 

professora falou que hoje a aula seria de ciências humanas e da natureza e depois do 

intervalo a aula ia ser português e matemática. 

A professora entregou os livros de ciências humanas e da natureza para as crianças onde 

terminariam uma atividade. Começamos falando de como era antigamente, a forma da 

condução, que era feita em carroça, carruagem ou charrete e que nos dias de hoje a gente 

tem como condução veículos de transporte como moto-taxi, taxista e motorista. 

 

 E até em questão do fotógrafo antigamente para tirar foto o fotógrafo colocava a câmera 

posicionada na frente da pessoa e colocava tipo sua cabeça num caixote e cobria com um 

capuz para conseguir tirar uma foto. E que nos dias de hoje não se usa mais, pois com o 

avanço da tecnologia a gente mesmo tira a foto de nós. E sempre a professora perguntava 

para as crianças se as essas câmeras ou ate a profissão de antigamente se ainda existem. 

Também falamos sobre a natureza, o porquê que esta acabando com as arvores, e que o 

homem esta destruindo a floresta para a construção de prédios, casas e que com isso esta 

acabando com nossa natureza. 
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos Santos e Vanessa Godin 

Hoje dia 23 de novembro, iniciamos a aula explicando para as crianças o que 

aconteceria naquele dia. Explicamos a brincadeira que faríamos com elas, a 

brincadeira da dança das cadeiras. 

 Fizemos da seguinte forma, formamos um circulo com cadeiras e tocamos a 

musica do” pintinho amarelinho”, quando parávamos a música a criança  que 

estivesse em pé, deveria pegar um multiplicação  e falar a resposta correta, se s 

criança errasse saía da brincadeira. No primeiro momento, as três primeiras 

crianças  que acertaram, poderia colocar um colega na brincadeira novamente. 

A vencedora foi a Sabrina, demos a ela como brinde, um livrinho da 

“Chapeuzinho Vermelho", ela gostou muito, e demos também (chocolate) bis a 

cada uma das outras crianças  que participaram da brincadeira. 
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018: 

APLICAÇÃO DE ATIVIDADES SOBRE A HISTÓRIA A PRIMAVERA DA 

LAGARTA 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

No dia 17 de outubro de 2018 iniciamos a aula de português com minha colega 

Patrícia lendo o livro ―Enquanto o mundo pega fogo‖ de Ruth Rocha que falava de dois 

compadres o Zé e o Mané, eram muito amigos, um dia eles ganharam um bom dinheiro 

então compraram um pedaço de terra plantavam milho, feijão e mandioca até que um dia 

o Zé disse para o Mané: 

— Compadre não me leve a mal, mas acho melhor dividirmos as terras, daqui pra 

cá é meu daqui pra lá é seu. 

Mané gostou da ideia e concordou, mas um dia a galinha do Zé pôs um ovo do 

outro lado da cerca, mas que depressa Mané pegou o ovo. 

— O Zé foi logo reclamando: 

— Ô compadre, a galinha é minha me dê o ovo.  

O Mané não concordou:  

— Nada disso! Se botou o ovo no meu terreno, é meu.  

— Onde já se viu! A galinha é minha, o ovo que ela botou é meu. O Zé respondeu. 

Zé ficou furioso entrou para dentro de casa, Mané também entrou para a casa. 

Após o ocorrido começaram as intrigas entre os compadres, certo dia o Zé fez uma festa 

e não convidou o Mané e então quando os convidados foram embora Zé soltou um rojão 

para acordar o compadre o rojão acertou em cheio na casa de Mané que logo pegou fogo, 

Mané saiu às pressas e começou a brigar com Zé e o fogo sabe como é né, foi se alastrando 

e de repente também começou a pegar fogo a casa de Zé e então os dois ficaram furiosos 

continuaram a brigar mais ainda, por fim toda a terra já tinha pegado fogo, decidiram 

então parar de brigar e limpar toda a bagunça causada pelo fogo. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

―Lenga-lengas‖ de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias 

histórias, mas ela escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖, que falava de 

um macaco que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, 

mas quando foi para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por 

uma roda de caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante 

encontrou um velho que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua 

navalha que no primeiro corte o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta 

sua navalha, sem graça com o acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o 

macaco aceitou, em seguida encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha 

e então o macaco logo emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que 

o fundo do balaio se soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para 

compensar o prejuízo o homem deu um pouco de farinha. 

Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 
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sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 
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Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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 Tendo como objetivo experienciar o momento da aplicação da avaliação 
de língua portuguesa e matemática, eu estive presente no dia 11/08/18 às 7:00 
junto com a minha companheira Gislaine na turma do 2° ano B da professora 
Josiane.  
   A aula iniciou-se com a leitura do livro "Gato Com Frio". A leitura foi realizada 
pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo perguntas sobre os 
personagens do livro.  
   Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para 
auxilia-las a professora Josiane leu a avaliação para os mesmos 
compreenderem as atividades. Além disso eu e a Gislaine orientamos 
a Hemile na realização da prova, pois a mesma apresenta problemas 
cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de fazer algo sem que alguem auxilie.  
   Diante disso a avaliação da Hemile é diferenciada dos demais alunos.  
   A avaliação dela apresentava os seguintes conteúdos:  
-Colocar as letras em ordem alfabética;  
-Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda;  
-Pintar as palavras correspondente ao nome da figura;  
-Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada;  
-Enumerar a sequência das figuras apresentadas.  
    Além dessas a avaliação apresentava outras atividades, mas observando 
essas, nós  percebemos que a Hemile tem dificuldade em distinguir  a cor verde 
do vermelho e o vermelho do laranja, e ainda  tem dúvidas em relação ao nome 
da letra N. Com o intuito de fazer com que ela aprendesse essas cores, nós 
relacionamos essas cores com os objetos e desenhos que havia na sala. Após 
essa prova a mesma e os demais alunos foram para o recreio, finalizando 
assim esse dia.  
  
  
Olá Cássia!  
  
Gostei bastante do seu registro. Mas gostaria de dar algumas sugestões e 
esclarecimentos:  
No dia 11 foi somente avaliação de língua portuguesa. A de matemática 
fizemos na terça-feira.   
Você pode acrescentar o nome do autor ou autora do livro que sua colega leu, 
assim como anexar foto da capa do livro.  
Na parte que diz sobre você e a Gislaine orientar a aluna poderia 
colocar (Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da 
avaliação, pois a mesma apresenta...  
Acentuar a palavra alguém e corrigir o nome da aluna.  
Você pode acrescentar uma vírgula na parte que fala” Além dessas, a 
avaliação apresentava outras...”  
O restante a meu ver ficou ótimo!   
Abraço  
  

Josiane  
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Vanessa Godim 

Registro da aula 19 de outubro de 2018 (colocar um ponto final e dar um Enter) 

Aula começou com a leitura feita pela Valquíria com o nome do livro ―TEM 

GENTE". Ela falou sobre os autores do livro antes de iniciar a leitura, e começou 

a interagir com as crianças durante a leitura do livro, a história falava sobre uma 

mãe grávida e o bebê comilão, então ela perguntou para as crianças quem tinha 

irmão em casa e que sentia ciúme do irmão menor. Assim foi feita a leituras, e as 

crianças falaram que não sentia ciúmes dos seus irmãos.  Logo após a leitura a 

professora Josiane, nos pediu que criasse uma coreografia da música ― ninguém 

(Primeira letra maiúscula) e igual a ninguém ― (colocar o nome do grupo). Eu 

ainda não tinha escutado a música, mas eu fui fazer a coreografia fora da sala, 

fizemos em 10min a coreografia da música inteira, enquanto a professora ficou na 

sala colocando a músicas para as crianças aprenderem, e começou a debater com 

elas, que somos todos deferentes (diferentes) e que isso e muito importante, 

porque não teria graça se fossemos todos iguais, e assim foi a explicação da música 

para os alunos. Depois disso entramos na sala organizamos as crianças e 

começamos a ensinar a coreografia da música. Assim foi nossa aula, e que essa 

música mostre como e legal nos conviver com pessoas. 
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Leitura e Interpretação do texto “Primavera da Lagarta” -Registro 16/10/18 

 

A aula de hoje foi bem interessante. Eu iniciei a aula lendo o livro “A Família do Marcelo”. 

Após a leitura a professora Josiane pediu ajuda para que eu pudesse distribuir o texto 

“Primavera da Lagarta”, o mesmo já estava impresso. Com os textos em mãos, as crianças as 

crianças começaram a lerem, exceto o Pedro e a Hemilly, pois esses não aprenderam ainda ler. 

(aqui você repetiu “AS CRIANÇAS”) 

 

 

Depois que eles acabaram de ler a Professora Josiane e eu distribuímos as atividades  
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Dia 06 de novembro de 2018: sistema digestório 

Iohana thainara da silva santos 

(Use letra maiúscula no início de Thainara, Silva e Santos) 

O dia começou com uma história, a obra lida foi João e o pé de feijão do autor Klenisson 

Viana e ilustrações de Hemetério. A obra é uma reescrita do clássico, e foi lida pela 

professora e supervisora do PIBID Josiane. A Josi leu apenas uma parte da história 

deixando assim o suspense no ar. 

Foram poucas crianças a aula, o dia amanheceu chovendo e no total foram apenas dez 

crianças. Estou em um processo de mudança de sala e supervisora para reposição de 

duplas, não sei anda (ainda) os nomes dos pequenos para identificar quais foram a sala. 

De uma coisa eu sei, da Yasmin não dá para esquecer; ela é uma menina muito dócil. 

Formamos duplas para realizar as atividades, o assunto foi digestão dos alimentos e 

sistema digestório. A turma se mostrou bem participativa e calma, a Josi disse que era 

devido a quantidade eles geralmente são agitados. Para um primeiro dia naquela sala foi 

uma (aula) bem tranquila. 

Foi feita algumas perguntas(se preferir, pode inserir algumas das perguntas feitas) 

enquanto fazíamos as atividades do livro, a Yasmin e a Sabrina sempre participando nas 

respostas e querendo ler as questões. Antes eu estava na turma da professora Giveri, e 

pude notar diferenças entre os alunos. Os alunos da Josi são mais abertos, mais amigáveis. 

Com os alunos da Giveri é necessário ganhar espaço entre eles. 

Durante a realização da atividade que era em dupla, eu me surpreendi com a Yasmin. 

Notei que a pequena Yasmin além de muito dócil auxiliava o Pedro, achei lindo ela o 

ajudando com suas atividades. O Pedro possui algum tipo de problema, talvez deficiência 

seja a palavra certa, mas não sei qual é o diagnostico dele. (O aluno Pedro é autista. Ele 

precisa de uma ajudante para um melhor desenvolvimento de suas aprendizagens, por 

isso, a Jhenny está conosco, nos ajudando neste processo. Embora seja autista, Pedro se 

relaciona bem com os colegas e são raras as vezes em que se nega a participar e fazer 

atividades. É uma criança muito querida e esperta. Na próxima aula posso falar mais dele 

para você.) 

Embora o conteúdo tenha sido gostoso de se trabalhar e o assunto ter rendido, parece que 

não ficou exatamente como deveria na mente deles, parece que o assunto não foi 

aprofundado o suficiente. O Diego meu antigo parceiro de PIBID (agora estou com a 

Cassia) passou um vídeo muito interessante na nossa aula de quarta-feira, é uma ótima 

opção para recapitular o conteúdo com os pequenos. (Isso mesmo! Como eles estão 

conhecendo agora o sistema digestório, sempre fica dúvidas. Por esse motivo vou voltar 

a falar do assunto com a turma, até porquê, muitos não puderam assistir a aula deste dia.  
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Registro da semana 27/08 a 31/08 

 

27/08 – Começamos a semana aprendendo a fazer os mapeamentos vendo alguns 

exemplos já feitos, alguns conteúdos relacionados ao ensinamento infantil( Educação 

infantil), qual a minha intencionalidade pedagógica e porque, qual a proposta de atividade 

e qual ou quais objetivos das atividades.  E que algumas perguntas podem ajudar nas 

respostas... Devemos alfabetizar ou não na educação infantil? E como criar afeto? 

Também assistimos ao vídeo de ‗Emília Ferreiro‘, uma pedagoga e psicóloga que 

explicava sobre a aprendizagem, de qual idade... O que as crianças podem aprender na 

educação infantil?  Ela fala também sobre o afeto, carinho, atenção, cuidado e dedicação 

que se tem com as crianças. Depois assistimos a um pequeno vídeo de ‗Marina Bastos‘(é 

um vídeo que chama a atenção das crianças), pois a linguagem é musical e corporal 

(dança) e visual, pois ensina os gestos às musicas a raciocinar. E logo no final foi passada 

uma atividade para trazer na próxima aula sobre uma musica que Marina Bastos cantou 

―BRUXA, BRUXA VENHA A MINHA FESTA‖. Que era fazer uma atividade como se 

fossemos aplicar para nossos alunos, uma atividade lúdica e que também envolvesse afeto 

(prazerosa). (acentuar a palavra música) 

28/08 começamos com uma linda história de toquinho (nome do cantor com a primeira 

letra maiúscula e título da música também)( o herdeiro do futuro), canções dos direitos 

das crianças, depois debatemos as atividades que ficou da aula anterior sobre a atividade 

lúdica e que cada dupla falou o que pretendia fazer com as crianças, dai a gente debatia 

pois eram ideias boas para se trabalhar com as crianças. Depois foi passado um conteúdo 

sobre a psicomotricidade que estuda o movimento, relacionado a mente, condição motora 

que trabalha o equilíbrio e que seria trabalhar com jogos e escrita na educação infantil, 

educação mãos e dedos, grafismo e aprendizagem das letras. E também habilidades 

essenciais de como seria a melhor forma de pegar um lápis correto, maior controle 

neuromuscular, a lateralidade qual lado de dominância o conhecimento esquerda e direita, 

domínio dos termos e que citou alguns exemplos como o jogo da amarelinha que tem de 

varias (acento em várias)formas de se brincar. O que faz parte da estruturação espacial: 

lateralidade homogênea, lateralidade cruzada e ambidestra, reconhecimento geral e 

educação da preensão. E outro ponto que também é impotante (faltou o R) sempre deixar 

que as crianças testem o exercício, um exemplo é fazer as letras do alfabeto pontilhada 

para que eles colem com o papel crepom, adivinhações. 

29/08 tivemos uma aula onde foi comentado quais são os planejamentos de aula, como se 

interagir também com as crianças, ainda continuamos no que é trabalhado em sala desde 

de o maternal as séries iniciais.  

30/08 começamos a aula imperativa (queria saber o motivo de usar essa palavra, seria 

interativa?) escutando a música de ―Luis Gozaga‖ (Gonzaga) e que é uma boa ideia para 

se trabalhar em sala e depois com interpretações de textos, tambem   (colocar acento na 

palavra) citou texto ―Apollo‖ menina bonita do laço de fita. Logo depois a professora 
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A semana de reuniões do pibid foi essencial para nosso entendimento, sobre o que vamos 

realmente trabalhar em pró das Crianças  e a educação . 

Então a Flávia nos apresentou tudo sobre o desenvolvimento infantil, desde pega um lapis, 

movimentar as mãos, o corpo, o equilíbrio que é  de total importância para que elas se 

desenvolva. 

Me veio a refletir o quão simples e fazer um movimento, e o quão difícil é para uma criança 

aprender fazer os mesmo. O ensinamento vem realmente de pequenas coisas, que se torna 

grandes quando elas aprendem. 

Trabalhamos também na didática que podemos mostrar e fazer com os pequenos. E tem muita 

coisa que facilita a educação, com a ajudas das brincadeiras que ao mesmo tempo ensina, 

diverte, aprender brincando e bem melhor na educação infantil. 

 

Vanessa, gostei do seu registro, embora bem resumido. Marquei algumas palavras de 

amarelo que precisam de correção. 

Também penso que você pode dar uma “cara” ou feição mais pessoal, “mais sua” nos 

registros. É como se fosse um tipo de diário, como se você estivesse escrevendo muito 

mais para você mesma do que para os outros. 

Sabe aquelas coisas que a gente pensa e fala para nós mesmos? Então, seria mais ou 

menos por aí. 

Abraços 

Josiane 
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Registro da atividade na escola Valdecyr  

  
No dia 12/09/2018, iniciamos com uma leitura de uma história ‖O lobão e o 

cordeirinho de Ivacy e Ieda Oliveira‖ que eu mesma contei, todos ouviram atentamente e 

deram palpites sobre o que iria acontecer com o cordeirinho, após a leitura a professora 

Josiane disse que haveria avaliação de ciências, depois a professora disse para eu e minha 

dupla terminar de fazer os mapeamentos, fizemos então o mapeamento da criança Marya 

Sophia, percebemos que ela, escreve muito bem, mas tem uma grande quantidade de erro 

em trocar as palavras e também em escrever as palavras certas. Já Sabrina 

Fogaça, também tem a letra bem legível, mas também há vários erros, como na repetição 

de palavras o traçado das letras, porém ela usa corretamente as pontuações, parágrafos 

e pontos simples. Ao concluir os mapeamentos, enviamos para a professora.  

  

  

Oi Kauane!  

  

Li seu registro, gostei do que li. Ficou resumido, no entanto, bem claro e 

objetivo.   

Minhas sugestões para você sobre o mesmo são:  

Inserir foto do livro que você leu e escrever como exemplo alguma fala das que 

os alunos disseram enquanto estava lendo a história, para demonstrar a interação deles 

com você no momento da leitura.  

Na parte que cita a aluna Marhya Sophya, penso que pode ser melhorada, porque 

ficou meio confuso.  

Na parte da Sabrina; acrescentar uma vírgula onde está escrito ― como na 

repetição de palavras, no traçado das letras...‖  

Você pode inserir no registro se quiser os mapeamentos que fez com 

sua colega  e fotos suas contando a história.   

(meu celular não é muito bom para fotos, mas tentei tirar algumas enquanto lia 

para a turma. Posso enviar se quiser).   

Abraço...  

  

Josiane  
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Registro de aula  

Ac: valquíria dos santos  
  

Hoje dia 13 de setembro de 2018, sexta feira,  
A professora iniciou a aula, desejando bom  

Dia as crianças. Em seguida ela pegou um livro  
Para fazer a leitura, mas a jeovana pediu para ler.  
Ela leu um pedaço, e como as crianças  já conhe-  

Cinham a história não foi concluído a leitura do Livro.  
Logo após  a leitura, foi entregue para cada  

Criança, uma folha sulfite  com desenhos, onde  
Deveriam pintar, pois seria, a capa da prova que  

iriam fazer na diciplina de artes. Em seguida  
fomos para a sala dos professores, lá colo-  

camos as fotos das crianças  nos mapeamen-  
tos que foram feitos pelas bolsistas.  

  
Oi Valquíria! Tudo bem?  
Estive olhando seu registro e queria pedir que reorganize algumas coisas.  

 Alinhar o texto a esquerda ou deixá-lo justificado.  
 Corrigir as palavras destacadas de amarelo. (O nome da aluna é Geovana.)  
 Remover um espaço entre as palavras destacadas em lilás (roxo).  
 Corrigir a concordância verbal na palavra destacada de verde claro.  
 As últimas palavras destacadas estão erradas, por causa da organização textual, 
acredito que quando reorganizar a estrutura do texto já vão aparecer de maneira correta.  
  
Bom são essas as correções, que gostaria que fizesse. Obrigada,  
  

Josiane 
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Registro de aula  

Ac: valquíria dos santos  
  

Hoje dia 13 de setembro de 2018, sexta feira,  
A professora iniciou a aula, desejando bom  

Dia as crianças. Em seguida ela pegou um livro  
Para fazer a leitura, mas a jeovana pediu para ler.  
Ela leu um pedaço, e como as crianças  já conhe-  

Cinham a história não foi concluído a leitura do Livro.  
Logo após  a leitura, foi entregue para cada  

Criança, uma folha sulfite  com desenhos, onde  
Deveriam pintar, pois seria, a capa da prova que  

iriam fazer na diciplina de artes. Em seguida  
fomos para a sala dos professores, lá colo-  

camos as fotos das crianças  nos mapeamen-  
tos que foram feitos pelas bolsistas.  

  
Oi Valquíria! Tudo bem?  
Estive olhando seu registro e queria pedir que reorganize algumas coisas.  

 Alinhar o texto a esquerda ou deixá-lo justificado.  
 Corrigir as palavras destacadas de amarelo. (O nome da aluna é Geovana.)  
 Remover um espaço entre as palavras destacadas em lilás (roxo).  
 Corrigir a concordância verbal na palavra destacada de verde claro.  
 As últimas palavras destacadas estão erradas, por causa da organização textual, 
acredito que quando reorganizar a estrutura do texto já vão aparecer de maneira correta.  
  
Bom são essas as correções, que gostaria que fizesse. Obrigada,  
  

Josiane 
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Patricia Yasmin Spadoti de Carvalho 

 

Hoje tivemos uma aula bem interativa, arrumamos as cadeiras em círculos junto com o 

auxilio dos alunos e comunicamos que a colega Anna Luiza iria ler uma história 

compartilhada. Pedimos que todos ficassem em silêncio para compreender a história a ser 

contada. A história que iria ser contada era do escritor Nelson Albissu do livro ―Lenga 

Lenga‖, este livro contém várias histórias mais a professora Josiane deixou de livre escolha, 

qual história a aluna quisesse contar. 

 

 Figura 1. Livro 

Ana Luiza escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖ para ler a seus colegas 

de sala. 

 

 

Figura 2. Ana Luiza lendo a leitura. 
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Registro do dia 08 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

  

          A aula começara com uma leitura. A partir desse mês os alunos irão 

voltar a fazer a leitura compartilhada. João Victor ficou responsável pela leitura 

de hoje. Mas não conseguiu ir em frente, então a professora Josiane leu o livro 

com o nome dê “ Um amor de confusão “ da escritora Dulce Rangel. O livro fala 

sobre a galinha estava chocando. Toda vez que saia encontrava alguns ovos 

pelo caminho, no final já eram dez. Chegou a hora de chocar os ovos e nasceu 

um pintinho, um jacaré, uma tartaruga, pato e mesmo sendo cada um de uma 

espécie ela criou todos como se fosse seus filhos. 

 

Figura 1 – Professora Josiane contando a história  

   Após a leitura, eu e Angela fomos à frente da sala, comecei dizendo que    

não íamos mais trabalhar ciências e que agora seria língua portuguesa, disse 

também o que iriamos fazer hoje, uma produção de texto só que em história 

em quadrinhos e tinha que desenhar conforme o tema, que seria a Viagem. 
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Universidade Federal de Rondônia 

Campus de Rolim de Moura 

Professora supervisora: Josiane Cambuy Siqueira 

Acadêmica: Amanda Dias 

 

 

Registro 

 

Quinta Feira, 20 de setembro de 2018. 

Mais um dia se inicia e hoje foi o dia da Ângela ler a história para os alunos. O nome do 

livro é Dia de Pinguim com a autora Valeri Gorbachev e com a tradução de Érico Assis. 

Que conta sobre uma história que o pai da tartaruguinha leu para ele sobre pinguins e 

naquela noite ele acabou sonhando que era um pinguim e no outro dia foi caracterizado 

para a escola. A professora dele fez o dia de pinguim na sala, chegando em casa seu 

pai leu outra historinha, a do macaco e não deu outra (  ) ele acabou sonhando com um 

monte de macaquinho e ele era um deles.     

             

 

Depois da hora da leitura a professora pediu para que pegassem o livro de portugues 

na (página)166 (unidade 7) era um conteudo novo.Era para aprender um pouco sobre 

historia em quadrinhos. Conversar sobre as questoes e responder oralmente junto com 

a tuma. No livro tinha a evolução da monica e como ela mudou desde quando foi criada 

lá em 1963 ate o ano de 2013 que foi a ultima monica ainda criança. E depois ela 

perguntou para cada um (dos alunos)o personagem em quadrinho que eles mais gostam 

em historias em quadrinhos e virando a pagina a pagina tinha algumas questoes e a 

numero um foi respondida com a turma e depois ela pediu para a Híllary ler a questão 

dois para a tuma. No quadro a professora esquece dos dois jeito,com letras cursivas e 

a bastão. E ela passou de messa em mesa olhando os cadernos e isso é bom para 

poder acompanhar quem esta fazendo e copiando a tarefa direitinho e nesse meio 

tempo acabou a energia. Depois de ter passado esse tempo fomos ajudar a professora 

a escolher alguns livros para ajudar na atividade do livro e usando os livrinhos eles terão 

que indetificar e procurar os pontos de interrogação.Pelo o que eu percebi a professora 

Josiane esta trabalhando bastante sobre os pontos e sempre fazendo perguntas e como 
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Universidade Federal de Rondônia 

Campus de Rolim de Moura             

Professora: Flavia Pansini           

Acadêmica: Amanda Dias Marques Santos       
            

            

    

Registro 

Registro reflexivo sobre o primeiro encontro. Segunda Feira dia 15/08/2018 as 

8:30 tivemos o primeiro encontro com a professora Flavia Pansini, responsável 

pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid). Com os 

objetivos de esclarecer dúvidas e formar as duplas e o dia da semana para a 

Iniciação a docência e determinar o dia para os encontros de formação com a 

professora. E foi também orientado sobre as faltas e se houver necessidade 

de faltar ter uma boa justificativa e avisar com antecedência. E a professora 

nos orientou também sobre o que devemos fazer em sala de aula, ter um 

registro escrito de todas as atividades, escrever o que aconteceu durante a 

aula, o que eu compreendi, desafios, medos, dificuldades e registrar a 

metodologia de trabalho que a professora aplica. E neste dia ficou marcado o 

próximo encontro que acontecera dia 27/08/2018 e assim se encerrou a 

reunião. 
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Registro do dia 06 dezembro de 2018-  

 

Angela Fabiana Gomes 

Amanda Dias Marques 

 

A aula começou com a Leticia fazendo a leitura para os colegas, o titulo do livro 

é cocô de passarinho, editora moderna, com um pouco de dificuldade ela leu a primeira 

página e depois a professora Josiane continuou a leitura. 

 

Figura – 1 Leticia fazendo a leitura para a turma. 

 

 

Logo após Angela e eu iniciamos a explicação inicial sobre a atividade que 

iriamos aplicar para eles hoje. A atividade seria uma produção de texto, uma rescrita da 

historia dos três porquinhos.  Angela leu a historia tradicional dos três porquinhos e 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Registro do dia 25 de outubro de 2018 – Pirâmide alimentar e conhecendo os 

alimentos 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos  

 

        Hoje dia 25 de outubro, mais um dia se inicia e com ela(ele, porque se 

refere ao dia) um novo conteúdo. Iniciei a aula com a leitura, „ O patinho feio „ 

da escritora Ruth Rocha, neste livro fala sobre o patinho que era diferente dos 

seus demais irmãos e durante a sua vida sofreu muito. Um certo dia ele voltou 

no mesmo lago que já tinha passado e ficou com medo dos demais cines, 

mais por incrível que pareça eles não fizeram nada e então ele viu seu reflexo 

na água e percebeu que estava igual aos outros cines e ainda mais lindo que 

eles. E se sentiu o mais feliz do mundo.  

 

                                    Figura 1 - Livro da leitura do dia 
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Universidade Federal de Rondônia 

Campus de Rolim de Moura 

Professora supervisora: Josiane Cambuy Siqueira 

Acadêmica: Amanda Dias 

 

Registro 

 

Hoje dia 11/10/2018 foi diferente de todas as outras aulas, foi o dia de comemorar o dia das 

crianças e sair um pouco da rotina. Quando todos já estavam na sala bem animados, a 

professora Josiane deu uma lembrancinha para cada um deles e pediu para brincarem só em 

casa por que os outros alunos não iriam ganhar. (Aqui você pode colocar com letra maiúscula: 

Dia Das Crianças) 

 

 

Quando deu a hora todos os alunos da escola juntamente com suas professoras formaram 

uma fila para podermos sair. No meio do caminho foi uma grande animação, uns bem agitados 

e ansiosos para chegar e cheios de perguntas e já outros com aquela preguiça de ter que 

andar um pouco. Chegando lá no campo todos já saíram correndo para poder brincar. Uns 

brincavam de bola e outros de duro mole e de cabo de guerra e pular corda. Eu bati a corda 

para eles junto com a Ângela até cansar o braço e damos muitas risadas com eles e foi muita 

diversão.  
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Registro do dia 22 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

                                                                 Angela Fabiana Gomes Goes 

 

         O dia começou com a professora Josiane retomando uma atividade do 

dia anterior, as crianças tiveram um tempo para finalizar o seu cartão de natal. 

Logo após eu e Angela fomos organizar as cadeiras em forma de círculo para 

podermos ter um bom espaço para executar a atividade, explicamos o que 

íamos fazer e que separaria a turma em dois grupos os das meninas e dos 

meninos. 

        A atividade de hoje foi aprendendo multiplicação de forma lúdica, 

explicamos a atividade que eles iriam fazer e em seguida desenhamos no chão 

vários círculos para desenvolver a atividade, as meninas iam começar primeiro 

e os meninos só iam observar. 

        Começamos a atividade cantando a música 1, 2, 3 e elas correndo em 

volta do círculo e quando parávamos ( fazíamos uma pergunta de multiplicação, 

e as meninas deviam pensar bem rápido para descobrir a resposta certa, feito 

isso deviam pular no círculo que mostrava a resposta correta, visto que ao lado 

havia várias alternativas nos outros círculos)  elas tinham que pular na resposta 

correta, alguns conseguiam multiplicar e pular na resposta correta e outras 

escolhiam outras respostas, mas quando percebiam que tinha muitas meninas 

em um círculo só todos queriam mudar. Como todas estavam pulando no 

mesmo círculo percebemos se continuasse assim a brincadeira nunca ia 

acabar, então mudamos a regra, quem pulasse por último na resposta correta 

sairia da brincadeira e desta forma foi um sucesso.  
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Ano 2018 
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Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 
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Universidade Federal de Rondônia 

Campus de Rolim de Moura 

Professora supervisora: Josiane Cambuy Siqueira 

Acadêmica: Amanda Dias 

 

Registro 

 

Hoje dia 04/10/2018, Quinta Feira, mais um dia se inicia e hoje a Ângela leu para os alunos o livro da Ruth 

Rocha com as ilustrações da Mariana Massarani com o nome de Eugênio, O gênio e teve muita interação 

dos alunos, foi feito algumas perguntas durante a leitura e gostaram bastante da história e alguns já tinham 

lido o livro, mas ficaram quietinhos prestando atenção e deixando os outros responderem as perguntas que 

estavam sendo feitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após começamos a relembrar sobre o que faremos no mês de outubro e que será o mês de leitura 

com a escritora Ruth Rocha e relembramos a historinha que a dupla de terça feira leram para eles “ A 

primavera da lagarta “ para podermos dar continuidade as atividades. Começamos falando sobre as 

estações do ano e que já estamos na primavera, fizemos diversas perguntas como “ Alguns de vocês já 

viram a neve “ ou o que é a “ Primavera, outono e etc. Os alunos participaram bastante da aula de hoje. 

Logo após a explicação, passamos um vídeo para eles entenderem melhor e em seguida eu li uma poesia, 

A primavera chegou da Cecília Bueno e depois eles pintaram o desenho. A aula de hoje foi muito proveitosa 

e bem animada, muito bom ter esse contato direto com os alunos, conversar, perguntar, ouvir suas histórias 

e rir. Depois disso tiramos uma foto com eles e cada um com o seu desenho já pintado. Antes do intervalo 

a professora Josiane fez uma brincadeira da tabuada, eles sentarão no chão em círculo e começou a 

brincadeira de girar uma garrafa, um faz a pergunta da tabuada e o outro responde e se errar faz uma prenda 

e logo, logo o sino bateu para o recreio e nos despedimos deles e assim se encerrou mais um dia.  
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Campus de Rolim de Moura 

Professora supervisora: Josiane Cambuy Siqueira 
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Registro 

 

Hoje dia 04/10/2018, Quinta Feira, mais um dia se inicia e hoje a Ângela leu para os alunos o livro da Ruth 

Rocha com as ilustrações da Mariana Massarani com o nome de Eugênio, O gênio e teve muita interação 

dos alunos, foi feito algumas perguntas durante a leitura e gostaram bastante da história e alguns já tinham 

lido o livro, mas ficaram quietinhos prestando atenção e deixando os outros responderem as perguntas que 
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Logo após começamos a relembrar sobre o que faremos no mês de outubro e que será o mês de leitura 

com a escritora Ruth Rocha e relembramos a historinha que a dupla de terça feira leram para eles “ A 

primavera da lagarta “ para podermos dar continuidade as atividades. Começamos falando sobre as 

estações do ano e que já estamos na primavera, fizemos diversas perguntas como “ Alguns de vocês já 

viram a neve “ ou o que é a “ Primavera, outono e etc. Os alunos participaram bastante da aula de hoje. 

Logo após a explicação, passamos um vídeo para eles entenderem melhor e em seguida eu li uma poesia, 

A primavera chegou da Cecília Bueno e depois eles pintaram o desenho. A aula de hoje foi muito proveitosa 

e bem animada, muito bom ter esse contato direto com os alunos, conversar, perguntar, ouvir suas histórias 

e rir. Depois disso tiramos uma foto com eles e cada um com o seu desenho já pintado. Antes do intervalo 

a professora Josiane fez uma brincadeira da tabuada, eles sentarão no chão em círculo e começou a 

brincadeira de girar uma garrafa, um faz a pergunta da tabuada e o outro responde e se errar faz uma prenda 

e logo, logo o sino bateu para o recreio e nos despedimos deles e assim se encerrou mais um dia.  
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Registro 

 

Hoje dia 04/10/2018, Quinta Feira, mais um dia se inicia e hoje a Ângela leu para os alunos o livro da Ruth 

Rocha com as ilustrações da Mariana Massarani com o nome de Eugênio, O gênio e teve muita interação 

dos alunos, foi feito algumas perguntas durante a leitura e gostaram bastante da história e alguns já tinham 

lido o livro, mas ficaram quietinhos prestando atenção e deixando os outros responderem as perguntas que 
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Logo após começamos a relembrar sobre o que faremos no mês de outubro e que será o mês de leitura 

com a escritora Ruth Rocha e relembramos a historinha que a dupla de terça feira leram para eles “ A 

primavera da lagarta “ para podermos dar continuidade as atividades. Começamos falando sobre as 

estações do ano e que já estamos na primavera, fizemos diversas perguntas como “ Alguns de vocês já 

viram a neve “ ou o que é a “ Primavera, outono e etc. Os alunos participaram bastante da aula de hoje. 

Logo após a explicação, passamos um vídeo para eles entenderem melhor e em seguida eu li uma poesia, 

A primavera chegou da Cecília Bueno e depois eles pintaram o desenho. A aula de hoje foi muito proveitosa 

e bem animada, muito bom ter esse contato direto com os alunos, conversar, perguntar, ouvir suas histórias 

e rir. Depois disso tiramos uma foto com eles e cada um com o seu desenho já pintado. Antes do intervalo 

a professora Josiane fez uma brincadeira da tabuada, eles sentarão no chão em círculo e começou a 

brincadeira de girar uma garrafa, um faz a pergunta da tabuada e o outro responde e se errar faz uma prenda 

e logo, logo o sino bateu para o recreio e nos despedimos deles e assim se encerrou mais um dia.  
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Registro 

 

Hoje dia 11/10/2018 foi diferente de todas as outras aulas, foi o dia de comemorar e sair 

um pouco da rotina. Quando todos já estavam na sala bem animados, a professora 

Josiane deu uma lembrancinha para cada um deles e pediu para brincarem só em casa 

por que os outros alunos não iriam ganhar. Dia das Crianças. 

         

                                    

Quando deu a hora todos os alunos da escola juntamente com suas professoras 

formaram uma fila para podermos sair. No meio do caminho foi uma grande animação, 

uns bem agitados e ansiosos para chegar e cheios de perguntas e já outros com aquela 

preguiça de ter que andar um pouco. Chegando lá no campo todos já saíram correndo 

para poder brincar. Uns brincavam de bola e outros de duro mole e de cabo de guerra 

e pular corda. Eu bati a corda para eles junto com a Ângela até cansar o braço e damos 

muitas risadas com eles e foi muita diversão.  
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Registro do dia 08 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

  

          A aula começara com uma leitura. A partir desse mês os alunos irão 

voltar a fazer a leitura compartilhada. João Victor ficou responsável pela leitura 

de hoje. Mas não conseguiu ir em frente, então a professora Josiane leu o livro 

com o nome dê “ Um amor de confusão “ da escritora Dulce Rangel. O livro fala 

sobre a galinha estava chocando. Toda vez que saia encontrava alguns ovos 

pelo caminho, no final já eram dez. Chegou a hora de chocar os ovos e nasceu 

um pintinho, um jacaré, uma tartaruga, pato e mesmo sendo cada um de uma 

espécie ela criou todos como se fosse seus filhos. 

 

Figura 1 – Professora Josiane contando a história  

   Após a leitura, eu e Angela fomos à frente da sala, comecei dizendo que    

não íamos mais trabalhar ciências e que agora seria língua portuguesa, disse 

também o que iriamos fazer hoje, uma produção de texto só que em história 

em quadrinhos e tinha que desenhar conforme o tema, que seria a Viagem. 
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Registro do dia 22 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

                                                                 Angela Fabiana Gomes Goes 

 

         O dia começou com a professora Josiane retomando uma atividade do 

dia anterior, as crianças tiveram um tempo para finalizar o seu cartão de natal. 

Logo após eu e Angela fomos organizar as cadeiras em forma de círculo para 

podermos ter um bom espaço para executar a atividade, explicamos o que 

íamos fazer e que separaria a turma em dois grupos os das meninas e dos 

meninos. 

        A atividade de hoje foi aprendendo multiplicação de forma lúdica, 

explicamos a atividade que eles iriam fazer e em seguida desenhamos no chão 

vários círculos para desenvolver a atividade, as meninas iam começar primeiro 

e os meninos só iam observar. 

        Começamos a atividade cantando a música 1, 2, 3 e elas correndo em 

volta do círculo e quando parávamos fazíamos uma pergunta de multiplicação, 

e as meninas deviam pensar bem rápido para descobrir a resposta certa, feito 

isso deviam pular no círculo que mostrava a resposta correta, visto que ao lado 

havia várias alternativas nos outros círculos. Mas quando percebiam que tinha 

muitas meninas em um círculo só todos queriam mudar. Como todas estavam 

pulando no mesmo círculo percebemos se continuasse assim a brincadeira 

nunca ia acabar, então mudamos a regra, quem pulasse por último na resposta 

correta sairia da brincadeira e desta forma foi um sucesso.  

        Na primeira rodada quem ganhou foi a Sabrina, ela sempre era umas das 

primeiras a pular no círculo da resposta correta, e assim seguimos a brincadeira 
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                      Registro do primeiro dia da Iniciação a Docência  

Nos apresentamos para turma e falamos o porquê de estarmos ali e inicialmente 

permanecemos no canto da sala observando a turma. 

E a professora começou a aula com uma leitura com um livro de nome Procura se Lobo 

com a autora Ana Maria Machado. No primeiro momento todos ficaram bem quietinhos 

e gostando da história. O livro diz sobre o Manuel Lobo que fez um anuncio para vagas 

de emprego para lobos, só que o anuncio ficou mal feito e só apareciam lobos das 

historinhas, os lobos maus e os que assustavam as crianças. Só que ele só queria 

alertar todo mundo da extinção dos lobos, só que deu um pouco errado. E no meio da 

história volta e meia a professora fazia perguntas para os alunos só para ver se eles 

estavam prestando atenção na história.  

Terminou a leitura e disse que teria Língua portuguesa e matemática e que também 

teria vídeo, mas como a história do livro era grande não ia ter tempo para ir para sala 

de vídeo. Que no lugar teria uma brincadeira que era pedra, papel e tesoura  e que iriam 

para a quadra e no quadro ela explica e desenha para os alunos entenderem a 

brincadeira e como todos ficaram animados a sala virou aquela bagunça e todos fora 

dos lugares e a partir daí a professora fala bem alto que só iria aquele que estivesse 

sentadinho e comportado e depois disso já na quadra a professora desenhou no chão 

redondos como o bambolê e fez duas filas de um lado da quadra e do outro e a 

brincadeira era o seguinte os alunos deveriam pular com um pé só e correrem o máximo 

que conseguissem para encontrar o outro colega e dizer pedra papel e tesoura e quem 

ganhasse ia continuando pulando até ter um vencedor. Essa brincadeira é para 

estimular e ajudar na coordenação motora e a respeitar a vez do próximo e acabando a 

brincadeira todos foram ao banheiro e beber agua e voltamos para a sala. Já na sala 

professora mostrou um livrinho para aprender a letra cursiva e pediu para os alunos 

para os pais comprarem para eles e que iria ajudar muito. E quando era 8:13 iniciou a 

aula de Língua portuguesa e ela passou uma atividade no caderno que era uma 

produção de texto para eles fazerem sozinhos e quando ela disse isso todos ficaram 

agitados e reclamando que já tinham feito durante a semana duas produções de texto 

em sala e um como atividade para casa. Então a professora Josiane decidiu fazer uma 

produção coletiva e que todos iriam ajudar a montar o texto e ela entregou uma folha 

com uns desenhos que é uma sequência de imagens sobre pescaria para ajudar eles a 

terem ideias e usarem a imaginação. E um sugeriu que o nome do texto deveria ser “ 

Uma boa pescaria “ a professora começou a pedir a ajuda e eles falavam e falavam sem 

parar e com muitas ideias e aí começaram a organizar o texto e de mesa em mesa ela 

olhava o caderno para ver se estavam copiando e depois do texto feito teve o intervalo. 

A professora Josiane veio nos falar que na sala tem duas crianças com problemas e um 

deles é o Pedro que é autista e a Emile que tem problemas comportamentais e déficit 

de atenção e dislexia e que é passado atividades diferentes e de acordo com a sua 

necessidade e o grau de dificuldade. E depois do recreio eu e a Ângela que forma dupla 

comigo fomos ler sobre o PPP da escola e as 10:21 retornamos para a sala de aula e 

que estava tendo aula de matemática no qual a professora aplicou atividades usando o 

quadro e o livro e ela corrigiu as atividades no quadro e cada aluno participou lendo as 

questões. E depois de terminar a atividade ela passou tarefa para a casa que era para 
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Registro do dia 01 de novembro de 2018 – Encerramento do Projeto de 

leitura(acrescentar o nome do projeto geral: Ler e Criar; é só começar.) 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos  

        Hoje dia 01 de novembro, foi o encerramento do projeto de leitura da 

escola Valdecir Sgarbi. 

        Chegamos um pouco antes das 7 horas para podermos encher uns balões 

para fazer a lagarta e pregar na parede. Não poderia faltar a lagarta de bexigas, 

por que ela foi o personagem principal da nossa história e de todas as 

atividades que fizemos durante o mês. A sala estava linda e cada atividade 

sobre o livro A Primavera da Lagarta da Escritora Ruth Rocha e outras 

atividades sobre o tema estava exposto para as demais crianças pudessem 

ver.  

 

Figura 1 – A lagarta  

 

Figura 2 – Livros da Escritora Ruth Rocha 
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Registro 

 

Quinta Feira, 13 de setembro de 2018 

No dia de hoje chegando na sala parecia que algumas crianças já me esperavam 

e logo veio a Yasmin segurando minha mão e perguntando se ia ter historinha e 

eu disse que sim e ela saiu sorridente.  

Minha dupla que é a Ângela foi lá para o cantinho da sala e eu fiquei na frente 

para ler o livro, pensei que ia ficar bem nervosa, mas fiquei bem tranquila e 

gaguejando um pouco, mas depois de ver que eles estavam gostando e 

interagindo comigo foi bem mais fácil e divertido ver a reação das crianças. O 

nome do livro que li é Mamão, melancia, tecido e poesia. Com o autor Fabio 

Sombra e com o bordado de Sabrina Sombra.  

 

                         

 

Depois de ter terminado a história, nós fomos para a sala dos professores e 

começamos fazer pequenos reparos nos mapeamentos, arrumando os nomes e 

inserindo as fotos dos alunos e ao todo foram 09 mapeamentos arrumados. 

O dia de hoje foi muito bom e divertido ver como as crianças gostam de histórias 

e como participam bem da aula.  
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Registro 

 

Quinta Feira, 13 de Setembro de 2018 

No dia de hoje chegando na sala parecia que algumas crianças já me 

esperavam e logo veio a Yasmin segurando minha mão e perguntando se ia ter 

historinha e eu disse que sim e ela saiu sorridente.  

Minha dupla que é a Angela foi lá para o cantinho da sala e eu fiquei na frente 

para ler o livro, pensei que ia ficar bem nervosa, mas fiquei bem tranquila e 

gaguejando um pouco, mas depois de ver que eles estavam gostando e 

interagindo comigo foi bem mais fácil e divertido ver a reação das crianças. O 

nome do livro que li é Mamão, melancia, tecido e poesia. Com o autor Fabio 

Sombra e com o bordado de Sabrina Sombra.  

 

                         

 

Depois de ter terminado a historia , nós fomos para a sala dos professores e 

começamos a dar pequenos reparos nos mapeamentos , arrumando os nomes 

e inserindo as fotos dos alunos e ao todo foram 09 mapeamentos arrumados. 

O dia de hoje foi muito bom e divertido ver  como as crianças gostam de 

histórias e como participam bem da aula.  

 

Olá Amanda! 
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Registro 

 

Quinta Feira, 13 de Setembro de 2018 

No dia de hoje chegando na sala parecia que algumas crianças já me 

esperavam e logo veio a Yasmin segurando minha mão e perguntando se ia ter 

historinha e eu disse que sim e ela saiu sorridente.  

Minha dupla que é a Angela foi lá para o cantinho da sala e eu fiquei na frente 

para ler o livro, pensei que ia ficar bem nervosa, mas fiquei bem tranquila e 

gaguejando um pouco, mas depois de ver que eles estavam gostando e 

interagindo comigo foi bem mais fácil e divertido ver a reação das crianças. O 

nome do livro que li é Mamão, melancia, tecido e poesia. Com o autor Fabio 

Sombra e com o bordado de Sabrina Sombra.  

 

                         

 

Depois de ter terminado a historia , nós fomos para a sala dos professores e 

começamos a dar pequenos reparos nos mapeamentos , arrumando os nomes 

e inserindo as fotos dos alunos e ao todo foram 09 mapeamentos arrumados. 

O dia de hoje foi muito bom e divertido ver  como as crianças gostam de 

histórias e como participam bem da aula.  
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Registro sobre a visita a Escola Valdecir Sgarbi Filho 

 

Segunda Feira dia 20/08/2018 as 10 horas tivemos a primeira visita a escola Valdecir 

Sgarbi. Para conhecer a professora Josiane responsável pela turma do segundo ano B 

matutino e conhecer as dependências da escola. E nos levou para conhecer a sala dos 

professores, direção, orientação e a cozinha e nos apresentou para alguns funcionários 

que ali estavam e nos informou também que o horário do recreio começa às 9 e termina 

as 9 e 15 e que estão com um projeto de recreio assistido que é quando alguns 

professores vierem planejar no horário matutino ou vespertino na hora do recreio eles 

param o planejamento e vão observar os alunos e cuidando para não haver brigas e ver 

se está ocorrendo tudo bem.  E ficou decido que toda segunda feira as 18 horas será o 

dia de planejamento com as professoras e as demais alunas que estão no Pibid. E ela 

nos sugeriu que se tivermos ideias sobre atividades diferenciadas para os alunos será 

bem-vinda e iremos participar de reuniões de pais e professores e de projetos que a 

escola realizara entre eles o de leitura que já está sendo trabalho na sala de aulas e 

terá também o do 7 de setembro. E assim se finalizou a visita a escola Valdecir Sgarbi 

Filho. 
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 REGISTRO  

 

No dia 27/08/2018 as 8:30 iniciou a reunião na sala 8. 

Neste dia conversamos sobre diversos assuntos e ficou decidido que a semana inteira 

iriamos ter encontros para tratar sobre assuntos das escolas e aprender sobre vários 

conteúdos e temas e que nos outros dias os encontros começariam as 7:30. No decorrer 

da manhã assistimos um vídeo professor nota 10 que mostra imagens dos primeiros 

acadêmicos a entrar no Programa de Iniciação à Docência (Pibid) que se iniciou no ano 

de 2011. O Pibid trabalha muito sobre intervenções pedagógicas com a criança.  

E foi nos passado o cronograma para a entrega dos registros, como meu dia na escola 

é na quinta, terei que enviar o registro até um dia após de ter aplicado alguma atividade 

e até três dias para as supervisoras fazerem a devolutiva. Falamos sobre o que 

devemos escrever nos registros em sala e os pontos principais são o porquê de 

estramos ali, ver como a sala está organizada, perguntar a professora qual a propostas 

das atividades e etc. A professora Flavia nos passou um vídeo da Emília Ferrero que se 

chama A cultura Escrita na educação Infantil. Que fala sobre o que as crianças podem 

aprender na educação infantil sobre leitura e escrita e tem que ver precisamente como 

a criança se introduz na cultura. E para ensina las tudo tem que ser feito com afeto, 

cuidado, atenção e carinho e mostrar para a criança que ler e escrever é uma coisa 

prazerosa e que esse é o papel da educação infantil.  

Depois desse momento vimos um vídeo da Marina Bastos que conta as histórias no 

Youtube, com o título de Bruxa, Bruxa, venha a minha festa. Fizemos uma atividade 

lúdica e que promova a escrita tanto em desenho ou texto em cima da musiquinha. 

Tivemos a ideia de fazer uma roda com as crianças e cantar e fazer os gestos para elas 

e desenharem quem elas queriam na festa delas e usando tinha guache e giz de cera. 

E os demais teve várias ideias lúdicas em cima da música. 

No dia 28 começamos ouvindo uma música Herdeiros do Futuro (Toquinho) e 

continuamos a ter novas ideias de atividades para as crianças em cima da musiquinha 

Bruxa, Bruxa, venha a minha festa e cada dupla sugeriu umas brincadeiras. E com 

essas atividades ver poderíamos trabalhar a coordenação motora.  

E nos demais dias da semana falamos sobre vários assuntos e os principais pontos para 

compreender sobre como iriamos fazer o mapeamento e aprender sobre 

psicomotricidade e lateralidade, grafismo e os tipos de letras, transcrição de letras, e de 

que forma poderíamos ver o grau de dificuldades de cada um em sala e os métodos de 

como podemos ajuda las e para nos estimular a ter ideias novas e ser futuramente 

ótimas professoras que pensem mais no aluno e não ir para a sala simplesmente passar 

algo por passar e sim estar sempre estimulando e tendo novas estratégias para que 

elas gostem e queiram estar ali.  Esta semana foi de grande importância, por que 

mostrou a forma de olhar para cada criança e nos fazer enxergar que podemos fazer 
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Registro 

 

Quinta Feira, 20 de setembro de 2018. 

Mais um dia se inicia e hoje foi o dia da Ângela ler a história para os alunos. O nome do 

livro é Dia de Pinguim com a autora Valeri Gorbachev e com a tradução de Érico Assis. 

Que conta sobre uma história que o pai da tartaruguinha leu para ele sobre pinguins e 

naquela noite ele acabou sonhando que era um pinguim e no outro dia foi caracterizado 

para a escola. A professora dele fez o dia de pinguim na sala, chegando em casa seu 

pai leu outra historinha, a do macaco e não deu outra ele acabou sonhando com um 

monte de macaquinho e ele era um deles. Neste dia a professora irá trabalhar Leitura, 

interpretação do texto e sinais de pontuação. 

             

 

Depois da hora da leitura a professora pediu para que pegassem o livro de português 

na página 166 (unidade 7) era um conteúdo novo.Era para aprender um pouco sobre 

Gênero textual: Histórias em quadrinhos.Conversar sobre as questões e responder 

oralmente junto com a turma. No livro tinha a evolução da mônica e como ela mudou 

desde quando foi criada lá em 1963 até o ano de 2013 que foi a última mônica ainda 

criança. E depois ela perguntou para cada um dos alunos o personagem em quadrinho 

que eles mais gostam em historias em quadrinhos e virando a página tinha algumas 

questões e a número um foi respondida com a turma e depois ela pediu para a Híllary 

ler a questão dois para a turma. No quadro a professora escreve dos dois jeitos,com 

letras cursivas e a bastão. E ela passou de mesa em mesa olhando os cadernos e isso 

é bom para poder acompanhar quem esta fazendo e copiando a tarefa direitinho e nesse 

meio tempo acabou a energia. Depois de ter passado esse tempo fomos ajudar a 

professora a escolher alguns livros para ajudar na atividade do livro e usando os 

livrinhos eles irão identificar e procurar os sinais de pontuação.Pelo o que eu percebi a  
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Registro do dia 06 dezembro de 2018-  

 

Angela Fabiana Gomes 

Amanda Dias Marques 

 

A aula começou com a Leticia fazendo a leitura para os colegas, o titulo do livro 

é cocô de passarinho, editora moderna, com um pouco de dificuldade ela leu a primeira 

página e depois a professora Josiane continuou a leitura. 

 

Figura – 1 Leticia fazendo a leitura para a turma. 

 

 

Logo após Angela e eu iniciamos a explicação inicial sobre a atividade que 

iriamos aplicar para eles hoje. A atividade seria uma produção de texto, uma rescrita da 

historia dos três porquinhos.  Angela leu a historia tradicional dos três porquinhos e 
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Angela Fabiana Gomes Goes <fabirm26@yahoo.com> 
Dom 26/08/2018, 17:18 

Você; 

PIBID RM2018 
 

  No primeiro dia que fomos há escola em uma quinta-feira  
dia 23 de agosto, primeiramente nos apresentamos e observamos a classe. 
 E depois a professora Josiane leu uma linda história de Ana Maria Machado 
chamada 
Procura-se um lobo. 
  Os alunos ficaram em silencio para ouvir a história e perceberam que a 
professora gosta muito  
dessa autora pois não era a primeira história que ela conta para eles. 
  Conforme ela contava a história ia fazendo perguntas para eles assim iam 
interagindo e vendo se eles estavam prestando atenção, quando ela termino de 
ler informou para eles o conteúdo da aula e que tinha  uma brincadeira com 
eles na quadra muito participativa. 
   A brincadeira era com um circulo no chão e eles tinha que ir pulando até se 
encontrar e fazer pedra, papel e tesoura e quem perdia ia para o final da fila e 
depois quem conseguia fazer em menos tempo pulando com um pé só 
ganhava. 
  Depois voltamos para a sala de aula e a professora aplicou uma atividade de 
língua portuguesa, a professora propôs uma produção de texto coletiva, ela 
entrego um papel para eles observar as imagens para eles poder montar a 
história. 
  O nome da história era "Uma boa pescaria", com essa atividade estimularam 
a imaginação e fazendo que eles prestarem a atenção nas a pontuações. 
  Ela ia escrevendo no quadro conforme ele iam contando, e sem esquecer dos 
acentos e pontuações. Logo depois ela deu uma pausa na história e foi olhar 
os cadernos nas mesas um por um, e logo depois volto a conta a história, a 
historia conta que um menino e seu avô foram pescar, mas só pegaram lixo 
dentro do rio, e com isso fez que os alunos perceberem o quanto é importante 
cuidar do meio ambiente. 
  Tem duas crianças na sala que a professora tem que dar  atividades 
diferenciada por que eles são especiais um  menino que é autista e uma 
menina que tem déficit de atenção e problema de comportamento.  
   Depois do recreio fomos verificar o ppp da escola tinhamos  que ler e verificar 
o núcleo comum e a parte diversificada de habilidades e competências básicas 
dos conteúdos, metodologia de cada área do conhecimento da educação 
infantil e ensino fundamental. observar se a escola focaliza encaminhamento 
para a educação/especial/inclusão e educação de jovens e adultos. verificar 
como a escola estar organizada em (serie, ciculos e etc). 
  Conseguimos verificar que a escola é apenas para ensino fundamental com 
duração de 9 anos é organizada por serie desenvolvendo a capacidade dos 
alunos em alfabetização a escola tem 10 sala de aula 1 sala de direção, 1 sala 
de orientação, 1 sala de professor, 1 cozinha, 1 dispensa de produtos 
alimenticios, 1 área de serviço, 1 patio interno descoberto e 2 banheiros.  
   A escola também se organiza as turmas com matriculas de alunos com 
deficiência de acordo com as especificidades desses alunos garantindo 
condições adequada de trabalho para os professores. (Art.67Inc. VI-LDB). 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Registro do dia 01 de novembro de 2018 – Finalização do projeto de 

leitura. 

Angela Fabiana  

Nesta quinta feira não tivemos aula normal, foi a apresentação dos 

trabalhos que nós fizemos com as crianças durante alguns dias que foram 

dedicados ao projeto de leitura, Ler e criar é só começar. 

A sala estava toda montada com os trabalhos dos alunos e com um lindo 

painel que nós e a professora Josiane montamos, com cartazes por toda sala e  

um especialmente estava falando sobre a escritora Ruth Rocha sua biografia e 

tinha algumas obras dela em cima de uma mesa. 

 

                            FUGURA 1 

As crianças foram responsáveis de explicar cada trabalho apresentado na 

sala para os pais e alunos que estavam lá junto com eles. A escola foi aberta para 
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Registro do dia 25 de outubro de 2018 – Pirâmide Alimentar 

Ângela Fabiana 

A aula foi inicia por uma leitura feita pela minha colega Amanda(colocar 

ponto final depois de Amanda e iniciar com letra maiúscula depois) ela leu um livro 

da escritora Ruth Rocha com ilustrações de Maria Eugênia chamada( entitulado) 

O Patinho Feio, no começo as crianças queria adivinhar a história então a 

professora pediu para eles prestarem a(não precisa usar o “a”) atenção para poder 

entender pois aquela era uma historia(acentuar) diferente daquela que eles 

conheciam, então eles ficaram em silêncio e prestaram a (não precisa usar o “a”)  

atenção.   

 

Após a leitura comecei a falar sobre a pirâmide alimentar, eles já havia 

tido uma aula sobre esse assunto então eles já conheciam o tema da aula. Fiz um 
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                               Universidade federal de Rondônia 

                                  Campus Rolim de Moura 

                            Professora: Josiane Cambuy Siqueira 

  

 

     Hoje dia 04 de outubro uma quinta–feira, começamos a aula com uma, leitura e eu 

li pra as crianças um livro chamado EUGÊNIO, O GÊNIO da escritora Ruth Rocha com as 

ilustrações de Mariana Massarani, fiz algumas perguntas eles interagimos bastante 

com eles, alguns já havia lido o livro então ficaram  quietos e não falaram nada , mas 

estavam com muita vontade de contar a historia, quando terminei alguns gritaram 

dizendo: eu já sabia, mas não falei nada.  

 

   A aula foi muito proveitosa as crianças amaram e nós também gostamos muito, 

falamos sobre as quatros estações: verão, primavera, outono e inverno. 

    Passamos dois vídeos sobre o assunto, falando e mostrando quando começa e 

termina  cada estação, perguntamos qual estação eles mais gostavam, se eles já viram 

a neve, e o que eles mas gostavam de fazer no verão pois é quando estão de férias. 
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Registro do dia 14 dezembro de 2018- Encerramento das aulas 

 

Angela Fabiana Gomes 

Amanda Dias Marques 

Na sexta-feira todos fomos para a escola por que era a festa de encerramento 

das crianças. Cada dupla de bolsistas ficaram com um horário para aplicar uma 

atividade entorno de 20 minutos cada. 

A primeira dupla foram a Cassia e a Hiorrana(Cássia e Iohana), depois a 

Patrícia e Kauane depois Amanda, Valquíria e eu.  Era o ultimo dia de aula então 

planejamos atividades bem legais para fazer com eles. 

A nossa atividade era a teia da aranha com algumas bolinhas eles precisavam 

acertar o centro do bambolê e multiplicar o valor de cada bolinha. Cada cor tinha um 

número diferente não fizemos com todos só com alguns por que o nosso tempo era 

curto e também tínhamos que brincar de amigo chocolate. 

Eu brinquei e peguei o Vinício e o Pedro pegou cada aluno foi revelando 

(reorganizar) e entregando seu presente para o seu coleguinha depois lanchamos todos 

juntos  e aula acabou as 10 horas por que as professoras tinham reunião . 

Foi muito bom passar esse tempinho com eles, eles são adoráveis vou sentir 

saudades, mas ano que vem tem mais uma turma nova e novas experiências. 
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COLOCAR UM TITULO PARA O REGISTRO. PODE SER REGISTRO DO PIBID DE 27 

A 31 DE AGOSTO. 

 

Nessa semana do dia 27 ate o dia 31 ficamos na unir para intensificar os ensinos para aprender 

como planejar as aulas, porque estamos chegando agora e ainda não sabemos fazer 

planejamento e mapiamento dos alunos. 

A profe Flavia nos ensinou como fazer um registro o que podemos colocar, como inserir as fala 

das crianças nos registro e como lidar como elas durante as aulas. 

Durante toda semana ela nos trouxe musicas brasileiras ligada a educação, também fez a gente 

fazer sugestões de como contar história pra elas de como fazendo assim elas pintassem os 

personagens preferidos ou  que eles tenham mas medo assim trabalhando a motricidade e a 

psicomotricidade, coordenação motora. Estudamos também a lateralidade-lado de dominância 

isso se define as 7 meses de vida. 

A partir do primeiro ano ela começa a se evidenciar, mas a partir dos 2 anos normalmente esta 

constituída, só podemos afirmar se a criança é destra ou canhota em torno de 5,6 ou 7 anos de 

idade. A gente estudou muita coisa como: 

 Escrita e motricidade;  

 Conceitos de psicomotricidade; 

 Educação dos membros superiores; 

 Educação da mão e dos dedos ; 

 Grafismo; 

 Aprendizagem das letras; 

   Isso tudo é muito importante saber porque serei uma educadora e tenho que saber como lidar 

com os meu alunos. Tinha muitas coisas que eu particularmente eu não sabia e muita coisas 

que  a havia esquecido. 

Foi enriquecedor estar essa semana com as meninas que estão participando do pibid, nos nus 

ajudamos na hora de montar os planejamento e os mapiamentos. 

Aqui seria muito importante você colocar o nome de que tem ajudou a fazer o mapeamento e 

também colocar o mapeamento da criança que vocês fizeram porque assim você não vai se 

esquecer do que se trata. Então vou pedir para você inserir aqui e me enviar novamente. Pode 

escrever do mesmo jeito que vocês fizeram no caderno e copiar aqui simplesmente. Isso vai 

enriquecer muito o registro além de dar uma ideia melhor sobre o que é o mapeamento. 

Angela Fabiana 
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Registro do dia 22 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

                                                                 Angela Fabiana Gomes Goes 

 

         O dia começou com a professora Josiane retomando uma atividade do 

dia anterior, as crianças tiveram um tempo para finalizar o seu cartão de natal. 

Logo após eu e Angela fomos organizar as cadeiras em forma de círculo para 

podermos ter um bom espaço para executar a atividade, explicamos o que 

íamos fazer e que separaria a turma em dois grupos os das meninas e dos 

meninos. 

        A atividade de hoje foi aprendendo multiplicação de forma lúdica, 

explicamos a atividade que eles iriam fazer e em seguida desenhamos no chão 

vários círculos para desenvolver a atividade, as meninas iam começar primeiro 

e os meninos só iam observar. 

        Começamos a atividade cantando a música 1, 2, 3 e elas correndo em 

volta do círculo e quando parávamos ( fazíamos uma pergunta de multiplicação, 

e as meninas deviam pensar bem rápido para descobrir a resposta certa, feito 

isso deviam pular no círculo que mostrava a resposta correta, visto que ao lado 

havia várias alternativas nos outros círculos)  elas tinham que pular na resposta 

correta, alguns conseguiam multiplicar e pular na resposta correta e outras 

escolhiam outras respostas, mas quando percebiam que tinha muitas meninas 

em um círculo só todos queriam mudar. Como todas estavam pulando no 

mesmo círculo percebemos se continuasse assim a brincadeira nunca ia 

acabar, então mudamos a regra, quem pulasse por último na resposta correta 

sairia da brincadeira e desta forma foi um sucesso.  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Amanda e Ângela 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Alimentação saudável – Construindo a pirâmide  

Aula número: 03 Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 18/10/2018 

 

Proposta de Atividade: Mostrar a importância da nutrição e da educação alimentar , ouvir suas 

histórias. Conhecer os órgãos que são necessários para o funcionamento do processo digestivo. 

Construir uma pirâmide ,Passar um vídeo sobre os alimentos para eles entenderem mais o assunto 

● Enfocar sobre os alimentos   

Leitura do Dia: Ainda estar a definir  
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                     Universidade Federal de Rondônia  

                      Campos de Rolim de Moura 

                      Professora: Josiane cambuy siqueira  

                                            Relatório do dia 13 de setembro 

     Hoje dia 13  de setembro quinta-feira  eu e a minha dupla Amanda fomos para a escola, ao 

chegarmos lá as crianças já vieram nos receber com abraços e perguntando si íamos ler uma 

história para elas. 

     A minha colega a Amanda leu uma historia com rimas chamada Mamão, Melancia, tecidos e 

Poesia da autora Sabina Sombra.                                                                                                                                                                                                        

                         

 As crianças são muito esperta acertaram quase todas as  rimas e quando acertavam ficam 

eufóricas gritavam e batiam palmas. 
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                                       Universidade Federal  de Rondônia 

                                          Campus de Rolim de Moura 

                                      Professora: Josiane Cambuy  Siqueira 

                

 

            Hoje dia 11 de outubro véspera do dia das crianças, não tivemos aula na escola 

foi uma semana de atividades diferenciada para eles, por causa das comemoração do 

dia das crianças e hoje fomos para a casa do professor Julho, a casa dele e bem perto 

da escola e todos fomos a pé. 

Dia das Crianças 

Atividades diferenciadas 

Por causa das comemorações 

Professor Júlio 
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Registro do dia 22 de novembro de 2018 – Produção de texto em História em 

quadrinhos. 

                                                                          Amanda Dias Marques Santos

                                                                 Angela Fabiana Gomes Goes 

 

         O dia começou com a professora Josiane retomando uma atividade do 

dia anterior, as crianças tiveram um tempo para finalizar o seu cartão de natal. 

Logo após eu e Angela fomos organizar as cadeiras em forma de círculo para 

podermos ter um bom espaço para executar a atividade, explicamos o que 

íamos fazer e que separaria a turma em dois grupos os das meninas e dos 

meninos. 

        A atividade de hoje foi aprendendo multiplicação de forma lúdica, 

explicamos a atividade que eles iriam fazer e em seguida desenhamos no chão 

vários círculos para desenvolver a atividade, as meninas iam começar primeiro 

e os meninos só iam observar. 

        Começamos a atividade cantando a música 1, 2, 3 e elas correndo em 

volta do círculo e quando parávamos fazíamos uma pergunta de multiplicação, 

e as meninas deviam pensar bem rápido para descobrir a resposta certa, feito 

isso deviam pular no círculo que mostrava a resposta correta, visto que ao lado 

havia várias alternativas nos outros círculos. Mas quando percebiam que tinha 

muitas meninas em um círculo só todos queriam mudar. Como todas estavam 

pulando no mesmo círculo percebemos se continuasse assim a brincadeira 

nunca ia acabar, então mudamos a regra, quem pulasse por último na resposta 

correta sairia da brincadeira e desta forma foi um sucesso.  

        Na primeira rodada quem ganhou foi a Sabrina, ela sempre era umas das 

primeiras a pular no círculo da resposta correta, e assim seguimos a brincadeira 
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                               Universidade federal de Rondônia 

                                  Campus Rolim de Moura 

                            Professora: Josiane Cambuy Siqueira 

  

 

     Hoje dia 04 de outubro uma quinta–feira, iniciei a aula com uma leitura com 

 um livro chamado EUGÊNIO, O GÊNIO da escritora Ruth Rocha com as ilustrações de 

Mariana Massarani, fiz algumas perguntas eles interagimos bastante com eles, alguns 

já havia lido o livro então ficaram  quietos e não falaram nada , mas estavam com 

muita vontade de contar a historia, quando terminei alguns gritaram dizendo: eu já 

sabia, mas não falei nada.  

 

   A aula foi muito proveitosa as crianças amaram e nós também gostamos muito, 

falamos sobre as quatros estações: verão, primavera, outono e inverno. 

    Passamos dois vídeos sobre o assunto, falando e mostrando quando começa e 

termina  cada estação, perguntamos qual estação eles mais gostavam, se eles já viram 

a neve, e o que eles mas gostavam de fazer no verão pois é quando estão de férias. 
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                           Universidade federal de Rondônia  

                                  Campos Rolim de Moura 

                              Professora: Josiane Cambuy Siqueira 

 

                            Registro do dia 20 de Setembro de 2018 

    Hoje ao chegarmos na escola foi a minha vez de ler uma historia para as crianças, 

o nome do livro era um dia de Pinguim do autor Valeri Gorbachev. 

 

  

    Eu fiquei extremamente nervosa, e isso me atrapalho quando eu fui contar a 

historia, estou lendo mas historia infantil para treinar quando for ler para as crianças 

novamente quero muito desenvolver a minha criatividade para a hora da historia ficar 

mas interessante para elas porque elas adoram coisas diferentes e divertidas. 

  Depois a professora Josiane passou um conteúdo novo pra eles do livro da pagina 166 

(unidade 7) eles iam aprender um pouco sobre historia em quadrinhos e também 

conversar sobre as questões e responde-las oralmente. 
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                           Universidade federal de Rondônia  

                                  Campos Rolim de Moura 

                              Professora: Josiane Cambuy Siqueira 

 

                            Registro do dia 20 de Setembro de 2018 

    Hoje ao chegarmos na escola foi a minha vez de ler uma historia para as crianças, 

o nome do livro era um dia de Pinguim do autor Valeri Gorbachev. 

 

  

    Eu fiquei extremamente nervosa, e isso me atrapalho quando eu fui contar a 

historia, estou lendo mas historia infantil para treinar quando for ler para as crianças 

novamente quero muito desenvolver a minha criatividade para a hora da historia ficar 

mas interessante para elas porque elas adoram coisas diferentes e divertidas. 

  Depois a professora Josiane passou um conteúdo novo pra eles do livro da pagina 166 

(unidade 7) eles iam aprender um pouco sobre historia em quadrinhos e também 

conversar sobre as questões e responde-las oralmente. 
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Relatorio do dia 20 do 08 de 2018 
Caixa de entrada x 

 
Angela Fabiana Gomes Goes 
 

seg, 20 de ago 
21:46 (Há 6 dias) 

  
 

para eu 

 
 

hoje dia 20 de agosto  fomos a escola para conhecer a professora jeseane  e 
foi muito agradavel 
a professora nos mostrou a escola. 
 Conhecemos a secretaria a sala dos professores e a cozinhas, conhecemos 
também os alunos. decidimos que toda segunda sera a nossas reuniões á 6 
horas da tarde la na escola Valdecir. Apenas  nesta quarta feira nos reuniremos 
para o planejamento de aula. 
 Acho que sera uma oportunidade unica essa experiencia principalmente como 
pedagogas. 
 Agradecida Angela Fabiana  
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Registro do dia 01 de novembro de 2018 – Finalização do projeto de 

leitura. 

Angela Fabiana  

Nesta quinta feira não tivemos aula normal, foi a apresentação dos 

trabalhos que nós fizemos com as crianças durante alguns dias que foram 

dedicados ao projeto de leitura, Ler e criar é só começar. 

A sala estava toda montada com os trabalhos dos alunos e com um lindo 

painel que nós e a professora Josiane montamos, com cartazes por toda sala e  

um especialmente estava falando sobre a escritora Ruth Rocha sua biografia e 

tinha algumas obras dela em cima de uma mesa. 

 

As crianças foram responsáveis de explicar cada trabalho apresentado na 

sala para os pais e alunos que estavam lá junto com eles. A escola foi aberta para 

os pais apreciar os trabalhinhos de seus pequenos, mas apenas alguns vieram por 
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Registro do dia 01 de novembro de 2018 – Finalização do projeto de 

leitura. 

Angela (ou Ângela. Seu nome tem acento ou não?) Fabiana  

Nesta quinta feira não tivemos aula normal, foi a apresentação dos 

trabalhos que nós fizemos com as crianças durante alguns dias que foram 

dedicados ao projeto de leitura, Ler e criar é só começar. 

A sala estava toda montada com os trabalhos dos alunos e com um lindo 

painel que nós e a professora Josiane montamos, com cartazes por toda sala e  

um especialmente estava falando sobre a escritora Ruth Rocha sua biografia e 

tinha algumas obras dela em cima de uma mesa. 

 

As crianças foram responsáveis de explicar cada trabalho apresentado na 

sala para os pais e alunos que estavam lá junto com eles. A escola foi aberta para 

os pais apreciar os trabalhinhos de seus pequenos, mas apenas alguns vieram por 
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Registro do dia 08 de novembro de 2018- Produção de texto com 

histórias em quadrinhos. 

Angela Fabiana 

A aula dessa quinta feira deveria ser iniciada por leitura deleite feita pelo 

aluno João Victor, mas ele não conseguiu contar a história por que provavelmente 

ele não fez a leitura em casa, então ele ficou com vergonha  de não conseguir ler 

para os colegas. Então a professora mandou ele se sentar e falou que quando ela 

mandasse o livro pra eles e pra ler e treinar para conseguir contar a história. 

Ela mesma leu o livro para as crianças, a história intitulada “Um amor de 

confusão” escritora Dulce Rangel e com ilustrações de Andréia Viera, que conta 

que uma galinha havia botado apenas um ovo, então ela saiu pegando ovos que 

ela encontrava por seu caminho e quando os ovos chocaram havia vários tipos de 

animais como pato, tartaruga e um jacaré.  

 As crianças adoram e gritaram quando a professora falou do jacaré, pois 

quase todos tem medo de jacaré, a professora após terminar a história explicou  a 

importância do amor de mãe que mesmo a galinha não sendo a mãe verdadeira 

dos animais ela os amava como se eles fossem de verdade e não importando as 

diferenças ela os amou da mesma forma, não há diferença. 

Após a história Amanda e eu começamos dar a aula de português, 

pedimos para eles elaborar uma história em quadrinhos como o tema que 

sugerimos para eles que foi uma viagem.( entitulada: Uma viagem) 

Explicamos para eles que deveriam prestar atenção nos centos e balões 

dos personagens. As ideias começaram a chover, usaram muita imaginação, mas 

tiveram dificuldades de organizar suas ideias, mas Amanda e eu estávamos lá 
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                     Universidade Federal de Rondônia  

                      Campos de Rolim de Moura 

                      Professora: Josiane Cambuy Siqueira  

                                            Relatório do dia 13 de setembro 

     Hoje dia 13  de setembro quinta-feira  eu e a minha dupla Amanda fomos para a escola, ao 

chegarmos lá as crianças já vieram nos receber com abraços e perguntando si íamos ler uma 

história para elas. 

     A minha colega a Amanda leu uma historia com rimas chamada Mamão, Melancia, tecidos e 

Poesia da autor Fábio Sombra e os bordados de  Sabina Sombra.                                                                                                                                                                                                        
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                     Universidade Federal de Rondônia  

                      Campos de Rolim de Moura 

                      Professora: Josiane Cambuy Siqueira  

                                            Relatório do dia 13 de setembro 

     Hoje dia 13  de setembro quinta-feira  eu e a minha dupla Amanda fomos para a escola, ao 

chegarmos lá as crianças já vieram nos receber com abraços e perguntando si íamos ler uma 

história para elas. 

     A minha colega a Amanda leu uma historia com rimas chamada Mamão, Melancia, tecidos e 

Poesia da autor Fábio Sombra e os bordados de  Sabina Sombra.                                                                                                                                                                                                        
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Cassiamarcelino.rm <cassiamarcelino.rm@gmail.com> 
Qui 23/08/2018, 23:58 

Josiane 
 

   Visando conhecer o local onde estarei realizando os meus estágios como bolsista do 

PIBID,no dia 20/08/18 às 10 horas compareci nas dependências da escola Professor 

Valdecir Sgarbi Filho. 

   A escola Valdecir Sgarbi é bem acolhedora,porém os gestores e os demais funcionários 

me recebeu muito bem,dando a mim a liberdade de dirigir a eles quando necessário. 

   Além dessa recepção,tive acesso ao PPP(Projeto Politíco Pedagógico),projeto na qual 

apresenta metódos do funcionamento e da organização da escola e que ainda apresenta 

proposta de melhorar o ensino e o espaço escolar. 

   Aliás, tendo conhecimento da minha função no critério avaliativo dos alunos e ainda 

sabendo que não há retenção nas turmas do 2° ano,da qual eu irei frequentar,meu objetivo 

será  

de observar e acompanhar a capacidade deles de resolverem a avaliação diante do conteúdo 

exposto durante o bimestre. Dessa forma poderei analisar a dificuldades que eles 

apresentam em cada matéria e contribuirei para que o conhecimento deles estejam de 

acordo com o que é proposto para as turmas dos 2° ano. 
Enviado por Samsung Mobile 
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Registro dia 04 de dezembro de 2018- Contos Maravilhosos 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

A aula de hoje iniciou-se com a explicação da Iohana, sobre o conteúdo: conto. A 

mesma fez um pequeno esquema no quadro para eles conhecerem onde se encontra o 

conto maravilhoso, dentro do gênero textuais. 

Para uma compreensão melhor do conteúdo distribuímos uma tabela com as 

características do conto maravilhoso. Além disso, antes de socializamos com eles, a 

pequena Yasmin nos fez a seguinte pergunta: ―o que é um conto? ‖ Então a professora 

Josiane desenvolveu a seguinte pergunta: ―você não conhece os gêneros textuais? ‖ 

Diante dessas dúvidas finalizamos a explicação. 

Posteriormente a explicação, nós colocamos eles em círculo e eu, Cassia li o conto: 

―João e o Pé de Feijão‖ e fiz as seguintes perguntas: ― Qual é o tipo de conto que acabei 

de ler? ‖  ―Quais eram os personagens do conto? ‖ ―Quais eram os objetos falantes que 

aparecem no conto? ‖. Perante essas indagações, vários alunos responderam, como por 

exemplo a  

Yasmin, a Gabriela, o Vinícius. 

Gabriela: ―conto maravilhoso‖ 

Yasmin: ―João, gigante‖ 

  Vinícius: ―a harpa mágica‖, ― os feijões mágicos‖. 

Após essas indagações todas as crianças me pediram para que eu pudesse deixá-

las verem o livro na qual eu havia lido, pois esse, era diferente dos quais eles estavam 

acostumados a lerem. Diante disso, deixei eles pegarem o livro é ainda Iohana e eu 

distribuímos outros livros de conto que havíamos pegado na biblioteca pública municipal 
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20 de setembro e 2018: fomos ao circo! 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na manhã de quarta-feira a escola Professor Valdecir Sgarbi Filho levou algum 

de seus alunos ao circo, havia outras escolas lá também. O espetáculo foi agradável e as 

crianças gostaram muito, a animação foi imensa, a Yasmin parecia estar ―ligada no 220v‖ 

já a Maria Clara estava ―morrendo de medo‖ a cada mudança na iluminação do ambiente 

ela se assustava e dava um pulinho. 

Embora eu saiba que os vendedores autônomos e as atrações precisam obter 

capital, não acho adequado a comercialização de produtos em ambientes onde há 

aglomerado de crianças1. Nem todos as crianças tem condições de consumir esses 

produtos oferecidos, e por serem crianças sempre haverá vontades voltadas a eles. 

  Enquanto estamos no circo a Yasmin (uma aluna do segundo ano) via certas e 

me pedia para compra-las a ela, (olhava certas coisas dessas que estavam vendendo e me 

pedia para comprar para ela) uma coisa que não dava para fazer porque eu não tinha 

dinheiro ali, e mesmo que tivesse não seria justo comprar apenas para um; e nesse 

contexto não haveria condições de fornecer isso a todos os pequenos. 

Entendo que vivemos em uma sociedade capitalista, mas gostaria que o bom senso 

ainda pudesse se sobressair nas situações cotidianas. 

Ao retornarmos para a escola Cassia e eu explicamos como realizar divisões, 

fizemos e explicamos no quadro a primeira e a segunda questão da atividade. No planejar 

desta aula a Flávia havia nos pedidos para acompanhar mais de perto as crianças, um 

auxilio maior aos que tem mais dificuldade. No processo de ―olhar mais de perto‖ a Cassia 

ajudou a Letícia e a Maria Sofia, eu a Gabriela e o João Victor. 

                                                           
1 Aglomerado: acumulo; conjunto de coisas ou grande grupo de pessoas. 
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Registro do dia 14 de dezembro de 2018 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

A Aula de hoje foi diferente da qual as crianças haviam estudado durante todo 

ano. Devido ser o último dia de aula, todos nós bolsistas planejamos uma a aula para 

aplicarmos nesse último dia. Além disso para que todas as aulas planejadas fossem 

ministradas, cada dupla teve uma hora para aplicar a atividade na qual planejou. 

Sendo assim, Iohana e eu fomos a primeira dupla a aplicar a atividade, pois a 

professora Josiane seguiu a ordem da semana. No primeiro momento nós apresentamos 

para as crianças um pequeno teatro sobre o Natal (simbologia do natal). Durante o teatro 

eu fiz algumas perguntas como: ―Quem gosta do dia do natal?‖, ―O que será que podemos 

oferecer para Jesus?‖. Diante dessas perguntas os alunos responderam que gostam muito 

desta data e ainda a aluna Ana Luiza disse que podemos oferecer para Jesus: ―alegria, 

amor e obediência.‖  

Além disso ainda durante o teatro eu dei uma sugestão para as crianças fizessem 

nesse natal, que era para elas doarem brinquedos, roupas e alimentos para as famílias que 

não tinham condições, perante isso a professora Josiane disse que eles haviam trago 

alimentos para serem doados para uma família.  

No segundo momento a atividade que planejamos para que eles realizassem era a 

confecção de um cartão de natal, onde esse seria entregue para o colega na qual eles 

pegaram na brincadeira do ―amigo chocolate‖. Lembrando que essa atividade teve como 

objetivo analisar a escrita dos mesmos. 

Diante do exposto essa última aula foi maravilhosa tanto para nós bolsistas quanto 

para as crianças, pois esses poucos meses que ficamos do lado delas, foi o bastante para 

nós percebermos a confiança, o amor e o carinho que elas tiveram por nós. Além disso 

esses meses nos proporcionou muito aprendizado e desenvolvimento tanto acadêmico 

quanto profissional. 
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                       Apresentação teatral e ainda o Direito das crianças 

 

 

A aula de hoje dia 09/10/18 foi iniciada com uma leitura realizada por mim, Cassia do livro “A arca 

de Noé" da escritora Ruth Rocha, o mesmo foi ilustrado por Cláudio Martins.  

 

Pelo fato dessa semana ser a semana do "Dias as Crianças", após a leitura, os alunos foram 

conduzidos para quadra da escola. Apesar da quadra não ter cobertura, os alunos aproveitaram 

bastante, pois o clima estava bem agradável.  

Na quadra houve então a apresentação do teatro " As Aventuras do Mundo Encanado", esse 

teatro foi apresentado por um grupo de pessoas da cidade de Porto Velho. 
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pela Bolsista: Cassia Marcelino da Silva 
 
Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 
PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Título da aula: Onomatopeia e Balões nas histórias em quadrinhos 

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 30/10/2018 

 
Proposta de Atividade: 
 

 Conhecendo onomatopeias; 

 Criando onomatopeias; 

 Significado dos balões das histórias em quadrinhos; 

 Escrita das onomatopeias nos balões correspondente; 

 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS:  
 

 Reconhecer a função das onomatopeias nas histórias em quadrinhos; 

 Identificar e reconhecer os tipos de balões e as onomatopeias utilizados nas histórias em 

quadrinhos; 

 Relacionar balões e onomatopeias a seus significados; 

 Identificar os recursos utilizados na fala dos personagens para indicar emoções e 

sentimentos; 

 
 
 
 

CONTEÚDOS: 

 Leitura 

 Balões e onomatopeias nas histórias em quadrinhos 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  
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 Tendo como objetivo experienciar o momento da aplicação da avaliação 
de língua portuguesa e matemática, eu estive presente no dia 11/08/18 às 7:00 
junto com a minha companheira Gislaine na turma do 2° ano B da professora 
Josiane.  
   A aula iniciou-se com a leitura do livro "Gato Com Frio". A leitura foi realizada 
pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo perguntas sobre os 
personagens do livro.  
   Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para 
auxilia-las a professora Josiane leu a avaliação para os mesmos 
compreenderem as atividades. Além disso eu e a Gislaine orientamos 
a Hemile na realização da prova, pois a mesma apresenta problemas 
cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de fazer algo sem que alguem auxilie.  
   Diante disso a avaliação da Hemile é diferenciada dos demais alunos.  
   A avaliação dela apresentava os seguintes conteúdos:  
-Colocar as letras em ordem alfabética;  
-Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda;  
-Pintar as palavras correspondente ao nome da figura;  
-Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada;  
-Enumerar a sequência das figuras apresentadas.  
    Além dessas a avaliação apresentava outras atividades, mas observando 
essas, nós  percebemos que a Hemile tem dificuldade em distinguir  a cor verde 
do vermelho e o vermelho do laranja, e ainda  tem dúvidas em relação ao nome 
da letra N. Com o intuito de fazer com que ela aprendesse essas cores, nós 
relacionamos essas cores com os objetos e desenhos que havia na sala. Após 
essa prova a mesma e os demais alunos foram para o recreio, finalizando 
assim esse dia.  
  
  
Olá Cássia!  
  
Gostei bastante do seu registro. Mas gostaria de dar algumas sugestões e 
esclarecimentos:  
No dia 11 foi somente avaliação de língua portuguesa. A de matemática 
fizemos na terça-feira.   
Você pode acrescentar o nome do autor ou autora do livro que sua colega leu, 
assim como anexar foto da capa do livro.  
Na parte que diz sobre você e a Gislaine orientar a aluna poderia 
colocar (Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da 
avaliação, pois a mesma apresenta...  
Acentuar a palavra alguém e corrigir o nome da aluna.  
Você pode acrescentar uma vírgula na parte que fala” Além dessas, a 
avaliação apresentava outras...”  
O restante a meu ver ficou ótimo!   
Abraço  
  

Josiane  
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 Tendo como objetivo experienciar o momento da aplicação da avaliação 
de língua portuguesa e matemática, eu estive presente no dia 11/08/18 às 7:00 
junto com a minha companheira Gislaine na turma do 2° ano B da professora 
Josiane.  
   A aula iniciou-se com a leitura do livro "Gato Com Frio". A leitura foi realizada 
pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo perguntas sobre os 
personagens do livro.  
   Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para 
auxilia-las a professora Josiane leu a avaliação para os mesmos 
compreenderem as atividades. Além disso eu e a Gislaine orientamos 
a Hemile na realização da prova, pois a mesma apresenta problemas 
cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de fazer algo sem que alguem auxilie.  
   Diante disso a avaliação da Hemile é diferenciada dos demais alunos.  
   A avaliação dela apresentava os seguintes conteúdos:  
-Colocar as letras em ordem alfabética;  
-Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda;  
-Pintar as palavras correspondente ao nome da figura;  
-Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada;  
-Enumerar a sequência das figuras apresentadas.  
    Além dessas a avaliação apresentava outras atividades, mas observando 
essas, nós  percebemos que a Hemile tem dificuldade em distinguir  a cor verde 
do vermelho e o vermelho do laranja, e ainda  tem dúvidas em relação ao nome 
da letra N. Com o intuito de fazer com que ela aprendesse essas cores, nós 
relacionamos essas cores com os objetos e desenhos que havia na sala. Após 
essa prova a mesma e os demais alunos foram para o recreio, finalizando 
assim esse dia.  
  
  
Olá Cássia!  
  
Gostei bastante do seu registro. Mas gostaria de dar algumas sugestões e 
esclarecimentos:  
No dia 11 foi somente avaliação de língua portuguesa. A de matemática 
fizemos na terça-feira.   
Você pode acrescentar o nome do autor ou autora do livro que sua colega leu, 
assim como anexar foto da capa do livro.  
Na parte que diz sobre você e a Gislaine orientar a aluna poderia 
colocar (Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da 
avaliação, pois a mesma apresenta...  
Acentuar a palavra alguém e corrigir o nome da aluna.  
Você pode acrescentar uma vírgula na parte que fala” Além dessas, a 
avaliação apresentava outras...”  
O restante a meu ver ficou ótimo!   
Abraço  
  

Josiane  
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Leitura e Interpretação do texto “Primavera da Lagarta” -Registro 16/10/18 

 

A aula de hoje foi bem interessante. Eu iniciei a aula lendo o livro “A Família do Marcelo”. 

Após a leitura a professora Josiane pediu ajuda para que eu pudesse distribuir o texto 

“Primavera da Lagarta”, o mesmo já estava impresso. Com os textos em mãos, as crianças as 

crianças começaram a lerem, exceto o Pedro e a Hemilly, pois esses não aprenderam ainda ler. 

(aqui você repetiu “AS CRIANÇAS”) 

 

 

Depois que eles acabaram de ler a Professora Josiane e eu distribuímos as atividades  
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Leitura e Interpretação do texto “Primavera da Lagarta” -Registro 

16/10/18 

 

A aula de hoje foi bem interessante. Eu iniciei a aula lendo o livro “A 

Família do Marcelo”. 

Após a leitura a professora Josiane pediu ajuda para que eu pudesse 

distribuir o texto “Primavera da Lagarta”, o mesmo já estava impresso. Com os 

textos em mãos, as crianças começaram a lerem, exceto o Pedro e a Hemilly, 

pois esses não aprenderam ainda ler. 
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20 de setembro e 2018: fomos ao circo! 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na manhã de quarta-feira a escola Professor Valdecir Sgarbi Filho levou algum 

de seus alunos ao circo, havia outras escolas lá também. O espetáculo foi agradável e as 

crianças gostaram muito, a animação foi imensa, a Yasmin parecia estar ―ligada no 220v‖ 

já a Maria Clara estava ―morrendo de medo‖ a cada mudança na iluminação do ambiente 

ela se assustava e dava um pulinho. 

Embora eu saiba que os vendedores autônomos e as atrações precisam obter 

capital, havia comentado com a Cassia que não acho adequado a comercialização de 

produtos em ambientes onde há aglomerado de crianças1. Nem todos as crianças tem 

condições de consumir esses produtos oferecidos, e por serem crianças sempre haverá 

vontades voltadas a eles. E ela concordou com o meu argumento. 

  Enquanto estamos no circo a Yasmin (uma aluna do segundo ano), olhava certas 

coisas dessas que estavam vendendo e me pedia para comprar para ela) uma coisa que 

não dava para fazer porque eu não tinha dinheiro ali, e mesmo que tivesse não seria justo 

comprar apenas para um; e nesse contexto não haveria condições de fornecer isso a todos 

os pequenos. 

Entendo que vivemos em uma sociedade capitalista, mas gostaria que o bom senso 

ainda pudesse se sobressair nas situações cotidianas. 

Ao retornarmos para a escola Cassia e eu explicamos como realizar divisões, 

fizemos e explicamos no quadro a primeira e a segunda questão da atividade. No planejar 

desta aula a Flávia havia nos pedidos para acompanhar mais de perto as crianças, um 

auxilio maior aos que tem mais dificuldade. No processo de ―olhar mais de perto‖ a Cassia 

ajudou a Letícia e a Maria Sofia, eu a Gabriela e o João Victor. 

                                                           
1 Aglomerado: acumulo; conjunto de coisas ou grande grupo de pessoas. 
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 A aula de hoje, dia 17/09/18 foi iniciada com a leitura do livro "O menino que 
descobriu as palavras", dos autores Cineas Santos e Archanjo. 
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                       Apresentação teatral e ainda o Direito das crianças 

 

 

A aula de hoje dia 09/10/18 foi iniciada com uma leitura realizada por mim, Cassia. O livro 

que eu li chama-se "A arca de Noé" da escritora Ruth Rocha, o mesmo foi ilustrado por 

Cláudio Martins. (... leitura realizada por mim, Cássia do livro A Arca de Noé...) 

 

Pelo fato dessa semana ser a semana do "dia das crianças", após a leitura, os alunos 

foram conduzidos para quadra da escola. Apesar da quadra não ter cobertura, os alunos 

aproveitaram bastante, pois o clima estava bem agradável. (“Dia das Crianças”) 

Na quadra houve então a apresentação do teatro " As Aventuras do Mundo Encanado", 

esse teatro foi apresentado por um grupo de pessoas da cidade de Porto Velho. 
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                       Apresentação teatral e ainda o Direito das crianças 

 

 

A aula de hoje dia 09/10/18 foi iniciada com uma leitura realizada por mim, Cassia do livro “A arca 

de Noé" da escritora Ruth Rocha, o mesmo foi ilustrado por Cláudio Martins.  

 

Pelo fato dessa semana ser a semana do "Dias as Crianças", após a leitura, os alunos foram 

conduzidos para quadra da escola. Apesar da quadra não ter cobertura, os alunos aproveitaram 

bastante, pois o clima estava bem agradável.  

Na quadra houve então a apresentação do teatro " As Aventuras do Mundo Encanado", esse 

teatro foi apresentado por um grupo de pessoas da cidade de Porto Velho. 
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   Tendo como objetivo experienciar o momento da aplicação da avaliação de língua 

portuguesa, eu estive presente no dia 11/09/18 ás 7:00 horas junto com minha companheira 

Gislaine na turma do 2 ano B da professora Josiane.  

   A aula iniciou-se com a leitura do livro “GATO COM FRIO”, dos autores Mary França e Eliardo 

França.  

                                                 
   A leitura foi realizada pela Gislaine, a mesma interagiu com a turma fazendo perguntas sobre 

os personagens do livro.  

    Após a leitura do livro os alunos tiveram acesso a avaliação e ainda para auxilia-las a 

professora Josiane leu a avaliação para os mesmos compreenderem as atividades. Além disso, 

Gislaine e eu orientamos a aluna Hemilly Vitória na realização da avaliação, pois a mesma 

apresenta problemas cognitivos, ou seja, ela tem dificuldade de realizar algo sem que alguém a 

auxilie. 

    Diante disso a avaliação da Hemilly Vitória é diferenciada dos demais alunos. A mesma 

apresentava os seguintes conteúdos: 

 Colocar as letras em ordem alfabéticas; 

 Pintar as figuras de acordo com as cores mostrada na legenda; 

 Pintar as figuras correspondente ao nome das figura; 

 Circular o nome da primeira letra de cada figura apresentada; 

 Enumerar a sequência da figuras apresentadas. 

    Além dessas, a avalição apresentava outras atividades, mas observando essas, Gislaine eu 

percebemos que a Hemilly Vitória tem dificuldade em distinguir a cor verde do vermelho e o 

vermelho do laranja, e ainda tem dúvidas em relação ao nome da letra N. Com o intuito de 

fazer com que ela aprendesse essas cores, nós relacionamos essas cores com os objetos e 

desenhos que havia na sala. Após essa prova a mesma e os demais alunos foram para o 

recreio, finalizando assim, esse dia. 

      

  

 

 

 

Muito bom Cássia! Obrigada por enviar. Vou salvar seu trabalho (registro) 

aqui na sua pasta. 

Abraço. 
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Cassiamarcelino.rm <cassiamarcelino.rm@gmail.com> 
 

sex, 24 de 
ago 12:27 

  
 

para eu 

 
 

   Visando conhecer o local onde eu Cassia Marcelino da silva estarei 
realizando os meus estágios como bolsista do PIBID,no dia 20/08/18 às 
10:00  horas compareci nas dependências da Escola Professor Valdecir Sgarbi 
Filho. 
   A escola Valdecir Sgarbi é bem acolhedora, porém os gestores e os demais 
funcionários me recebeu muito bem,dando a mim a liberdade de dirigir a eles 
quando necessário. 
   Além dessa recepção,tive acesso ao PPP (Projeto Político Pedagógico), 
projeto na qual apresenta metódos do funcionamento e da organização da 
escola e ainda  proposta de melhoria do ensino e do espaço escolar. 
   Embora, tendo conhecimento da minha função no critério avaliativo dos 
alunos e ainda sabendo que não há retenção nas turmas do 2° ano, da qual eu 
irei estagiar, meu objetivo será de observar e acompanhar a capacidade deles 
de resolverem a avaliação diante do conteúdo exposto durante o bimestre. 
   Dessa forma poderei analisar as dificuldades que eles apresentam em cada 
matéria e contribuirei para que o conhecimento deles estejam de acordo com a 
matriz curricular das turmas dos  2° anos. 
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RELATÓRIO  

 

 

 

Iniciamos a aula neste dia 21 de agosto de 2018 com a 

apresentação individual para uma boa comunicação coletiva, lemos o livro, 

A Vaca Fotografa, e, abordamos o contexto do livro. No dia 22 de agosto de 

2018 celebramos o dia do folclore Brasileiro, buscamos abordar contos para 

dar continuidade a nossa cultura, assistimos alguns contos populares como: 

Curupira, Boi Tatá, Mula sem Cabeça... Cada aluno argumentou seu ponto 

de vista, e para concluir desenvolvemos atividades em duplas descrevendo 

os contos e usando imaginação em forma de texto.  Após o intervalo damos 

continuidade na aula com  matemática com a atividade, quantidade de 

unidades. 

 As crianças conseguiram ter um ótimo desenvolvimento tanto 

individual quanto em dupla e com o auxílio da professora nós, pibidianas, 

ajudamos nas duvidas e observamos o desenvolvimento individual de cada 

aluno, finalizamos a aula passando tarefa para casa onde as crianças 

deverão escrever por extenso os números de 100 a 150.  

Relatório Gislaine Ferreira dos Reis dia 21 de agosto de 2018.  
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                                         Relatório  

 

Nos dias 27 a 31 de outubro de 2018 buscamos compreende, abordar um aluno 

na sala de aula, como montar um registro de relatório com inicio, meio e fim. Aprendemos 

sobre a cultura e a escrita na educação Infantil. Assistimos uma história narrada por Marina 

Bastos e desenvolvemos varias possibilidade de trabalhar o texto individual, grupo e coletivo. 

Aprendemos como trabalhar a coordenação motora das crianças com jogos, 

brincadeiras, para que o aluno aprenda de uma forma divertida até chegar à escrita no 

caderno, saindo método tradicional fazendo com que a criança tenha satisfação de estudar e 

não obrigação. Para aprimorar o trabalho na sala de aula desenvolvemos o diagnostico de  

cada aluno para trabalharmos aonde encontrarmos maior dificuldades e saber como esta o 

desenvolvimento  geral da turmas. 

Gislaine Ferreira dos Reis/ Rolim de Moura 
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RELATÓRIO 

Neste dia 2 de outubro de 2018 realizamos no pátio da 

escola uma atividade lúdica, com o auxilio das professoras 

trabalhamos os livros da Ruth Rocha, iniciamos com música 

chamando a leitura com a coreografia das mãos para 

trabalharmos a coordenação motora, lemos o livro  Alvinho, 

a apresentadora de TV e  o campeão, da autora Ruth Rocha 

para incentivar a leitura por prazer, para uma melhor 

aproximação da leitura lemos sua biografia e seu contexto 

de vida, abordamos a leitura individual por prazer os alunos 

dedicaram a leitura obtendo um ótimo rendimento escolar e 

finalizamos com a leitura O Trenzinho Do Nicolau . 

GISLAINE FERREIRA DOS REIS 

 

 

Oi Gislaine, tudo bem? 

Li seu registro. Achei que ficou bem sucinto. 

Penso que pode acrescentar mais algumas informações sobre o 

dia, por exemplo como as crianças se comportaram, detalhes a 

exposição dos livros da escritora Ruth Rocha (colocamos os livros 

sobre uma mesa decorada, de forma que quem fosse lê-los 

ficassem pertinho uns dos outros e pudessem mostrar as 

ilustrações e comentar o livro.), pode também anexar fotos deste 

dia, fotos dos livros que foram lidos pelas acadêmicas, comentar 

que algumas crianças leram vários livros neste dia, outras 

resolveram ler em dupla com colegas que apresentavam 

dificuldade de leitura. 
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RELATÓRIO 

Neste dia 2 de outubro de 2018 realizamos no pátio da 

escola uma atividade lúdica, com o auxilio das professoras 

trabalhamos os livros da Ruth Rocha, iniciamos com música 

chamando a leitura com a coreografia das mãos para 

trabalharmos a coordenação motora, lemos o livro  Alvinho, 

a apresentadora de TV e  o campeão, da autora Ruth Rocha 

para incentivar a leitura por prazer, para uma melhor 

aproximação da leitura lemos sua biografia e seu contexto 

de vida, abordamos a leitura individual por prazer os alunos 

dedicaram a leitura obtendo um ótimo rendimento escolar e 

finalizamos com a leitura O Trenzinho Do Nicolau . 

GISLAINE FERREIRA DOS REIS 

 

 

Oi Gislaine, tudo bem? 

Li seu registro. Achei que ficou bem sucinto. 

Penso que pode acrescentar mais algumas informações sobre o 

dia, por exemplo como as crianças se comportaram, detalhes a 

exposição dos livros da escritora Ruth Rocha (colocamos os livros 

sobre uma mesa decorada, de forma que quem fosse lê-los 

ficassem pertinho uns dos outros e pudessem mostrar as 

ilustrações e comentar o livro.), pode também anexar fotos deste 

dia, fotos dos livros que foram lidos pelas acadêmicas, comentar 

que algumas crianças leram vários livros neste dia, outras 

resolveram ler em dupla com colegas que apresentavam 

dificuldade de leitura. 
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RELATÓRIO  

 

Neste dia 20 de agosto de 2018, conhecemos a estrutura da 
escola, bem como a sala que vamos trabalhar, supervisão, secretaria, 
cantina, sala de leitura e de vídeo...  Conhecemos todos os servidores e suas 
respectivas funções dentro do quadro funcional. 

 A escola oferece uma estrutura adequada para receber os alunos 
portadores de necessidade especial, visando à inclusão social dos mesmos 
no ambiente escolar.  Lemos o PPA da escola e fizemos reflexão do projeto 
que é elaborado para trabalhar durante todo ano letivo.  

 
Gislaine Ferreira dos Reis, Rolim de Moura, 20/08/2018  
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Registro dia 04 de dezembro de 2018- Contos Maravilhosos 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

 

A aula de hoje iniciou-se com a explicação da Iohana, sobre o conteúdo: conto. A 

mesma fez um pequeno esquema no quadro para eles conhecerem onde se encontra o 

conto maravilhoso, dentro do gênero textuais. 

Para uma compreensão melhor do conteúdo distribuímos uma tabela com as 

características do conto maravilhoso. Além disso, antes de socializamos com eles, a 

pequena Yasmin nos fez a seguinte pergunta: ―o que é um conto? ‖ Então a professora 

Josiane desenvolveu a seguinte pergunta: ―você não conhece os gêneros textuais? ‖ 

Diante dessas dúvidas finalizamos a explicação. 

Posteriormente a explicação, nós colocamos eles em círculo e eu, Cassia li o conto: 

―João e o Pé de Feijão‖ e fiz as seguintes perguntas: ― Qual é o tipo de conto que acabei 

de ler? ‖  ―Quais eram os personagens do conto? ‖ ―Quais eram os objetos falantes que 

aparecem no conto? ‖. Perante essas indagações, vários alunos responderam, como por 

exemplo a  

Yasmin, a Gabriela, o Vinícius. 

Gabriela: ―conto maravilhoso‖ 

Yasmin: ―João, gigante‖ 

  Vinícius: ―a harpa mágica‖, ― os feijões mágicos‖. 

Após essas indagações todas as crianças me pediram para que eu pudesse deixá-

las verem o livro na qual eu havia lido, pois esse, era diferente dos quais eles estavam 

acostumados a lerem. Diante disso, deixei eles pegarem o livro é ainda Iohana e eu 

distribuímos outros livros de conto que havíamos pegado na biblioteca pública municipal 
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Dia 26 de novembro de 2018-confeccionando e decorando para o natal 

 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

A terça-feira do dia 26 foi reservada especialmente para a confecção do painel e 

das lembrancinhas de natal. Ao todo foram 50 bonecos de neve em EVA, e um painel 

para as duas turmas. Todos os bolsistas foram a escola na terça-feira; uma vez que era 

semana de provas e não se aplicou atividades. Os bolsistas foram sorteados para painel 

ou lembranças e as turmas foram misturadas sendo quatro de cada. 

 Pelo o que notei apenas as professoras Josiane e Giveri estavam confeccionando 

lembranças para as crianças, ao meu ver proporcionar a elas coisas como lembranças em 

épocas comemorativas são importantes. Uma criança é a coisa mais magica que se tem 

no mundo, elas são incríveis, a maneira como aprendem, com se expressão e como 

demostram afeto. 

 Receber afeto é o que as move, pelo menos era o que me movia quando eu era 

pequena. Receber afeto de um professor mostra a elas que existem pessoas boas no 

mundo, pessoas que se importam, o ato de presenteá-las com a pura atenção as mostraram 

(mostraram ou mostrarão?) esperança, não em seus presentes, mas em seus futuros, pois 

a vida é difícil e ter motivos de esperança e inspiração é essencial para nosso caminhar.  

ANEXOS DE FOTOS:  
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20 de setembro e 2018: fomos ao circo! 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na manhã de quarta-feira a escola Professor Valdecir Sgarbi Filho levou algum 

de seus alunos ao circo, havia outras escolas lá também. O espetáculo foi agradável e as 

crianças gostaram muito, a animação foi imensa, a Yasmin parecia estar ―ligada no 220v‖ 

já a Maria Clara estava ―morrendo de medo‖ a cada mudança na iluminação do ambiente 

ela se assustava e dava um pulinho. 

Embora eu saiba que os vendedores autônomos e as atrações precisam obter 

capital, não acho adequado a comercialização de produtos em ambientes onde há 

aglomerado de crianças1. Nem todos as crianças tem condições de consumir esses 

produtos oferecidos, e por serem crianças sempre haverá vontades voltadas a eles. 

  Enquanto estamos no circo a Yasmin (uma aluna do segundo ano) via certas e 

me pedia para compra-las a ela, (olhava certas coisas dessas que estavam vendendo e me 

pedia para comprar para ela) uma coisa que não dava para fazer porque eu não tinha 

dinheiro ali, e mesmo que tivesse não seria justo comprar apenas para um; e nesse 

contexto não haveria condições de fornecer isso a todos os pequenos. 

Entendo que vivemos em uma sociedade capitalista, mas gostaria que o bom senso 

ainda pudesse se sobressair nas situações cotidianas. 

Ao retornarmos para a escola Cassia e eu explicamos como realizar divisões, 

fizemos e explicamos no quadro a primeira e a segunda questão da atividade. No planejar 

desta aula a Flávia havia nos pedidos para acompanhar mais de perto as crianças, um 

auxilio maior aos que tem mais dificuldade. No processo de ―olhar mais de perto‖ a Cassia 

ajudou a Letícia e a Maria Sofia, eu a Gabriela e o João Victor. 

                                                           
1 Aglomerado: acumulo; conjunto de coisas ou grande grupo de pessoas. 
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Registro do dia 14 de dezembro de 2018 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

A Aula de hoje foi diferente da qual as crianças haviam estudado durante todo 

ano. Devido ser o último dia de aula, todos nós bolsistas planejamos uma a aula para 

aplicarmos nesse último dia. Além disso para que todas as aulas planejadas fossem 

ministradas, cada dupla teve uma hora para aplicar a atividade na qual planejou. 

Sendo assim, Iohana e eu fomos a primeira dupla a aplicar a atividade, pois a 

professora Josiane seguiu a ordem da semana. No primeiro momento nós apresentamos 

para as crianças um pequeno teatro sobre o Natal (simbologia do natal). Durante o teatro 

eu fiz algumas perguntas como: ―Quem gosta do dia do natal?‖, ―O que será que podemos 

oferecer para Jesus?‖. Diante dessas perguntas os alunos responderam que gostam muito 

desta data e ainda a aluna Ana Luiza disse que podemos oferecer para Jesus: ―alegria, 

amor e obediência.‖  

Além disso ainda durante o teatro eu dei uma sugestão para as crianças fizessem 

nesse natal, que era para elas doarem brinquedos, roupas e alimentos para as famílias que 

não tinham condições, perante isso a professora Josiane disse que eles haviam trago 

alimentos para serem doados para uma família.  

No segundo momento a atividade que planejamos para que eles realizassem era a 

confecção de um cartão de natal, onde esse seria entregue para o colega na qual eles 

pegaram na brincadeira do ―amigo chocolate‖. Lembrando que essa atividade teve como 

objetivo analisar a escrita dos mesmos. 

Diante do exposto essa última aula foi maravilhosa tanto para nós bolsistas quanto 

para as crianças, pois esses poucos meses que ficamos do lado delas, foi o bastante para 

nós percebermos a confiança, o amor e o carinho que elas tiveram por nós. Além disso 

esses meses nos proporcionou muito aprendizado e desenvolvimento tanto acadêmico 

quanto profissional. 
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20 de setembro e 2018: fomos ao circo! 

Cassia Marcelino da Silva 

Iohana Thainara da Silva Santos 

Na manhã de quarta-feira a escola Professor Valdecir Sgarbi Filho levou algum 

de seus alunos ao circo, havia outras escolas lá também. O espetáculo foi agradável e as 

crianças gostaram muito, a animação foi imensa, a Yasmin parecia estar ―ligada no 220v‖ 

já a Maria Clara estava ―morrendo de medo‖ a cada mudança na iluminação do ambiente 

ela se assustava e dava um pulinho. 

Embora eu saiba que os vendedores autônomos e as atrações precisam obter 

capital, havia comentado com a Cassia que não acho adequado a comercialização de 

produtos em ambientes onde há aglomerado de crianças1. Nem todos as crianças tem 

condições de consumir esses produtos oferecidos, e por serem crianças sempre haverá 

vontades voltadas a eles. E ela concordou com o meu argumento. 

  Enquanto estamos no circo a Yasmin (uma aluna do segundo ano), olhava certas 

coisas dessas que estavam vendendo e me pedia para comprar para ela) uma coisa que 

não dava para fazer porque eu não tinha dinheiro ali, e mesmo que tivesse não seria justo 

comprar apenas para um; e nesse contexto não haveria condições de fornecer isso a todos 

os pequenos. 

Entendo que vivemos em uma sociedade capitalista, mas gostaria que o bom senso 

ainda pudesse se sobressair nas situações cotidianas. 

Ao retornarmos para a escola Cassia e eu explicamos como realizar divisões, 

fizemos e explicamos no quadro a primeira e a segunda questão da atividade. No planejar 

desta aula a Flávia havia nos pedidos para acompanhar mais de perto as crianças, um 

auxilio maior aos que tem mais dificuldade. No processo de ―olhar mais de perto‖ a Cassia 

ajudou a Letícia e a Maria Sofia, eu a Gabriela e o João Victor. 

                                                           
1 Aglomerado: acumulo; conjunto de coisas ou grande grupo de pessoas. 
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Dia 06 de novembro de 2018: sistema digestório 

Iohana thainara da silva santos 

(Use letra maiúscula no início de Thainara, Silva e Santos) 

O dia começou com uma história, a obra lida foi João e o pé de feijão do autor Klenisson 

Viana e ilustrações de Hemetério. A obra é uma reescrita do clássico, e foi lida pela 

professora e supervisora do PIBID Josiane. A Josi leu apenas uma parte da história 

deixando assim o suspense no ar. 

Foram poucas crianças a aula, o dia amanheceu chovendo e no total foram apenas dez 

crianças. Estou em um processo de mudança de sala e supervisora para reposição de 

duplas, não sei anda (ainda) os nomes dos pequenos para identificar quais foram a sala. 

De uma coisa eu sei, da Yasmin não dá para esquecer; ela é uma menina muito dócil. 

Formamos duplas para realizar as atividades, o assunto foi digestão dos alimentos e 

sistema digestório. A turma se mostrou bem participativa e calma, a Josi disse que era 

devido a quantidade eles geralmente são agitados. Para um primeiro dia naquela sala foi 

uma (aula) bem tranquila. 

Foi feita algumas perguntas(se preferir, pode inserir algumas das perguntas feitas) 

enquanto fazíamos as atividades do livro, a Yasmin e a Sabrina sempre participando nas 

respostas e querendo ler as questões. Antes eu estava na turma da professora Giveri, e 

pude notar diferenças entre os alunos. Os alunos da Josi são mais abertos, mais amigáveis. 

Com os alunos da Giveri é necessário ganhar espaço entre eles. 

Durante a realização da atividade que era em dupla, eu me surpreendi com a Yasmin. 

Notei que a pequena Yasmin além de muito dócil auxiliava o Pedro, achei lindo ela o 

ajudando com suas atividades. O Pedro possui algum tipo de problema, talvez deficiência 

seja a palavra certa, mas não sei qual é o diagnostico dele. (O aluno Pedro é autista. Ele 

precisa de uma ajudante para um melhor desenvolvimento de suas aprendizagens, por 

isso, a Jhenny está conosco, nos ajudando neste processo. Embora seja autista, Pedro se 

relaciona bem com os colegas e são raras as vezes em que se nega a participar e fazer 

atividades. É uma criança muito querida e esperta. Na próxima aula posso falar mais dele 

para você.) 

Embora o conteúdo tenha sido gostoso de se trabalhar e o assunto ter rendido, parece que 

não ficou exatamente como deveria na mente deles, parece que o assunto não foi 

aprofundado o suficiente. O Diego meu antigo parceiro de PIBID (agora estou com a 

Cassia) passou um vídeo muito interessante na nossa aula de quarta-feira, é uma ótima 

opção para recapitular o conteúdo com os pequenos. (Isso mesmo! Como eles estão 

conhecendo agora o sistema digestório, sempre fica dúvidas. Por esse motivo vou voltar 

a falar do assunto com a turma, até porquê, muitos não puderam assistir a aula deste dia.  
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI(Escola Professor Valdecir Sgarbi 

Filho) DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES 

SOBRE TEATRO E SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

PATRICIA YASMIN SPADOTI DE CARVALHO 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos a aula de hoje com a encenação do livro ―Menina bonita do laço de 

fita‖, de Ana Maria Machado, ilustrações Claudiuns. (Acrescentar: que a encenação foi 

por meio de teatro com fantoche) Onde conta a história de uma menina preta e graciosa, 

que a sua mãe fazia trancinhas, amarrando-as com fitas coloridas. Na história ela não era 

discriminada como muitas pessoas negras na vida real. A menina tinha um coelho amigo 

que admirava-a muito, e perguntava sempre como ela fazia para ser preta. E a menina 

inventava: cair na tinta preta, tomar muito café, comer muita jabuticaba... E a menina já 

não sabia mais o que inventar. Mas que pena! Nada adiantou. O coelho tentava ficar da 

cor da menina e não conseguia. A mãe ouvindo, explicou que era arte de uma avó preta. 

A menina entendeu e aconselhou o coelhinho(Pela fala da mãe da menina, o coelho 

entendeu. A menina nãoprecisou aconselhar o coelho.)  a ter filhos com uma coelha preta 

que ele amasse, pois assim teria filhos de raças diferentes, tantos brancos como pretos. 

Mas só teve uma coelhinha pretinha, pois os outros eram malhados, preto listrado com 

branco, branco listrado com preto. Cada vez que a coelhinha saia de laço colorido no 

pescoço, todo mundo perguntava: coelha bonita do laço de fita qual é o teu segredo para 

ser tão pretinha? E ela respondia: São os conselhos de minha madrinha.(―Conselhos da 

mãe da minha madrinha‖) 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 31 DE OUTUBRO 

DE 2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE MEDIDAS DE MASSAS EM 

RECEITAS 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com a leitura que eu mesma li ―Cadê o juízo do menino?‖ de Tino 

Freitas com as ilustrações de Mariana Massarani, que falava da história de um menino 

travesso e criativo que um dia ao acordar percebe que está sem juízo, a partir daí, ele 

começa a procurar seu juízo em vários lugares, primeiro acordou dando gargalhadas mas 

quase caiu em seu quarto todo bagunçado, depois foi para o banheiro e começou a pentear 

o cabelo com uma escova de dentes então perguntei para as crianças: 

― Onde já se viu pentear o cabelo com escova de dentes? Isso é normal? 

As crianças disseram que não era normal e que o menino estava maluquinho, 

continuando a história, depois deu um susto na irmã quando começou a passar manteiga 

num pedaço de maçã, a irmã furiosa disse: 

― Procura o juízo menino, não faça besteiras vê se você acha o juízo no fundo da 

geladeira. 

O menino foi logo procurando, depois foi para o ponto de ônibus de pijama, o 

motorista foi logo dizendo: 

― Ô menino distraído mesmo acordado ainda cochila, vê se encontra o juízo 

dentro da mochila. 

Foi passando o dia e o menino ainda não havia encontrado seu juízo, por fim ao 

anoitecer o menino encontrou o juízo em um livro de aventura.  
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI (FILHO) DIA 31 DE OUTUBRO 

DE 2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE MEDIDAS DE MASSAS EM 

RECEITAS 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com a leitura que eu mesma li ―Cadê o juízo do menino?‖ de Tino 

Freitas com as ilustrações de Mariana Massarani, que falava da história de um menino 

travesso e criativo que um dia ao acordar percebe que está sem juízo, a partir daí, ele 

começa a procurar seu juízo em vários lugares, primeiro acordou dando gargalhadas mas 

quase caiu em seu quarto todo bagunçado, depois foi para o banheiro e começou a pentear 

o cabelo com uma escova de dentes então perguntei para as crianças: 

― Onde já se viu pentear o cabelo com escova de dentes? Isso é normal? 

As crianças disseram que não era normal e que o menino estava maluquinho, 

continuando a história, depois deu um susto na irmã quando começou a passar manteiga 

num pedaço de maçã, a irmã furiosa disse: 

― Procura o juízo menino, não faça besteiras vê se você acha o juízo no fundo da 

geladeira. 

O menino foi logo procurando, depois foi para o ponto de ônibus de pijama, o 

motorista foi logo dizendo: 

― Ô menino distraído mesmo acordado ainda cochila, vê se encontra o juízo 

dentro da mochila. 

Foi passando o dia e o menino ainda não havia encontrado seu juízo, por fim ao 

anoitecer o menino encontrou o juízo em um livro de aventura.  
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REGISTRO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA VALDECIR SGARBI 

 

No dia 03 de outubro de 2018, iniciamos a aula com minha colega Patrícia lendo 

o livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. Era a história de um rei que vivia em 

um reino muito distante, mas um dia o rei adoeceu de uma doença muito esquisita e todos 

entristeceram, o povo percebeu que o rei só enxergava e escutava somente pessoas altas 

e com vozes grossas, os seus funcionários teriam então que serem escolhidos, mas a 

doença logo se espalhou era uma cegueira terrível. A população pequena estava sendo 

esquecida, num certo dia se juntaram então para resolver a situação, chegaram à conclusão 

que se todos falassem juntos e usassem pernas de paus o rei os ouviria e então foram todos 

unidos e com coragem, enquanto isso o rei estava muito contente, pois o que os olhos não 

veem o coração não sente, de repente o rei começou a ouvir muita gritaria uma voz muito 

alta que parecia um gigante, quando viram ficaram assustados ao ver aquela multidão, os 

cavaleiros altos, fortes, cheios de suportes, tinham tremeliques e fugiam de medo, já o 

povo ficaram espantados só queria que o rei os enxergassem então começaram a correr 

também de medo daquela gente e o rei corria na frente dizendo que não queria mais ser 

rei, para finalizar ninguém se sabe o que aconteceu com o reino se apareceu outro rei ou 

se o povo é que está mandando, mas todos ainda guardam suas pernas de paus por que 

temem que o reino possa cegar novamente, pois sabem muito bem que o que os olhos não 

veem o coração não sente. 

 

 
Figura 1: livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. 
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Registro do dia na escola Valdecir Sgarbi 

 

A aula foi iniciada com uma breve apresentação das bolsistas do PIBID e 

também dos alunos, então professora Josiane começou a primeira aula com a 

matéria de língua portuguesa onde a turma fez várias atividades, como 

interpretações de textos e também a escrita de cada aluno, as estagiárias além 

de observarem, também ajudaram aos alunos que pediam explicações do 

conteúdo, alguns tiveram muitas dificuldades como o aluno Douglas que a 

professora precisou ir à carteira dele para pedir que abrisse o caderno, após isso 

ele começou a fazer as atividades também. Foi observado que os alunos 

participaram muito bem da aula, apesar de que alguns estavam muito atrasados 

nas atividades, a professora deixou um recado para os pais e então tocou o sino 

para o recreio e todos saíram em filas organizadamente.  

Após o recreio a professora corrigiu as tarefas de casa e também as de 

português e deu início a aula de matemática onde os alunos estavam estudando 

sobre multiplicações, enquanto isso as bolsistas estavam vendo o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) onde foi analisado o plano de formação continuada 

dos profissionais da escola, ou seja, analisar se existe uma proposta de 

aperfeiçoamento profissional para os funcionários da escola, a supervisora 

informou que os professores participam do plano de formação o Pacto Nacional 

na Alfabetização na Idade Certa (PENAIC), cursos de formação na área de 

psicologia, oficinas e também palestras quando a escola precisa de recursos. 

Após isso as acadêmicas voltaram para a sala e ajudaram os alunos com as 

atividades de matemática e então ao final da aula alguns alunos se despediram 

das bolsistas e disseram que gostaram muito da aula.  
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Registro da reunião sobre o PIBID  

 

No dia 15/08/18 foi iniciada a primeira reunião do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com a professora e orientadora Flavia 

Pansini. 

Iniciou-se com discussão sobre o projeto de como deve-se trabalhar com 

os alunos nas escolas, como por exemplo: observar como é a vida dos 

professores na sala de aula, os planejamentos que são preparados para a aula, 

como é a participação dos alunos em relação aos assuntos abordados ao 

decorrer da aula e também como é elaborado os trabalhos e avaliações, 

observar também a metodologia do ensino, ou seja, a relação do professor com 

o aluno, se há algum debate entre os mesmos. 

É importante verificar também qual a proposta que a escola oferece, uma 

conversa em sala de aula onde todos participam e tenham uma aula produtiva, 

tanto para o aluno quanto para os orientadores. Observar nas escolas se tem 

cartazes indicando valores e missões, se desenvolvem palestras, como a escola 

é organizada e se há conselhos de classe, para discussões sobre projetos que 

podem ser criados para a instituição. 

Contudo, podem ser encontrados alguns desafios como: preparação 

pedagógica na atuação com diversos problemas que vão desde o aprendizado, 

falta de concentração, desinteresse, relacionamento entre o professor e o aluno, 

respeito, formulação de dinâmicas para a interações dos alunos, entre outros. 

Portanto, entender os desafios a serem encontrados são importantes para 

a formação pedagógica dos acadêmicos através da experiência adquirida ao 

longo do projeto com a realização dos estágios. 
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Campus de Rolim de Moura –Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

Professora Supervisora: Josiane 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Sistema de medidas (gramas e quilogramas, dobro) 

Aula número: 09 Turma: 2ºB  

Data da Aplicação: 24/10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

●  Fazer uma receita de doce junto com as crianças. 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS: 

 

● Conhecer o sistema de medida quilo e grama;  

● Identificar os produtos que podem ser medidos ou pesados; 

● Vivenciar situações do cotidiano onde utilizamos a pesagem; 

● Reconhecer características do gênero textual receita. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Sistema de medidas.  

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de quatro ou cinco 

crianças. 

 

2. Nome das crianças organizadas nos grupos ou duplas de trabalho.  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Respeito às diferenças com ênfase na diversidade Ético- Cultural  

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 14/11/2018 

 

Proposta de Atividade:  

 Narração/Contação de história; 

 Teatro e fantoche; 
 

Leitura do Dia:  

 (Leitura feita por um aluno (a) da turma); 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar a data comemorativa da Consciência Negra; 

 Incentivar o gosto pela leitura de histórias narradas; 

 Interpretar fatos da história a partir de perguntas sugeridas; 

 Tratar a questão das diferenças, valorizando a diversidade a partir da raça negra. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Datas comemorativas: Consciência Negra; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 Coletivo e oral; 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá crianças! Que bom estar novamente com vocês! Hoje nós iremos contar uma 

história bem interessante! Primeiro, vamos nos organizar para poder contar essa história, 
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018: 

APLICAÇÃO DE ATIVIDADES SOBRE A HISTÓRIA A PRIMAVERA DA 

LAGARTA 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

No dia 17 de outubro de 2018 iniciamos a aula de português com minha colega 

Patrícia lendo o livro ―enquanto o mundo pega fogo‖ de Ruth Rocha que falava de dois 

compadres o Zé e o Mané, eram muito amigos, um dia eles ganharam um bom dinheiro 

então compraram um pedaço de terra, plantavam milho, feijão, mandioca até que um dia 

o Zé disse para o Mané: 

— Compadre não me leve a mal, mas acho melhor dividirmos as terras, daqui pra 

cá é meu daqui pra lá é seu. 

Mané gostou da ideia e concordou, mas um dia a galinha do Zé pôs um ovo do 

outro lado da cerca, mas que depressa Mané pegou o ovo. 

— O Zé foi logo reclamando: 

— Ô compadre, a galinha é minha me dê o ovo.  

O Mané não concordou:  

— Nada disso! Se botou o ovo no meu terreno, é meu.  

— Onde já se viu! A galinha é minha, o ovo que ela botou é meu. O Zé respondeu. 

Zé ficou furioso entrou para dentro de casa, Mané também entrou para a casa. 

Após o ocorrido começaram as intrigas entre os compadres, certo dia o Zé fez uma festa 

e não convidou o Mané e então quando os convidados foram embora Zé soltou um rojão 

para acordar o compadre o rojão acertou em cheio na casa de Mané que logo pegou fogo, 

Mané saiu às pressas e começou a brigar com Zé e o fogo sabe como é né, foi se alastrando 

e de repente também começou a pegar fogo a casa de Zé e então os dois ficaram furiosos 

continuaram a brigar mais ainda, por fim toda a terra já tinha pegado fogo, decidiram 

então parar de brigar e limpar toda a bagunça causada pelo fogo. 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA VALDECIR SGARBI 

 

No dia 03 de outubro de 2018, iniciamos a aula com minha colega Patrícia lendo 

o livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. Era a história de um rei que vivia em 

um reino muito distante, mas um dia o rei adoeceu de uma doença muito esquisita e todos 

entristeceram, o povo percebeu que o rei só enxergava e escutava somente pessoas altas 

e com vozes grossas, os seus funcionários teriam então que serem escolhidos, mas a 

doença logo se espalhou era uma cegueira terrível. A população pequena estava sendo 

esquecida, num certo dia se juntaram então para resolver a situação, chegaram à conclusão 

que se todos falassem juntos e usassem pernas de paus o rei os ouviria e então foram todos 

unidos e com coragem, enquanto isso o rei estava muito contente, pois o que os olhos não 

veem o coração não sente, de repente o rei começou a ouvir muita gritaria uma voz muito 

alta que parecia um gigante, quando viram ficaram assustados ao ver aquela multidão, os 

cavaleiros altos, fortes, cheios de suportes, tinham tremeliques e fugiam de medo, já o 

povo ficaram espantados só queria que o rei os enxergassem então começaram a correr 

também de medo daquela gente e o rei corria na frente dizendo que não queria mais ser 

rei, para finalizar ninguém se sabe o que aconteceu com o reino se apareceu outro rei ou 

se o povo é que está mandando, mas todos ainda guardam suas pernas de paus por que 

temem que o reino possa cegar novamente, pois sabem muito bem que o que os olhos não 

veem o coração não sente. 

 

 
Figura 1: livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. 
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                       Apresentação teatral e ainda o Direito das crianças 

 

 

A aula de hoje dia 09/10/18 foi iniciada com uma leitura realizada por mim, Cassia do livro “A arca 

de Noé" da escritora Ruth Rocha, o mesmo foi ilustrado por Cláudio Martins.  

 

Pelo fato dessa semana ser a semana do "Dias as Crianças", após a leitura, os alunos foram 

conduzidos para quadra da escola. Apesar da quadra não ter cobertura, os alunos aproveitaram 

bastante, pois o clima estava bem agradável.  

Na quadra houve então a apresentação do teatro " As Aventuras do Mundo Encanado", esse 

teatro foi apresentado por um grupo de pessoas da cidade de Porto Velho. 
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Registro da aula do dia 05 de dezembro de 2018 

Kauane Ribeiro de Souza 

Patricia Yasmin Spadoti de carvalho Diniz 

Começamos a aula com a leitura compartilhada feita pela professora Josiane do 

livro que se chama “Contos de Grin Golados” do escritor Leo Cunha e ilustrador 

Eliardo França, onde o livro traz três paródias dos contos, sendo que a 

professora escolheu somente a história “Chapeuzinho de Natal”. 

 

Fígura 1. Livro da Leitura. 

 

Após o término da leitura a professora comunicou aos alunos que fariam a 

correção da atividade que foi passada para casa e então ela chama alguns 

alunos para resolver a atividade na lousa. Alguns alunos tiveram dificuldades e 

outros tiveram facilidades para resolver as atividades na qual foi proposta para 

a turma.  
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Registro da reunião com as professoras da escola Valdecir Sgarbi  

 

No dia 03/09/2018 iniciou-se a reunião com as professoras Josiane e Giveri da 

escola Valdecir Sgarbi, a reunião era para tratar-se do mapeamento das crianças do 

segundo ano, para terminar o mapeamento iniciado pela organizadora do Pibid Flavia.  

Após terminarmos os da professora Giveri, começamos a analisar os da 

professora Josiane, mas percebendo que não daria tempo de terminá-los, foi proposto 

então que terminássemos no horário de sala de aula e não tendo mais nada a tratar a 

reunião foi encerrada. 
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018: 

APLICAÇÃO DE ATIVIDADES SOBRE A HISTÓRIA A PRIMAVERA DA 

LAGARTA 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

No dia 17 de outubro de 2018 iniciamos a aula de português com minha colega 

Patrícia lendo o livro ―Enquanto o mundo pega fogo‖ de Ruth Rocha que falava de dois 

compadres o Zé e o Mané, eram muito amigos, um dia eles ganharam um bom dinheiro 

então compraram um pedaço de terra plantavam milho, feijão e mandioca até que um dia 

o Zé disse para o Mané: 

— Compadre não me leve a mal, mas acho melhor dividirmos as terras, daqui pra 

cá é meu daqui pra lá é seu. 

Mané gostou da ideia e concordou, mas um dia a galinha do Zé pôs um ovo do 

outro lado da cerca, mas que depressa Mané pegou o ovo. 

— O Zé foi logo reclamando: 

— Ô compadre, a galinha é minha me dê o ovo.  

O Mané não concordou:  

— Nada disso! Se botou o ovo no meu terreno, é meu.  

— Onde já se viu! A galinha é minha, o ovo que ela botou é meu. O Zé respondeu. 

Zé ficou furioso entrou para dentro de casa, Mané também entrou para a casa. 

Após o ocorrido começaram as intrigas entre os compadres, certo dia o Zé fez uma festa 

e não convidou o Mané e então quando os convidados foram embora Zé soltou um rojão 

para acordar o compadre o rojão acertou em cheio na casa de Mané que logo pegou fogo, 

Mané saiu às pressas e começou a brigar com Zé e o fogo sabe como é né, foi se alastrando 

e de repente também começou a pegar fogo a casa de Zé e então os dois ficaram furiosos 

continuaram a brigar mais ainda, por fim toda a terra já tinha pegado fogo, decidiram 

então parar de brigar e limpar toda a bagunça causada pelo fogo. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018: ROLETA DA MUTIPLICAÇÃO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

PATRICIA YASMIN SPADOTY 

 

Iniciamos fazendo uma roda utilizando somente cadeiras com as crianças e depois 

a leitura compartilhada da aluna Hilary ―Alguém muito especial‖ de Miriam Portela, 

ilustrações de Odilon onde falava de Tico que descreve a chegada do seu irmão a sua 

convivência com ele e suas novas brincadeiras, como o livro era muito grande a 

professora Josiane pediu para que a Hilary continuasse no outro dia.  

 

 
Figura 1: Livro de Miriam Portela. 
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REGISTRO DA ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECYR SGARBI  

  

No dia 19 de setembro de 2018 iniciamos com a professora 

Josiane cantando para chamar a história, logo após ela começou a ler o 

livro de Sylvia Orthof ―história vira-lata‖, a professora perguntou:  

— Na casa de vocês têm cachorros? E vocês sabem o que é vira-

lata?  

Então todas as crianças gritaram ao mesmo tempo:  

— Sim professora, vira-lata é um cachorro, na minha casa têm 

cachorrinhos...  

E então a professora continuou a leitura que falava de um vira-lata 

que era livre e que virava as latas de lixos das casas, um dia ele estava 

comendo em um lixo que era da casa de uma senhora muito rica, que 

quando viu revirando a lata, jogou vários objetos no cachorro, mas acabou 

acertando em um gato e no final para se vingar o vira-lata fez ―pipi‖ nas 

pernas dela e saiu correndo todo satisfeito para a tal liberdade que era na 

praça onde ele morava.  

Após a leitura da história a professora pediu para que as crianças 

entregassem a atividade que ela passou para fazer em casa e depois ela 

entregou os livros de ciências humanas e da natureza, então começamos 

falando um pouco sobre como era as coisa antigamente e como mudou até 

os dias atuais, por exemplo, as estradas que antes era de chão e hoje a 

maioria já está asfaltada, as sinalizações para facilitar a movimentação dos 

veículos que também teve mudanças, pois antes as pessoas andavam ou a 

pé ou a cavalo, para explicar melhor a professora desenhou no quadro e foi 

mudando ao decorrer dos anos que ia se passando até os dias atuais.   

  

(A foto não consegui colar e como não consegui baixar, só visualizar 

o registro, copiei no Word para lhe enviar a devolutiva. No entanto, a foto 

deve ser mantida. ) 

Falamos também sobre a natureza, onde a maioria das pessoas 

derrubavam árvores para a construção de casas, prédios e também objetos 

para nosso consumo hoje em dia, falamos também sobre o rio Tietê onde 

comparamos uma foto tirada antigamente que tinha várias árvores ao redor 

do rio, as pessoas tomavam banho, a água era totalmente limpa e uma foto 

tirada nos dias atuais que com o passar dos anos a população não se 

importavam mais então começaram a poluir o rio, jogavam lixos, não havia 

mais pessoas tomando banho e nem tantas árvores ao redor do rio, a 

professora foi explicando para as crianças e de fato elas entendiam que a 

natureza é muito importante para nós hoje e que ao decorrer dos anos a 

vida foi evoluindo cada vez mais e a natureza foi ficando a desejar.  

Ao concluir, as crianças fizeram várias atividades sobre a poluição 

no rio Tietê, logo após tocou o sino para o recreio, eu particularmente achei 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

―Lenga-lengas‖ de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias 

histórias, mas ela escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖, que falava de 

um macaco que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, 

mas quando foi para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por 

uma roda de caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante 

encontrou um velho que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua 

navalha que no primeiro corte o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta 

sua navalha, sem graça com o acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o 

macaco aceitou, em seguida encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha 

e então o macaco logo emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que 

o fundo do balaio se soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para 

compensar o prejuízo o homem deu um pouco de farinha. 

Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

―Lenga-lengas‖ de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias 

histórias, mas ela escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖, que falava de 

um macaco que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, 

mas quando foi para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por 

uma roda de caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante 

encontrou um velho que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua 

navalha que no primeiro corte o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta 

sua navalha, sem graça com o acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o 

macaco aceitou, em seguida encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha 

e então o macaco logo emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que 

o fundo do balaio se soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para 

compensar o prejuízo o homem deu um pouco de farinha. 

Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

―Lenga-lengas‖ de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias 

histórias, mas ela escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖, que falava de 

um macaco que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, 

mas quando foi para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por 

uma roda de caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante 

encontrou um velho que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua 

navalha que no primeiro corte o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta 

sua navalha, sem graça com o acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o 

macaco aceitou, em seguida encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha 

e então o macaco logo emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que 

o fundo do balaio se soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para 

compensar o prejuízo o homem deu um pouco de farinha. 

Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018: EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO TEATRO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos com uma roda com as crianças e a aluna Ana Luísa lendo o livro 

―Lenga-lengas‖ de Nelson Albissú e ilustrações de Mirella Spinelli que tinha várias 

histórias, mas ela escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖, que falava de 

um macaco que cansado de pular em galho e galho resolveu sair em busca da felicidade, 

mas quando foi para a estrada só teve azar, começando pelo seu rabo que foi cortado por 

uma roda de caminhão de boi que para não deixá-lo mal lhe deu uma navalha, adiante 

encontrou um velho que colhia cipó para fazer balaio então o macaco ofereceu sua 

navalha que no primeiro corte o velho a quebrou, o macaco ficou furioso e queria de volta 

sua navalha, sem graça com o acontecido, o velho deu de presente um balaio e então o 

macaco aceitou, em seguida encontrou um homem colhendo mandioca para fazer farinha 

e então o macaco logo emprestou seu balaio, mas o homem colheu tantas mandiocas que 

o fundo do balaio se soltou, o macaco ficou muito bravo e queria seu balaio de volta, para 

compensar o prejuízo o homem deu um pouco de farinha. 

Mais a frente, o macaco encontrou uma mulher comendo sardinha, vendo que 

parecia ser muito bom o macaco propôs para a mulher: 

— Vamos comer sua sardinha com minha farinha? 

A mulher logo aceitou, mas ela era tão gulosa que enquanto o macaco foi lavar as 

mãos ela devorou a sardinha e toda a farinha. E o macaco ficou mais bravo ainda e disse 

que queria sua farinha de volta, sem graça a mulher deu uma viola, ao passar os dedos 

sobre as cordas o macaco sentiu ter encontrado a felicidade que buscava, com isso teve a 

ideia de ser instrumentista, cantor e compositor, feliz da vida afinou a viola e seguiu 

tocando e cantando para todos ouvir. 
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Registro da atividade na escola Valdecyr 

 

No dia 12/09/2018, iniciamos com uma leitura de uma história ‖O lobão e o 

cordeirinho de Ivacy e Ieda Oliveira‖ que eu mesma contei, todos ouviram atentamente e 

deram palpites sobre o que iria acontecer com o cordeirinho, após a leitura a professora 

Josiane disse que haveria avaliação de ciências, depois a professora disse para eu e minha 

dupla terminar de fazer os mapeamentos, fizemos então o mapeamento da criança Marya 

Sophia, percebemos que ela, escreve muito bem, mas tem uma grande quantidade de erro 

em trocar as palavras e também em escrever as palavras certas. Já Sabrina Fogaça, 

também tem a letra bem legível, mas também há vários erros, como na repetição de 

palavras o traçado das letras, porém ela usa corretamente as pontuações, parágrafos e 

pontos simples. Ao concluir os mapeamentos, enviamos para a professora. 
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Registro da atividade na escola Valdecyr 

 

No dia 12/09/2018, iniciamos com uma leitura de uma história ‖O lobão e o 

cordeirinho de Ivacy e Ieda Oliveira‖ que eu mesma contei, todos ouviram atentamente e 

deram palpites sobre o que poderia acontecer com o cordeirinho, alguns diziam que o 

cordeirinho iria ser devorado pelo lobo, outras diziam que iriam ser amigos, ou que o 

cordeirinho iria fugir, após a leitura todos disseram ter gostado da história e que o 

cordeirinho iria se salvar das garras do lobo malvado. Você contou ou leu a história? São 

duas coisas diferentes. Parece que você leu, não foi? 

 

 

colocar uma legenda para a foto. 

Após a história a professora Josiane disse que haveria avaliação de ciências, 

depois nos orientou para que terminássemos de fazer os mapeamentos das crianças, 

fizemos então o da Marya Sophia, percebemos que ela escreve muito bem, tem a letra 

bem legível, mas ela tem uma dificuldade em escrever as palavras, como por exemplo, 

escreve as letras grandes demais (colocar exemplos), palavras que deveriam estar juntas 

estavam separadas (colocar exemplos), ela também não usou sinais de pontuação, 

somente o ponto final. Já Sabrina Fogaça, também tem a letra bem legível, mas também 

há vários erros, como na repetição de palavras e o traçado das letras (acrescentar quais 

foram as dificuldades verificadas. Listar todas elas), porém ela usa corretamente as 

pontuações, os parágrafos e pontos simples. Ao concluir os mapeamentos, enviamos para 

a professora. 
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Registro das reuniões da semana 

 

No dia 27/08/2018 iniciou-se a reunião com a professora e coordenadora 

do Projeto do PIBID Flavia Pansini, foi decidida que as reuniões seriam a semana 

toda para discutir os mapeamentos e também sobre os registros que deverá ser 

enviados até um dia após a aplicação das atividades e a data para enviá-los 

novamente após ser lido pelas professoras, deverá ser enviados há dois dias 

após a devolutiva. O que deverá ser mencionado nos registros é: reflexões sobre 

o projeto, informações sobre as crianças, qual a proposta das atividades feitas, 

qual ou quais objetivos das atividades, por que a escolha de tais atividades, o 

essencial é inserir imagens das atividades e colocá-los nos registros, inserir falas 

como se fossem diálogos, também as falas das docentes e colocar os nomes 

das crianças. 

Após ser esclarecida sobre os registros, a professora mostrou um vídeo 

de uma entrevista com Emília Ferreiro explicando a seguinte pergunta, "o que as 

crianças podem aprender na educação infantil?”. Na entrevista ela afirma que 

tem haver precisamente, com a maneira como se introduz uma criança na cultura 

escrita, parece normal comprar livros de histórias para uma criança que não 

saiba ler e escrever e também parece normal fazer isso em uma situação em 

que se demonstra afeto à criança e ao livro. Para Emília, ler em voz alta é um 

ato de mistério e deve permitir que a criança tem-se total acesso à escrita, 

através de um ato de carinho e respeito.  

Em seguida a professora mostrou outro vídeo, de Marina Bastos brinque 

book, a história cantada do livro "bruxa, bruxa vem a minha festa", não tendo 

mais nada a se tratar foi concluída a reunião. 

Na segunda reunião no dia 28/08/2018 foi iniciada com a história cantada 

do livro "bruxa, bruxa vem a minha festa", após a música a professora Flavia 

propôs para as acadêmicas que teria que ser levada a atividade para ser 

trabalhado em sala de aula com as crianças e cada uma falar quem convidaria 

para a festa e também se caracterizar com seu personagem favorito. Também 

foram apresentadas as sugestões das outras acadêmicas do que poderia ser 

feito em sala de aula, algumas disseram para que as crianças cantassem e 

desenhassem os personagens e também outros convidados, fazer uma roda e 
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Registro da atividade na escola Valdecyr  

  
No dia 12/09/2018, iniciamos com uma leitura de uma história ‖O lobão e o 

cordeirinho de Ivacy e Ieda Oliveira‖ que eu mesma contei, todos ouviram atentamente e 

deram palpites sobre o que iria acontecer com o cordeirinho, após a leitura a professora 

Josiane disse que haveria avaliação de ciências, depois a professora disse para eu e minha 

dupla terminar de fazer os mapeamentos, fizemos então o mapeamento da criança Marya 

Sophia, percebemos que ela, escreve muito bem, mas tem uma grande quantidade de erro 

em trocar as palavras e também em escrever as palavras certas. Já Sabrina 

Fogaça, também tem a letra bem legível, mas também há vários erros, como na repetição 

de palavras o traçado das letras, porém ela usa corretamente as pontuações, parágrafos 

e pontos simples. Ao concluir os mapeamentos, enviamos para a professora.  

  

  

Oi Kauane!  

  

Li seu registro, gostei do que li. Ficou resumido, no entanto, bem claro e 

objetivo.   

Minhas sugestões para você sobre o mesmo são:  

Inserir foto do livro que você leu e escrever como exemplo alguma fala das que 

os alunos disseram enquanto estava lendo a história, para demonstrar a interação deles 

com você no momento da leitura.  

Na parte que cita a aluna Marhya Sophya, penso que pode ser melhorada, porque 

ficou meio confuso.  

Na parte da Sabrina; acrescentar uma vírgula onde está escrito ― como na 

repetição de palavras, no traçado das letras...‖  

Você pode inserir no registro se quiser os mapeamentos que fez com 

sua colega  e fotos suas contando a história.   

(meu celular não é muito bom para fotos, mas tentei tirar algumas enquanto lia 

para a turma. Posso enviar se quiser).   

Abraço...  

  

Josiane  
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Registro da atividade na escola Valdecyr  

  
No dia 12/09/2018, iniciamos com uma leitura de uma história ‖O lobão e o 

cordeirinho de Ivacy e Ieda Oliveira‖ que eu mesma contei, todos ouviram atentamente e 

deram palpites sobre o que iria acontecer com o cordeirinho, após a leitura a professora 

Josiane disse que haveria avaliação de ciências, depois a professora disse para eu e minha 

dupla terminar de fazer os mapeamentos, fizemos então o mapeamento da criança Marya 

Sophia, percebemos que ela, escreve muito bem, mas tem uma grande quantidade de erro 

em trocar as palavras e também em escrever as palavras certas. Já Sabrina 

Fogaça, também tem a letra bem legível, mas também há vários erros, como na repetição 

de palavras o traçado das letras, porém ela usa corretamente as pontuações, parágrafos 

e pontos simples. Ao concluir os mapeamentos, enviamos para a professora.  

  

  

Oi Kauane!  

  

Li seu registro, gostei do que li. Ficou resumido, no entanto, bem claro e 

objetivo.   

Minhas sugestões para você sobre o mesmo são:  

Inserir foto do livro que você leu e escrever como exemplo alguma fala das que 

os alunos disseram enquanto estava lendo a história, para demonstrar a interação deles 

com você no momento da leitura.  

Na parte que cita a aluna Marhya Sophya, penso que pode ser melhorada, porque 

ficou meio confuso.  

Na parte da Sabrina; acrescentar uma vírgula onde está escrito ― como na 

repetição de palavras, no traçado das letras...‖  

Você pode inserir no registro se quiser os mapeamentos que fez com 

sua colega  e fotos suas contando a história.   

(meu celular não é muito bom para fotos, mas tentei tirar algumas enquanto lia 

para a turma. Posso enviar se quiser).   

Abraço...  

  

Josiane  
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REGISTRO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA VALDECIR SGARBI 

 

No dia 03 de outubro de 2018, iniciamos a aula com minha colega Patrícia lendo 

o livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. Era a história de um rei que vivia em 

um reino muito distante, mas um dia o rei adoeceu de uma doença muito esquisita e todos 

entristeceram, o povo percebeu que o rei só enxergava e escutava somente pessoas altas 

e com vozes grossas, os seus funcionários teriam então que serem escolhidos, mas a 

doença logo se espalhou era uma cegueira terrível. A população pequena estava sendo 

esquecida, num certo dia se juntaram então para resolver a situação, chegaram à conclusão 

que se todos falassem juntos e usassem pernas de paus o rei os ouviria e então foram todos 

unidos e com coragem, enquanto isso o rei estava muito contente, pois o que os olhos não 

veem o coração não sente, de repente o rei começou a ouvir muita gritaria uma voz muito 

alta que parecia um gigante, quando viram ficaram assustados ao ver aquela multidão, os 

cavaleiros altos, fortes, cheios de suportes, tinham tremeliques e fugiam de medo, já o 

povo ficaram espantados só queria que o rei os enxergassem então começaram a correr 

também de medo daquela gente e o rei corria na frente dizendo que não queria mais ser 

rei, para finalizar ninguém se sabe o que aconteceu com o reino se apareceu outro rei ou 

se o povo é que está mandando, mas todos ainda guardam suas pernas de paus por que 

temem que o reino possa cegar novamente, pois sabem muito bem que o que os olhos não 

veem o coração não sente. 

 

 
Figura 1: livro de Ruth Rocha ―o que os olhos não veem‖. 
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No dia 03/09 tivemos aula de planejamento com as professoras Joseane e 

Giveri onde debatemos o que seria trabalhado em sala de aula durante essa 

semana, e também o mapeamento de alguns textos. 

No dia 05/09 não fomos para a sala de aula, ficamos fazendo o mapeamento 

dos textos e já digitalizando para entregar para as professoras. 
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Registro da aula 03/10/2018 na escola Valdecir Sgarbi 

Acadêmica Patricia Yasmin Spadoty de Carvalho 

Antes de darmos o inicio da aula a professora Josiane pediu a atenção dos alunos para 

lhes falar que hoje eu Patricia contaria uma história e que após a leitura iriamos assistir 

um pequeno vídeo sobre ―a primavera da lagarta‖ e que após esse vídeo eles iriam ter 

umas atividades de interpretações de texto oral e uma pequena ilustração do que 

entendeu do vídeo, e que depois do intervalo retornariam com a aula de ciência e depois 

matemática. 

Comecei ministrando a aula com a leitura do livro da escritora Ruth Rocha, ―O que os 

olhos não veem o coração não sente‖. 

  

Logo que comecei a ler esse livro da Ruth Rocha, eu ficava mostrando para as crianças 

as imagens que continha nesta história, e por alguns momentos consegui a atenção das 

crianças para  história que eu lia. 

 

 

20/08/2018 PIBID 

Estivemos no período desta manha na escola Valdecir a qual fui designada  a trabalhar como 

bolsistas do Pibid, no horário das 10 as 11 horas EU (Patricia)mais minha colega Kaunane para 

conhecermos a escola , as sala de aula, nos apresentou aos funcionário da escola, e também 

nos foi mostrado o PPP DA ESCOLA. E também como seria trabalhado em sala de aula. 
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Campus de Rolim de Moura –Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

Professora Supervisora: Josiane 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Sistema de medidas (gramas e quilogramas, dobro) 

Aula número: 09 Turma: 2ºB  

Data da Aplicação: 24/10/2018 

 

Proposta de Atividade: 

●  Fazer uma receita de doce junto com as crianças. 

Leitura do Dia:  
 

OBJETIVOS: 

 

● Conhecer o sistema de medida quilo e grama;  

● Identificar os produtos que podem ser medidos ou pesados; 

● Vivenciar situações do cotidiano onde utilizamos a pesagem; 

● Reconhecer características do gênero textual receita. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 

● Sistema de medidas.  

 

 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento: grupos de quatro ou cinco 

crianças. 

 

2. Nome das crianças organizadas nos grupos ou duplas de trabalho.  
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Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Kauane e Patrícia 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Respeito às diferenças com ênfase na diversidade Ético- Cultural  

Aula número:  Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 14/11/2018 

 

Proposta de Atividade:  

 Narração/Contação de história; 

 Teatro e fantoche; 
 

Leitura do Dia:  

 (Leitura feita por um aluno (a) da turma); 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar a data comemorativa da Consciência Negra; 

 Incentivar o gosto pela leitura de histórias narradas; 

 Interpretar fatos da história a partir de perguntas sugeridas; 

 Tratar a questão das diferenças, valorizando a diversidade a partir da raça negra. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Datas comemorativas: Consciência Negra; 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

 Coletivo e oral; 

 

2. Explicação Inicial:  

Olá crianças! Que bom estar novamente com vocês! Hoje nós iremos contar uma 

história bem interessante! Primeiro, vamos nos organizar para poder contar essa história, 
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Registro da aula 03/10/2018 na escola Valdecir Sgarbi 

Antes de darmos o inicio da aula a professora Josiane pediu a atenção dos alunos para 

lhes falar que hoje eu Patricia contaria uma história e que logo após eles iriam assistir um 

pequeno vídeo sobre ―a primavera da lagarta‖ e que após esse vídeo eles iriam ter umas 

atividades de interpretações de texto oral e uma pequena ilustração do que entendeu do 

vídeo, e que após o intervalo retornariam com a aula de ciência e depois matemática. 

Comecei ministrando a aula com a leitura do livro da autora Ruth Rocha, ―o que os olhos 

não veem o coração não sente‖. 

  

Logo que comecei a ler esse livro da Ruth Rocha, eu ficava mostrando para as crianças 

as imagens que continha nesta história, e por alguns momentos consegui a atenção das 

crianças para  história que eu lia. 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 14 DE 

DEZEMBRO DE 2018: ENCERRAMENTO DAS AULAS 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

PATRICIA YASMIN SPADOTI 

 

Iniciamos a aula diferente dos outros dias, duas outras bolsistas Cássia e Iohana 

apresentando um pequeno teatro sobre o natal e seu verdadeiro significado que é o 

nascimento de Jesus, as crianças ficaram encantadas com a encenação das bolsistas e 

entenderam que o natal não é só para pedir ou ganhar presentes, mas sim um tempo de 

ajudar o próximo. Após essa breve explicação sobre o que é o natal, as bolsistas pediram 

que as crianças pintassem um pequeno cartão e depois produzissem uma mensagem 

especial para presentear um amigo da sala. 

 

 
Figura 1: Momento em que as bolsistas fazem o teatro. 
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Registro da aula do dia 05 de dezembro de 2018 

Kauane Ribeiro de Souza 

Patricia Yasmin Spadoti de carvalho Diniz 

Começamos a aula com a leitura compartilhada feita pela professora Josiane do 

livro que se chama “Contos de Grin Golados” do escritor Leo Cunha e ilustrador 

Eliardo França, onde o livro traz três paródias dos contos, sendo que a 

professora escolheu somente a história “Chapeuzinho de Natal”. 

 

Fígura 1. Livro da Leitura. 

 

Após o término da leitura a professora comunicou aos alunos que fariam a 

correção da atividade que foi passada para casa e então ela chama alguns 

alunos para resolver a atividade na lousa. Alguns alunos tiveram dificuldades e 

outros tiveram facilidades para resolver as atividades na qual foi proposta para 

a turma.  
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  Ano 2018 

 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Patrícia e Kauane 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha. (Leitura e gramática) Aula número:06    Turma: 2º 

Ano “B”  

Data da Aplicação: 17/10/2018 

 

Proposta de Atividade:  

● Reler ou relembrar o texto: Primavera da lagarta. 

● Mostrar aos alunos como organizamos e procuramos palavras em ordem alfabética; 

● Promover momento de descontração e arte por meio de dobradura, recorte e pintura. 

Leitura do Dia:  
Enquanto o mundo pega fogo 

OBJETIVOS:  

 

 
 Reler o texto Primavera da Lagarta, relembrando a obra literária da escritora Ruth 

Rocha; 

 Perceber como fazemos para organizar palavras alfabeticamente e como usamos o 

dicionário; 

 Promover um momento para que se expressem por meio da arte; 

 Criar momento de descontração através de oficina de dobradura e/ou recorte; 

 

CONTEÚDOS: 

● Ordem alfabética de palavras e uso do dicionário; 

● Produção de arte por meio de dobraduras; (Borboletas da história) 

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

1. Agrupamentos - Critério utilizado para o agrupamento:  

Para a leitura do texto: faremos um círculo na sala de aula; 

Após a leitura, haverá roda de conversa com a turma sobre como organizamos as 

palavras em ordem alfabética (explicação oral e visual); 

Individualmente, os alunos irão escrever uma lista com os nomes dos animais que 

aparecem na história e em seguida, reescrevê-las em ordem alfabética; 
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Pibid 2018 

Então hoje  15/08/2018. Foi a reunião no departamento da Unir de rolim de moura sobre 

como iriamos trabalhar no pibid, a coordenadora Bianca passou a responsabilidade do pibid 

para a Flavia. Sendo assim debatemos de como que ficaríamos divididos na escola. Sendo 

assim ela nos dividiu em duplas para um dia a cada semana sendo um dia já especificado para 

para o planejamento  das aulas e mais outro dia da semana na unir para conversarmos com 

ela. Sendo assim ela nos explicou de como seria trabalhado nas escolas, sobre as faltas e as 

responsabilidades. Explicou-nos como funciona o pibid. 

22/08/2018 Registro em sala de aula.  

Eu e minha colega fiquemos na sala do 2º ano do ensino fundamental no período 

matutino .Nossa pra mim foi muito bom participar em sala de aula, como já havia me 

apresentado para a professora Joseane me apresentei  para os alunos, que carinhosamente 

me receberam alegremente, no instante momento fiquei observando os alunos a professora e 

que em cada começo de aula ela lê uma historia para eles, observei  que cada aluno levava seu 

caderno para a mesa dela e era pra ela corrigir as lições de casa também observei  o 

comportamento e desenvolvimento de cada um , observei que tem alunos que tem mais 

facilidade de aprender e outros que tem dificuldades. Nesta sala tem um aluno com Dislexia (é 

considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, 

caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na 

habilidade de decodificação e em soletração, é uma criança imperativa). E uma aluna que 

também  tem acompanhamento diferenciado( tem mais uma professora em sala para ensinar 

eles) essa criança não  consegue aprender que nem as outras, pelo que percebi ela tem 

desenvolvimento que nem as outras crianças. Mas em si brincam todos juntos. 

No primeiro horário a professora passou a matéria de português em sala, neste exato 

momento percebi que alguns alunos tem dificuldade  em concentração, outros com pouco 

interesse em escrever, sendo assim comecei a ajudar eles, enquanto a professora passava a 

tarefa em quadro eu a auxiliava  com os alunos, eu os ajudava quando tinham duvidas. Houve 

o intervalo , e após  a professora ministrou a aula de matemática com cálculos que a maioria 

dos alunos tinha facilidade de contar. 

Os alunos que eu via que estavam com dificuldades eu os ajudava, a professora a qual estava 

em sala de aula tem um ótimo planejamento de aula, os alunos a respeitão, ela ajuda os 

alunos que tem dificuldades em aprender dando-lhes reforço, passa tarefinhas para fazer em 

casa . Entao o primeiro dia em sala de aula foi muito bom, pois vi como é estar em uma sala de 

aula, como é ministrar uma atividade  e o comportamentos dos alunos . 
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22/08/2018 PLANEJAMENTO DAS AULAS 

Então debatemos juntos com nossas supervisoras Joseane e Giveri sobre como iria ser no  

planejamento de aula, o que iriamos trabalhar com os alunos. E o que eles estavam tendo mais 

dificuldades para trabalhar mais firmes. E também o que ainda falta ser trabalhado com eles. 

Registo da atividade na escola Valdecir 

 

 

12/09/2018. Hoje iniciamos uma leitura para as crianças “o lobão e o 

cordeirinho”, e logo após iria ter uma avaliação de ciências, e enquanto contava 

a história às crianças ficaram quietas prestando atenção, enquanto ela contava, 

ela também se interagia perguntando o que as crianças achavam que o lobo ia 

fazer e ao mesmo tempo prosseguia com a história, e por termino as crianças 

gostaram da história, logo após a gente veio terminar de fazer os mapeamentos 

da turma e dar uma reorganizada neles. Terminamos a mapeamento das alunas 

da professora Joseane, e então verificamos que elas Marya Sophya e Sabrina 

Fogaça tem um pouco de dificuldades mais porém consegue se desenvolver, 

algumas vezes trocam as palavras ou ate se embaralham tipo esquecem de 

complementar as palavras.  
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Registo da atividade na escola Valdecir  
  
  
12/09/2018. Hoje iniciamos uma leitura para as crianças “o lobão e o 
cordeirinho”, e logo após iria ter uma avaliação de ciências, e enquanto contava 
a história às crianças ficaram quietas prestando atenção, enquanto ela contava, 
ela também se interagia perguntando o que as crianças achavam que o lobo ia 
fazer e ao mesmo tempo prosseguia com a história, e por termino as crianças 
gostaram da história, logo após a gente veio terminar de fazer os mapeamentos 
da turma e dar uma reorganizada neles. Terminamos a mapeamento das alunas 
da professora Joseane, e então verificamos que elas Marya Sophya e Sabrina 
Fogaça tem um pouco de dificuldades mais porém consegue se desenvolver, 
algumas vezes trocam as palavras ou ate se embaralham tipo esquecem de 
complementar as palavras.   
 
 
 
 
 

  
Olá Patrícia!   
 
 

Li teu registro, ficou bom. No entanto gostaria que atentasse para algumas 
situações;   
Quando você colocar o título da leitura compartilhada pode inserir o nome do 
autor ou autora, escrever o título sempre com a primeira letra maiúscula. (Para 
ficar interessante pode acrescentar se der certo a foto da capa do livro).  
Quando você diz “ ela contava, acredito que pode citar o nome da companheira 
do projeto.  
(Acentuar a palavra término). Penso que aí você poderia ir para um outro 
parágrafo.  
Logo após, fomos terminar os mapeamentos...  
Verifique artigo e substantivo (a mapeamento)   
Meu nome: Josiane rsrs  
Verificamos que as alunas ou educandas Sabrina e Marhya Sophya...  
Você usou duas preposições juntas (mas e porém) usar somente uma. (Possuem 
certa dificuldade porém, conseguem desenvolver a produção de texto...)  
Acentuar a palavra ate (até).  
Se quiser pode anexar a registro os mapeamentos feitos por você e sua colega.  
Bom, são sugestões. Abraço  

 
 

 Josiane  
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Registro da aula na escola Valdecir 

 

Hoje 19/09/2018 começamos a aula com a leitura compartilhada, realizada com a (pela) 

professora Josiane, ela leu o livro ―História vira-lata‖ da autora Sylvia Orthof, logo após 

a leitura, a professora pediu para que as crianças entregassem a ela a tarefa que tinha sido 

feita (encaminhada para casa) em casa. E então a professora falou que hoje a aula seria 

de ciências humanas e da natureza e depois do intervalo a aula ia ser português e 

matemática. 

A professora entregou os livros de ciências humanas e da natureza para as crianças onde 

terminariam uma atividade. Começamos falando nas mudanças das paisagens e os  

profissões (das profissões)  com o passar do tempo, se hoje ainda existe o trabalho que 

tinha antigamente, sempre perguntando para as crianças para ver os pensamentos dela  

(seus pensamentos) sobre o que tinha antigamente, se tem agora, (e ) a importância da 

preservação ambiental. 

 

(Como por exemplo: a profissão do fotógrafo, antigamente chamada de lambe- lambe) E 

até em questão da profissão de fotógrafo antigamente que para tirar a foto, o fotógrafo 

colocava a câmera posicionada na frente da pessoa e colocava tipo sua cabeça num 

caixote e cobria com um capuz para conseguir tirar uma foto. E que nos dias de hoje não 

se usa mais, pois com o avanço da tecnologia a gente mesmo tira a foto de nós (podemos 
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ATIVIDADE NA ESCOLA VALDECIR SGARBI FILHO DIA 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018: ROLETA DA MUTIPLICAÇÃO 

 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

PATRICIA YASMIN SPADOTY 

 

Iniciamos fazendo uma roda utilizando somente cadeiras com as crianças e depois 

a leitura compartilhada da aluna Hilary ―Alguém muito especial‖ de Miriam Portela, 

ilustrações de Odilon onde falava de Tico que descreve a chegada do seu irmão a sua 

convivência com ele e suas novas brincadeiras, como o livro era muito grande a 

professora Josiane pediu para que a Hilary continuasse no outro dia.  

 

 
Figura 1: Livro de Miriam Portela. 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1653



                                                                      

213 

 

Registro da semana 27/08 a 31/08 

 

27/08 – Começamos a semana aprendendo a fazer os mapeamentos vendo alguns 

exemplos já feitos, alguns conteúdos relacionados ao ensinamento infantil, qual a minha 

intencionalidade pedagógica e porque, qual a proposta de atividade e qual ou quais 

objetivos das atividades.  E que algumas perguntas podem ajudar nas respostas... 

Devemos alfabetizar ou não na educação infantil? E como criar afeto? Também 

assistimos ao vídeo de ‗Emília Ferreiro‘, uma pedagoga e psicóloga que explicava sobre 

a aprendizagem, de qual idade... O que as crianças podem aprender na educação infantil?  

Ela fala também sobre o afeto, carinho, atenção, cuidado e dedicação que se tem com as 

crianças. Depois assistimos a um pequeno vídeo de ‗Marina Bastos‘(é um vídeo que 

chama a atenção das crianças), pois a linguagem é musical e corporal (dança) e visual, 

pois ensina os gestos às musicas a raciocinar. E logo no final foi passada uma atividade 

para trazer na próxima aula sobre uma musica que Marina Bastos cantou ―BRUXA, 

BRUXA VENHA A MINHA FESTA‖. Que era fazer uma atividade como se fossemos 

aplicar para nossos alunos, uma atividade lúdica e que também envolvesse afeto 

(prazerosa). 

28/08 começamos com uma linda história de toquinho( o herdeiro do futuro), canções dos 

direitos das crianças, depois debatemos as atividades que ficou da aula anterior sobre a 

atividade lúdica e que cada dupla falou o que pretendia fazer com as crianças, dai a gente 

debatia pois eram ideias boas para se trabalhar com as crianças. Depois foi passado um 

conteúdo sobre a psicomotricidade que estuda o movimento, relacionado a mente, 

condição motora que trabalha o equilíbrio e que seria trabalhar com jogos e escrita na 

educação infantil, educação mãos e dedos, grafismo e aprendizagem das letras. E também 

habilidades essenciais de como seria a melhor forma de pegar um lápis correto, maior 

controle neuromuscular, a lateralidade qual lado de dominância o conhecimento esquerda 

e direita, domínio dos termos e que citou alguns exemplos como o jogo da amarelinha 

que tem de varias formas de se brincar. O que faz parte da estruturação espacial: 

lateralidade homogênea, lateralidade cruzada e ambidestra, reconhecimento geral e 

educação da preensão. E outro ponto que também é impotante sempre deixar que as 

crianças testem o exercício, um exemplo é fazer as letras do alfabeto pontilhada para que 

eles colem com o papel crepom, adivinhações. 

29/08 tivemos uma aula onde foi comentado quais são os planejamentos de aula, como se 

interagir também com as crianças, ainda continuamos no que é trabalhado em sala desde 

de o maternal as séries iniciais.  

30/08 começamos a aula imperativa escutando a música de ―Luis Gozaga‖ e que é uma 

boa ideia para se trabalhar em sala e depois com interpretações de textos, tambem citou 

texto ―Apollo‖ menina bonita do laço de fita. Logo depois a professora Flavia passou 

conteúdos sobre as transcrição das letras, formas bastao, o desenho e grafismo pois 

ajudam a desenvolver habilidades de pegar no lápis de forma correta e  dividiu em duas 
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Registro da semana 27/08 a 31/08 

 

27/08 – Começamos a semana aprendendo a fazer os mapeamentos vendo alguns 

exemplos já feitos, alguns conteúdos relacionados ao ensinamento infantil( Educação 

infantil), qual a minha intencionalidade pedagógica e porque, qual a proposta de atividade 

e qual ou quais objetivos das atividades.  E que algumas perguntas podem ajudar nas 

respostas... Devemos alfabetizar ou não na educação infantil? E como criar afeto? 

Também assistimos ao vídeo de ‗Emília Ferreiro‘, uma pedagoga e psicóloga que 

explicava sobre a aprendizagem, de qual idade... O que as crianças podem aprender na 

educação infantil?  Ela fala também sobre o afeto, carinho, atenção, cuidado e dedicação 

que se tem com as crianças. Depois assistimos a um pequeno vídeo de ‗Marina Bastos‘(é 

um vídeo que chama a atenção das crianças), pois a linguagem é musical e corporal 

(dança) e visual, pois ensina os gestos às musicas a raciocinar. E logo no final foi passada 

uma atividade para trazer na próxima aula sobre uma musica que Marina Bastos cantou 

―BRUXA, BRUXA VENHA A MINHA FESTA‖. Que era fazer uma atividade como se 

fossemos aplicar para nossos alunos, uma atividade lúdica e que também envolvesse afeto 

(prazerosa). (acentuar a palavra música) 

28/08 começamos com uma linda história de toquinho (nome do cantor com a primeira 

letra maiúscula e título da música também)( o herdeiro do futuro), canções dos direitos 

das crianças, depois debatemos as atividades que ficou da aula anterior sobre a atividade 

lúdica e que cada dupla falou o que pretendia fazer com as crianças, dai a gente debatia 

pois eram ideias boas para se trabalhar com as crianças. Depois foi passado um conteúdo 

sobre a psicomotricidade que estuda o movimento, relacionado a mente, condição motora 

que trabalha o equilíbrio e que seria trabalhar com jogos e escrita na educação infantil, 

educação mãos e dedos, grafismo e aprendizagem das letras. E também habilidades 

essenciais de como seria a melhor forma de pegar um lápis correto, maior controle 

neuromuscular, a lateralidade qual lado de dominância o conhecimento esquerda e direita, 

domínio dos termos e que citou alguns exemplos como o jogo da amarelinha que tem de 

varias (acento em várias)formas de se brincar. O que faz parte da estruturação espacial: 

lateralidade homogênea, lateralidade cruzada e ambidestra, reconhecimento geral e 

educação da preensão. E outro ponto que também é impotante (faltou o R) sempre deixar 

que as crianças testem o exercício, um exemplo é fazer as letras do alfabeto pontilhada 

para que eles colem com o papel crepom, adivinhações. 

29/08 tivemos uma aula onde foi comentado quais são os planejamentos de aula, como se 

interagir também com as crianças, ainda continuamos no que é trabalhado em sala desde 

de o maternal as séries iniciais.  

30/08 começamos a aula imperativa (queria saber o motivo de usar essa palavra, seria 

interativa?) escutando a música de ―Luis Gozaga‖ (Gonzaga) e que é uma boa ideia para 

se trabalhar em sala e depois com interpretações de textos, tambem   (colocar acento na 

palavra) citou texto ―Apollo‖ menina bonita do laço de fita. Logo depois a professora 
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Registo da atividade na escola Valdecir 

 

 

12/09/2018. Hoje iniciamos uma leitura para as crianças “o lobão e o 

cordeirinho”, e logo após iria ter uma avaliação de ciências, e enquanto contava 

a história às crianças ficaram quietas prestando atenção, enquanto ela contava, 

ela também se interagia perguntando o que as crianças achavam que o lobo ia 

fazer e ao mesmo tempo prosseguia com a história, e por termino as crianças 

gostaram da história, logo após a gente veio terminar de fazer os mapeamentos 

da turma e dar uma reorganizada neles. Terminamos a mapeamento das alunas 

da professora Joseane, e então verificamos que elas Marya Sophya e Sabrina 

Fogaça tem um pouco de dificuldades (acrescentar quais foram as dificuldades 

verificadas. Listar todas elas) mais porém consegue se desenvolver, algumas 

vezes trocam as palavras (dar exemplo de quais palavras elas trocaram. Listar 

aqui) ou ate se embaralham tipo esquecem de complementar as palavras (listar 

as palavras que esqueceram de complementar). 

 

COLOCAR o seu NOME NO FINAL DO REGISTRO 

Onde está escrito “ela” colocar o nome da pessoa que leu. 

Onde está escrito “a gente, colocar o nome das pessoas”. 

USAR ESPAÇO 1,5 ENTRE LINHAS. Para fazer isso basta selecionar todo o 

texto e depois apertar as teclas ctrl e 5 ao mesmo tempo. 

Dividir o registro em mais de um paragrafo.  

Colocar a data entre parênteses, logo após o título. 

Verificar o nome correto da professora. 

 

Além das observações acima, gostaria que você colocasse um pouco mais a sua 

opinião, sobre o que achou do dia em que esteve em sala, as suas dúvidas como 

futura docente relacionada as atividades aplicadas, etc. 
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Patricia Yasmin Spadoti de Carvalho 

 

Hoje tivemos uma aula bem interativa, arrumamos as cadeiras em círculos junto com o 

auxilio dos alunos e comunicamos que a colega Anna Luiza iria ler uma história 

compartilhada. Pedimos que todos ficassem em silêncio para compreender a história a ser 

contada. A história que iria ser contada era do escritor Nelson Albissu do livro ―Lenga 

Lenga‖, este livro contém várias histórias mais a professora Josiane deixou de livre escolha, 

qual história a aluna quisesse contar. 

 

 Figura 1. Livro 

Ana Luiza escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖ para ler a seus colegas 

de sala. 

 

 

Figura 2. Ana Luiza lendo a leitura. 
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Patricia Yasmin Spadoti de Carvalho 

 

Hoje tivemos uma aula bem interativa, arrumamos as cadeiras em círculos junto com o 

auxilio dos alunos e comunicamos que a colega Anna Luiza iria ler uma história 

compartilhada. Pedimos que todos ficassem em silêncio para compreender a história a ser 

contada. A história que iria ser contada era do escritor Nelson Albissu do livro ―Lenga 

Lenga‖, este livro contém várias histórias mais a professora Josiane deixou de livre escolha, 

qual história a aluna quisesse contar. 

 

 Figura 1. Livro 

Ana Luiza escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖ para ler a seus colegas 

de sala. 

 

 

Figura 2. Ana Luiza lendo a leitura. 
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Patricia Yasmin Spadoti de Carvalho 

 

Hoje tivemos uma aula bem interativa, arrumamos as cadeiras em círculos junto com o 

auxilio dos alunos e comunicamos que a colega Anna Luiza iria ler uma história 

compartilhada. Pedimos que todos ficassem em silêncio para compreender a história a ser 

contada. A história que iria ser contada era do escritor Nelson Albissu do livro ―Lenga 

Lenga‖, este livro contém várias histórias mais a professora Josiane deixou de livre escolha, 

qual história a aluna quisesse contar. 

 

 Figura 1. Livro 

Ana Luiza escolheu a história ―O macaco em busca da felicidade‖ para ler a seus colegas 

de sala. 

 

 

Figura 2. Ana Luiza lendo a leitura. 
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Registro da aula na escola Valdecir 

 

Hoje 19/09/2018 começamos a aula com a leitura da professora Josiane,  ela leu o livro 

―história vira-lata‖ do autor Sylvia Orthof, logo após a leitura, a professora pediu para 

que as crianças entregassem a ela a tarefa que tinha sido feita em casa. E então a 

professora falou que hoje a aula seria de ciências humanas e da natureza e depois do 

intervalo a aula ia ser português e matemática. 

A professora entregou os livros de ciências humanas e da natureza para as crianças onde 

terminariam uma atividade. Começamos falando de como era antigamente, a forma da 

condução, que era feita em carroça, carruagem ou charrete e que nos dias de hoje a gente 

tem como condução veículos de transporte como moto-taxi, taxista e motorista. 

 

 E até em questão do fotógrafo antigamente para tirar foto o fotógrafo colocava a câmera 

posicionada na frente da pessoa e colocava tipo sua cabeça num caixote e cobria com um 

capuz para conseguir tirar uma foto. E que nos dias de hoje não se usa mais, pois com o 

avanço da tecnologia a gente mesmo tira a foto de nós. E sempre a professora perguntava 

para as crianças se as essas câmeras ou ate a profissão de antigamente se ainda existem. 

Também falamos sobre a natureza, o porquê que esta acabando com as arvores, e que o 

homem esta destruindo a floresta para a construção de prédios, casas e que com isso esta 

acabando com nossa natureza. 
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ATIVIDADE NA ECOLA VALDECIR SGARBI(Escola Professor Valdecir Sgarbi 

Filho) DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018: APLICAÇÃO DE ATIVIDADES 

SOBRE TEATRO E SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

PATRICIA YASMIN SPADOTI DE CARVALHO 

KAUANE RIBEIRO DE SOUSA 

 

Começamos a aula de hoje com a encenação do livro ―Menina bonita do laço de 

fita‖, de Ana Maria Machado, ilustrações Claudiuns. (Acrescentar: que a encenação foi 

por meio de teatro com fantoche) Onde conta a história de uma menina preta e graciosa, 

que a sua mãe fazia trancinhas, amarrando-as com fitas coloridas. Na história ela não era 

discriminada como muitas pessoas negras na vida real. A menina tinha um coelho amigo 

que admirava-a muito, e perguntava sempre como ela fazia para ser preta. E a menina 

inventava: cair na tinta preta, tomar muito café, comer muita jabuticaba... E a menina já 

não sabia mais o que inventar. Mas que pena! Nada adiantou. O coelho tentava ficar da 

cor da menina e não conseguia. A mãe ouvindo, explicou que era arte de uma avó preta. 

A menina entendeu e aconselhou o coelhinho(Pela fala da mãe da menina, o coelho 

entendeu. A menina nãoprecisou aconselhar o coelho.)  a ter filhos com uma coelha preta 

que ele amasse, pois assim teria filhos de raças diferentes, tantos brancos como pretos. 

Mas só teve uma coelhinha pretinha, pois os outros eram malhados, preto listrado com 

branco, branco listrado com preto. Cada vez que a coelhinha saia de laço colorido no 

pescoço, todo mundo perguntava: coelha bonita do laço de fita qual é o teu segredo para 

ser tão pretinha? E ela respondia: São os conselhos de minha madrinha.(―Conselhos da 

mãe da minha madrinha‖) 
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Registro da aula do dia 31 de outubro de 2018 

Patricia Yasmin Spadoti de Carvalho 

Hoje começamos a aula com a saudação aos educandos, perguntando se estavam bem e 

minha colega Kauane iniciava a leitura compartilhada do escritor Tino Fredtas, que se 

chama ―Cadê o juízo do menino?‖. 

 

Figura 1. Livro da leitura 

Após a leitura, fizemos algumas perguntas e respostas: 

 Todos entenderam a história que contei? 

-todos responderam que sim. 

 O que acharam? 

-acharam legal. 

 Alguém na sala falta parafuso? 

-responderam rindo que não. 

 Ou se acorda com o parafuso solto? 

-não, acordamos normal. 

 É certo fazer bagunça? 

-falaram que não, porque é sem educação fazer bagunça. 
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos Santos e Vanessa Godin 

Hoje dia 23 de novembro, iniciamos a aula explicando para as crianças o que 

aconteceria naquele dia. Explicamos a brincadeira que faríamos com elas, a 

brincadeira da dança das cadeiras. 

 Fizemos da seguinte forma, formamos um circulo com cadeiras e tocamos a 

musica do” pintinho amarelinho”, quando parávamos a música a criança  que 

estivesse em pé, deveria pegar um multiplicação  e falar a resposta correta, se s 

criança errasse saía da brincadeira. No primeiro momento, as três primeiras 

crianças  que acertaram, poderia colocar um colega na brincadeira novamente. 

A vencedora foi a Sabrina, demos a ela como brinde, um livrinho da 

“Chapeuzinho Vermelho", ela gostou muito, e demos também (chocolate) bis a 

cada uma das outras crianças  que participaram da brincadeira. 
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REGISTRO DE AULA ACADÊMICA- VALQUÍRIA DOS SANTOS LIMA LOMBARDI No dia 24 de 

agosto, fui a escola Valdecir Sgarbi Filho conhecer a turma do segundo ano do ensino 

fundamental, comandada pela professora Joseane. Ao chegar na sala desejei bom dia as 

crianças, e elas me responderam com um lindo bom dia. Em seguida a professora pediu para 

que os alunos se apresentassem, e assim foi feito de um em um. Logo após me apresentei para 

a turma, e assim que terminei me sentei em uma cadeira que estava no fundo da sala, e de lá 

fiquei observando tudo o que acontecia. A aula deu início com uma bela leitura, realizada pela 

professora, mas antes de começar a história ela fez algumas perguntas para as crianças sobre a 

capa do livro. Após a leitura foi cobrado das crianças a tarefa de casa, ela passou de carteira 

em carteira para ver quem havia feito, mas infelizmente a maior parte da sala não havia feito a 

tarefa. Em seguida a prof. Joseane começou a passar ditados de frases, após ditar e passar de 

carteira em carteira corrigindo, dividiu a sala em dois grupos e realizou uma competição, onde 

uma criança de cada grupo se juntavam formando uma dupla, pegavam a bexiga, colocavam 

entre elas e pressionavam até que a bexiga estourasse. Dentro da bexiga havia um papel com 

uma pergunta matemática, onde as crianças deveriam saber a resposta para continuar a 

brincadeira. As nove horas saímos para o recreio, ao retornarmos para a sala, as crianças já 

sentadas em suas devidas carteiras, foi reiniciado a aula. A professora perguntou aos alunos de 

um em um, o brasil que quer para o futuro, e as respostas foram; mais respeito, menos 

violência, mais moradia, mais esportes para não ficar atoa no celular e etc..... Depois as 

crianças foram para o exterior da sala, para verem os trabalhos realizados por outros alunos, 

para terem noção de como fazer seus próprios desenhos relacionados ao que foi questionado 

pela professora. 
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Registro de aula  

Ac: valquíria dos santos  
  

Hoje dia 13 de setembro de 2018, sexta feira,  
A professora iniciou a aula, desejando bom  

Dia as crianças. Em seguida ela pegou um livro  
Para fazer a leitura, mas a jeovana pediu para ler.  
Ela leu um pedaço, e como as crianças  já conhe-  

Cinham a história não foi concluído a leitura do Livro.  
Logo após  a leitura, foi entregue para cada  

Criança, uma folha sulfite  com desenhos, onde  
Deveriam pintar, pois seria, a capa da prova que  

iriam fazer na diciplina de artes. Em seguida  
fomos para a sala dos professores, lá colo-  

camos as fotos das crianças  nos mapeamen-  
tos que foram feitos pelas bolsistas.  

  
Oi Valquíria! Tudo bem?  
Estive olhando seu registro e queria pedir que reorganize algumas coisas.  

 Alinhar o texto a esquerda ou deixá-lo justificado.  
 Corrigir as palavras destacadas de amarelo. (O nome da aluna é Geovana.)  
 Remover um espaço entre as palavras destacadas em lilás (roxo).  
 Corrigir a concordância verbal na palavra destacada de verde claro.  
 As últimas palavras destacadas estão erradas, por causa da organização textual, 
acredito que quando reorganizar a estrutura do texto já vão aparecer de maneira correta.  
  
Bom são essas as correções, que gostaria que fizesse. Obrigada,  
  

Josiane 
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Registro da semana com a Flávia Acadêmica: Valquíria dosa santos (dos Santos) 

 Nossa semana com a prof (professora ou profª )Flávia foi maravilhosa, aprendemos muitas 

coisas Importantes, (letra maiúscula?) para nossa formação acadêmica. Na segunda F.  

(segunda-feira) ela passou um vídeo muito divertido, Sobre (letra maiúscula) contagem de 

história,“bruxa bruxa venha a minha festa,” aprendemos também algumas músicas. 

Durante a semana aprendemos Sobre (letra maiúscula) psicomotricidade, coordenação fina, 

lateralidade desenho e grafismo e também a fazer mapeamento dos alunos, fizemos 

planejamento para a turma da creche. 

 

Oi Valquíria! Olhei seus registros e mapeamentos. Gostaria de dar algumas sugestões 

para os próximos registros; como escrever no Word e daí anexar no e-mail, verificar a 

formatação do texto ao digitar, ter cuidado na escrita de palavras que não são 

necessárias ter a primeira letra maiúscula.  

Você escreveu de maneira bem resumida... Amanhã pretendo dar umas dicas sobre o 

registro ao nosso grupo que talvez possa ajudar nessa tarefa...  

Abraço e até amanhã. 

Josiane 

Registro da semana com a Flávia Acadêmica: Valquíria dosa santos (dos Santos) 

 Nossa semana com a prof (professora ou profª )Flávia foi maravilhosa, aprendemos muitas 

coisas Importantes, (letra maiúscula?) para nossa formação acadêmica. Na segunda F.  

(segunda-feira) ela passou um vídeo muito divertido, Sobre (letra maiúscula) contagem de 

história,“bruxa bruxa venha a minha festa,” aprendemos também algumas músicas. 

Durante a semana aprendemos Sobre (letra maiúscula) psicomotricidade, coordenação fina, 

lateralidade desenho e grafismo e também a fazer mapeamento dos alunos, fizemos 

planejamento para a turma da creche. 

 

Oi Valquíria! Olhei seus registros e mapeamentos. Gostaria de dar algumas sugestões 

para os próximos registros; como escrever no Word e daí anexar no e-mail, verificar a 

formatação do texto ao digitar, ter cuidado na escrita de palavras que não são 

necessárias ter a primeira letra maiúscula.  

Você escreveu de maneira bem resumida... Amanhã pretendo dar umas dicas sobre o 

registro ao nosso grupo que talvez possa ajudar nessa tarefa...  

Abraço e até amanhã. 

Josiane 
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Relatório da aula 05/10/2018 

A aula começou com uma leitura do livro “Quem tem medo do ridículo “? 

Então a leitura foi feita por mim, logo, perguntei ao alunos se eles sabiam o que era ridículo . 

Alguns falaram que era ser feio, vestir roupa feia, ser uma pessoa brava etc. 

Depois explique que ridículo era passar vergonha , (sinal junto a palavra) e após eles 

entenderem comecei a leitura. 

A história falava um pouco sobre passar vergonha em público, e coisas simples mais que 

fazem-nos se sentir inferior, com isso fiz algumas perguntas a classe, para ver quem tinha 

vergonha de entregar a tarefa ao professor ou quem tinha medo da professora brigar com elas 

na sala, e muitos falaram que sim. 

 

Esse livro relata o quão importante é a gente pensar em nos mesmo e não em que as pessoas 

vão pensar caso erramos em algumas ocasiões. E um livro bem interessante para envolver os 

alunos na  questão “vergonha. Porque a vergonha gera a timidez e assim as crianças no futuro 

pode apresentar problemas de se apresentar em público.  

 

Logo após iniciei com a turma uma atividade de artes.  
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              Olá meninas!  

Tentem me enviar o planejamento de vocês naquele formato que mandei da sequência didática das outras aulas. 

Daí ficaria mais ou menos assim: 

 

Título: Obras de Ruth Rocha (Arte e produção de texto) 

Proposta da atividade: 

 Relembrar o texto Primavera da lagarta; 

 Falar sobre reciclagem; 

 Produzir texto baseado no gênero instrucional; 

 Promover momento de descontração e arte por meio de confecção de brinquedos. 

Objetivos: 

 Conhecer os tipos de lixo e como acontece a reciclagem; 

 Estimular momento de arte através de confecção de brinquedo com materiais reutilizados; 

 Incentivar a produção textual dos alunos após momentos dinâmicos na aula de arte. 

Conteúdos: 

Conscientização ambiental por meio do estudo dos 3 R¹s (reduzir, reutilizar e reciclar). 

Produção textual (Gênero: instrucional) 

Agrupamentos: Como os alunos farão? Individual, em duplas, coletivo... 

Explicação inicial: Explicar aos alunos o que vai acontecer na aula desse dia. 

Separem possíveis perguntas que podem fazer aos alunos para tornar a aula mais interessante. 

Materiais necessários: é o que vocês vão usar para essa aula. 

Avaliação: como vocês irão analisar o desenvolvimento dos alunos nesta aula. (Observando, por meio da confecção e 

produção, através das possíveis dúvidas e/ou conhecimentos prévios) 

 

A parte que realcei acima de cinza está pronta só para copiarem e colocarem no planejamento. As demais vocês 

devem discutir em dupla, e ver como farão. Ai me enviem novamente para eu olhar. Tá bem? 

 

Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 
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Planejamento elaborado pelos Bolsistas: Valquíria e Vanessa 

 

Professora Supervisora: Josiane C. Siqueira 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

Título da aula: Obras de Ruth Rocha (Arte e produção de texto) 

  

Aula número:    Turma: 2º Ano “B”  

Data da Aplicação: 26/10/2018 

 

Proposta de Atividade:  Relembrar o texto Primavera da lagarta; 

 Falar sobre reciclagem; 

 Produzir texto baseado no gênero instrucional; 

 Promover momento de descontração e arte por meio de confecção de brinquedos. 

 

 

Leitura do Dia:  

 

OBJETIVOS: 

   . Conhecer os tipos de lixo e como acontece a reciclagem; 

 Estimular momento de arte através de confecção de brinquedo com materiais reutilizados; 

 Incentivar a produção textual dos alunos após momentos dinâmicos na aula de arte. 

 

 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1669



                                                                      

229 

 

 

Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Valquíria dos Santos e Vanessa Godin 

Hoje dia 23 de novembro, iniciamos a aula explicando para as crianças o que 

aconteceria naquele dia. Explicamos a brincadeira que faríamos com elas, a 

brincadeira da dança das cadeiras. 

 Fizemos da seguinte forma, formamos um circulo com cadeiras e tocamos a 

musica do” pintinho amarelinho”, quando parávamos a música a criança  que 

estivesse em pé, deveria pegar um multiplicação  e falar a resposta correta, se s 

criança errasse saía da brincadeira. No primeiro momento, as três primeiras 

crianças  que acertaram, poderia colocar um colega na brincadeira novamente. 

A vencedora foi a Sabrina, demos a ela como brinde, um livrinho da 

“Chapeuzinho Vermelho", ela gostou muito, e demos também (chocolate) bis a 

cada uma das outras crianças  que participaram da brincadeira. 
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Registro do dia 19 de outubro de 2018 – Aula de artes  

Vanessa Godim 

Registro da aula 19 de outubro de 2018 (colocar um ponto final e dar um Enter) 

Aula começou com a leitura feita pela Valquíria com o nome do livro ―TEM 

GENTE". Ela falou sobre os autores do livro antes de iniciar a leitura, e começou 

a interagir com as crianças durante a leitura do livro, a história falava sobre uma 

mãe grávida e o bebê comilão, então ela perguntou para as crianças quem tinha 

irmão em casa e que sentia ciúme do irmão menor. Assim foi feita a leituras, e as 

crianças falaram que não sentia ciúmes dos seus irmãos.  Logo após a leitura a 

professora Josiane, nos pediu que criasse uma coreografia da música ― ninguém 

(Primeira letra maiúscula) e igual a ninguém ― (colocar o nome do grupo). Eu 

ainda não tinha escutado a música, mas eu fui fazer a coreografia fora da sala, 

fizemos em 10min a coreografia da música inteira, enquanto a professora ficou na 

sala colocando a músicas para as crianças aprenderem, e começou a debater com 

elas, que somos todos deferentes (diferentes) e que isso e muito importante, 

porque não teria graça se fossemos todos iguais, e assim foi a explicação da música 

para os alunos. Depois disso entramos na sala organizamos as crianças e 

começamos a ensinar a coreografia da música. Assim foi nossa aula, e que essa 

música mostre como e legal nos conviver com pessoas. 
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A semana de reuniões do pibid foi essencial para nosso entendimento, sobre o que vamos 

realmente trabalhar em pró das Crianças  e a educação . 

Então a Flávia nos apresentou tudo sobre o desenvolvimento infantil, desde pega um lapis, 

movimentar as mãos, o corpo, o equilíbrio que é  de total importância para que elas se 

desenvolva. 

Me veio a refletir o quão simples e fazer um movimento, e o quão difícil é para uma criança 

aprender fazer os mesmo. O ensinamento vem realmente de pequenas coisas, que se torna 

grandes quando elas aprendem. 

Trabalhamos também na didática que podemos mostrar e fazer com os pequenos. E tem muita 

coisa que facilita a educação, com a ajudas das brincadeiras que ao mesmo tempo ensina, 

diverte, aprender brincando e bem melhor na educação infantil. 

 

Vanessa, gostei do seu registro, embora bem resumido. Marquei algumas palavras de 

amarelo que precisam de correção. 

Também penso que você pode dar uma “cara” ou feição mais pessoal, “mais sua” nos 

registros. É como se fosse um tipo de diário, como se você estivesse escrevendo muito 

mais para você mesma do que para os outros. 

Sabe aquelas coisas que a gente pensa e fala para nós mesmos? Então, seria mais ou 

menos por aí. 

Abraços 

Josiane 
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A semana de reuniões do pibid foi essencial para nosso entendimento, sobre o que vamos 

realmente trabalhar em pró das Crianças  e a educação . 

Então a Flávia nos apresentou tudo sobre o desenvolvimento infantil, desde pega um lapis, 

movimentar as mãos, o corpo, o equilíbrio que é  de total importância para que elas se 

desenvolva. 

Me veio a refletir o quão simples e fazer um movimento, e o quão difícil é para uma criança 

aprender fazer os mesmo. O ensinamento vem realmente de pequenas coisas, que se torna 

grandes quando elas aprendem. 

Trabalhamos também na didática que podemos mostrar e fazer com os pequenos. E tem muita 

coisa que facilita a educação, com a ajudas das brincadeiras que ao mesmo tempo ensina, 

diverte, aprender brincando e bem melhor na educação infantil. 

 

Vanessa, gostei do seu registro, embora bem resumido. Marquei algumas palavras de 

amarelo que precisam de correção. 

Também penso que você pode dar uma “cara” ou feição mais pessoal, “mais sua” nos 

registros. É como se fosse um tipo de diário, como se você estivesse escrevendo muito 

mais para você mesma do que para os outros. 

Sabe aquelas coisas que a gente pensa e fala para nós mesmos? Então, seria mais ou 

menos por aí. 

Abraços 

Josiane 

Relatório: Vanessa Godim Barbosa  

PIBID 2018. 

 

Hoje, dia  14 de Setembro de 2018 foi dia avaliativo do 3° bimestre da Professora Josiane. 

A aula começou com a leitura do livro Balão de Zebelim, então a Josiane pediu para que a 

aluna Geovana Gabry fizesse a leitura do livro na frente dos colegas. 

Geovana apresentou dificuldade ao ler o livro, com isso eu acho que a leitura deveria ser 

trabalhada com as crianças a frente da turma, como fez com a Geovana. Assim eles perdem a 

vergonha e também melhore no desenvolvimento da leitura.  E também trabalhar a questão 

do LER  e interpretar, porque nem tudo que elas lêem elas entendem.  

 

 

Ficou bom seu registro Vanessa. Embora resumido, ficou bem claro e objetivo.  
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RELATÓRIO DA AULA DE SEXTA-FEIRA  DIA 24/08/2018 

Analisando a aula, observei a importância que os alunos tem em aprender sobre o País que 

vivemos, notei que a educação  e a política sobre país e essencial para a Ala infantil , para que 

eles pense o que é melhor para o Brasil. Que eles cresça sabendo lidar com o lugar onde 

nasceu e também sabendo mudar essa realidade, esse ensinamento desde os princípio 

formaram cidadãos melhores e capacitados. 

 A Concepção de um Brasil melhor para todos, deveria ser implantada todos os dias nas 

escolas, ou pelo menos uma vez na semana os alunos receberam algum tipo de informação 

sobre o que realmente acontece no país, e assim que eles formem trabalhos e pesquisas que 

sua mentalidade e cresçam sabendo lidar com as corrupções e fazendo mudanças. 

Na sala de aula também foi implantado as brincadeiras didáticas de matemática como a 

tabuada, a forma de aprendizagem Foi bastante interessante pois os alunos aprenderam 

brincando, e não tem nada melhor do que uma criança estudar e brincar ao mesmo tempo, 

que a sala não seja só um momento de estudo,  mas também  um momento de  diversões. 

 

Vanessa Godim Barbosa 
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Relatório da aula 05/10/2018 

A aula começou com uma leitura do livro “Quem tem medo do ridículo “? 

Então a leitura foi feita por mim, logo, perguntei ao alunos se eles sabiam o que era ridículo . 

Alguns falaram que era ser feio, vestir roupa feia, ser uma pessoa brava etc. 

Depois explique que ridículo era passar vergonha , (sinal junto a palavra) e após eles 

entenderem comecei a leitura. 

A história falava um pouco sobre passar vergonha em público, e coisas simples mais que 

fazem-nos se sentir inferior, com isso fiz algumas perguntas a classe, para ver quem tinha 

vergonha de entregar a tarefa ao professor ou quem tinha medo da professora brigar com elas 

na sala, e muitos falaram que sim. 

 

Esse livro relata o quão importante é a gente pensar em nos mesmo e não em que as pessoas 

vão pensar caso erramos em algumas ocasiões. E um livro bem interessante para envolver os 

alunos na  questão “vergonha. Porque a vergonha gera a timidez e assim as crianças no futuro 

pode apresentar problemas de se apresentar em público.  

 

Logo após iniciei com a turma uma atividade de artes.  
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4 – ANEXO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Algumas das muitas fotos registradas no segundo semestre de 2018 durante o 

Projeto de Leitura. 
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TURMA: 2º ANO       PROFESSORA: GIVERI 

MAPEAMENTO INICIAL ORTOGRAFIA – 2018 

 

ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
S

P
A

C
IA

L
 

D
O

 T
E

X
T

O
 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal 
Usos 

do R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrado

s 

Ágata de Luca Ribeiro 

 

Melhorar o 

traçado do 

“V”, e do 

“R”. 

 

Porfavor 

(Por 

favor) 

 Usa o til 

porém deve 

melhorar o 

tamanho, 

usou o 

travessão 

mas em 

colocação 

errada 

seguida de 

ponto final, 

usa ponto 

de 

exclamação. 

Algum 

(algum) 

dum (de um) 

emtão 

(então) 

seuva 

(selva) casa 

(caça) 

Viverão 

(viveram) 

zombarão 

(zombava

m) 

Core 

(corre) 

 Casa 

(caça) 

casad

ores 

(caçad

ores) 

Subil 

(subiu) 

sacudil 

(sacudi

u) 
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ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
S

P
A

C
IA

L
 

D
O

 T
E

X
T

O
 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal 
Usos 

do R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrado

s 

Amanda Melo de Alencar 

Larios 

 

Não usa 

letra 

cursiva. 

Mistura 

letras 

cursivas 

com letras 

de forma 

 

 

  con ( com ) 

siraga ( se 

paga ) Mor 

para ( amor) 

ROT para ( 

rato); troca o 

D pelo T ( 

metrozo) 

     omissão 

de letras 

nas 

palavras 

ela aperta 

muito  o 

lápis para 

escrever.  
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta problema 

no traçado cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
S

P
A

C
IA

L
 

D
O

 T
E

X
T

O
 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Uso

s do 

R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas encontrados 

Ana Clara Pinheiro 

Anjos 

 

(v) faz a letra 

parecendo um (r) 

(h) faz as perninhas 

da letra  tortas 

(s) faz a letra muito 

fechada ; ( M & N) 

faz as letras muito 

grande 

(b) dificuldade no 

b* minúsculo 

(f); traço muito 

indefinido; (d) 

traço muito 

indefinido; (o) 

dificuldade no 

traçado; (j) traço 

muito indefinido 

 

medro

soele 

(medr

oso 

ele) 

decara 

(de 

cara) 

baterã

operm

as(bat

eram 

palma

s) 
 

a 

con

teci

do 

(ac

ont

eci

do)  

a 

cor

dad

o 

(ac

ord

ado

) 
 

não usa 

virgula, 

nem ponto 

final.  

 Não faz 

paragrafo; 

nem sempre 

usa o til; 

não pinga 

os i”s 

trocou 

o r* 

pelo l*  

parmas 

(palmas

) 

ficarão 

(ficara

m) 

estavão

(estava

m) 

baterão

(batera

m) 

irião(iri

am) 

estavão

(estava

m) 

 

 almo

sar(a

lmoç

ar) 

pedi

sse(p

ediss

e) 

pace

ando

(pass

eand

o) 

 

 na(nas); costa(costas) 

um soneca(uma soneca) 

outo(outros); 

cotou(contou) 

acontecido(acontecido) 

tiha(tinha); todo(todos) 

caçadore(caçadores) 

paceado(passeando) 

as corda(as cordas) 

sotou(soltou) 

floreta(floresta); não 

respeita o espaço de 

escrita  

-começa a escrever muito 

no meio da linha 

-ultrapassa o limite da 

linha no final. 
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ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS O R G A N I Z A Ç Ã O
 

E S P A C I A L
 

D O
 

T E X T O
 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou 

U 

final 

Outros  

Problema

s 

encontra

dos 

 

Ariany Tauany Silva Moura 

 

Não 

escreve 

cursivo. 

Precisa 

arrumar o 

tamanho 

das letras 

(o, l, s). 

 

 

 

Porisso (por 

isso) 

Saidaqui 

(sai daqui) 

 

Re de 

(rede) 

Do is 

(dois) 

 

Não usa 

ponto final; 

usa paragrafo 

quando 

precisa e 

quando não 

precisa. 

Não usa 

virgula e 

nem ponto 

final. 

Animois 

(animais

) 

Fore(foi) 

Caio 

(caiu) 

 

Sobava

m 

(zomba

vam) 

 sombav

ão 

Comeso

u 

(começo

u) 

Dice 

(disse) 

dece 

(desse) 

cassador

es 

(caçador

) 

 Um id 

adi (sem 

conexo) 

Palavras 

fora da 

linha; 

espaços 
grandes 

sobrando 

no meio do 
texto; 

Todo inicio 

de cada 
linha tem 

paragrafo 

Não tem 

noção de 
espaço(prec

isa 

aumentar o 
espaço 

entre 

palavras) 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇ

ÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 

T
E

X
T

O
 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Bruhaian Victor 

 

Mistura letras 

 Maiusculas e 

minusculas 

 

O 

ratinho

eramuit

ommm

edrodo 

(o 

ratinho 

era 

muito 

medros

o) 

Cazade 

(casa 

de) 

 

Rati 

nho(r

atinh

o) 

 

Não da 

espaço 

para o 

parágrafo 

Não usa 

ponto 

final, e 

nem 

vírgula 

Faz o 

acento do 

til torto 

 

 

Nocaza(na 

casa)troca s 

por z 

Si e 

inchkeu(se 

encheu)mist

ura letras 

erradas 

 

 

Não 

tem 

 

Não 

tem  

Não tem  

Não 

tem  

 

Escreve o texto 

muito bagunçado 

sem dar espaço 

Escreve com letra 

de forma 

Escreve faltando 

letras 

Repete as letras na 

mesma palavra 

Não escreve o 

próprio nome 

direito 

 

Não 

terminar 

de 

preencher 

as linhas 

do texto, 

Escreve 

palavras 

que não 

existem 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta problema 

no traçado cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUA

ÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS O R G A N
I

Z A Ç Ã O
 

E S
P A C
I

A L
 

D O
 

T E X T O
 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal Usos do R 

Uso

s do 

S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

 

Emanuel Alcantara Vales 

 

Faz o (H); 
parecendo um (l) e 

(i); Faz um (D); 

parecendo um (l); 

Faz um (S) 
parecendo um (r); 

Faz um (e) 

minúsculo muito 
grande, parecendo 

um (l); Faz um (G) 

parecendo um (Q); 

As vezes faz um 
(T) muito pequeno, 

oscila; As vezes ele 

oscila nas letras 
escreve ela de 

forma errada; Faz o 

(S) parecendo o 
(U). 

 
 

 Não usa 
ponto 

final; 

Usa 

parágrafo
; 

Usa o 

acento 
til; 

Usa 

vírgula; 

Usa 
ponto 

final; 

Usa o 
traço; 

Não usa 

acento 
agudo 

      Ele escreve 
com letras 

torta e 

grande; 

Ela não 
completa as 

linhas do 

texto 

Escrev
e fora 

da 

linha 

às 
vezes 
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ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃO 

(quais sinais usa, 

quais omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 

Usos do 

S 

L ou 

U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Enzo Gabriel Soares 

Rosen 

 

 Eo (e o) 

Empé (em 

pé) 

Eos (e os) 

 usa parágrafo no 

inicio do texto e 

letra maiúscula; 

usa dois pontos; 

usa parágrafo 

incorretamente; 

não usa 

travessão nas 

falas dos 

personagens; 

usa ponto e 

ponto final; não 

usa acento 

agudo em 

algumas 

palavras; usa 

virgula; 

eo (eu) 

subio 

(subiu) 

sacutio 

(sacudiu) 

caio 

(caiu) 

correlão 

(correram

) 

pro que 

(por que) 

mão 

(não) 

muito 

(muito) 

ria (ria) 

Falarã

o 

(falara

m) 

Correl

ão 

(correr

am) 

 Balansa

ndo 

(balança

ndo) 

Presizar 

(precisa

r) 

Cassar 

(caçar) 

Casares 

(caçado

res) 

Calda 

(caud

a) 

Tava 

(estava) 

omissão do 

ES; e os 

outro 

(concordânc

ia); medros 

(omissão do 

O no final); 

casares 

(omissão do 

DO e troca 

de Ç por S);  

Precisa se 

atentar ao 

inicio e fim 

da linha 

pois o 

mesmo  

deixa muito 

espaço para 

iniciar e 

terminar as 

frases; 
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ALUNO        

  

 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(letras que 

possuem o 

traçado cursivo 

errado) 

 

H
IP

O
S

E
G

U
IM

E
N

T
A

Ç
A

O
 

 

H
IP

E
R

S
E

H
U

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

  

PONTUA

ÇÃO 

(quais 

sinais usa, 

quais 

omite) 

 

Trocas 

de 

letras 

 

Som 

nasal 

 

Uso 

do R 

 

Uso do 

S 

 

L ou U 

 

Outros 

problemas 

encontrados 

 

ORG

ANI

ZAÇ

ÃO 

ESP

ACI

AL 

Felipe Procópio Barbosa 

 

As letras A, B 
e T são legíveis. 

Necessita 

melhorias as 

letras F, S 
(ilegíveis) e L 

(aumentar altura 

para se 
assemelhar ao E. 

OBS: todo o 

traçado precisa 

ser melhorado, a 
escrita é 

espremida a 

falta de 
arredondamento 

compromete a 

grafia legível.  

O 
ratinho(oratinho). 

Que 

tinha(guetinha) 

De si(desi). 
Que se(quese). 

Se esconderia 

(seesconderia) 
Rei da (reda). 

E se (ese). 

Eu sou (euso). 

Que seria 
(gueseria). 

Eu sou rato 

(eusourato). 
Algum tempo 

(alguntenpo). 

 
 

Passea
ndo 

(pa se 

ando). 

Decidi
u (desi 

diu). 

Apare
ceu (a 

parece

u). 

 
 

Não usa 
parágrafo, 

usou letra 

maiúscula 

apenas em 
seu nome, 

não usa 

ponto nem 
virgula.  

Usa (~) 

Não usa (^) 

Q por 
G: 

guetinha

, 

guando, 
gue, 

agui. 

Z por J: 
jonbava

m  

Zombara
m 

(jombarão

) 

Encontrar
am 

(encontrar

ão) 
Vieram 

(veirão). 

 Começo
u 

(comeso

u). 

Caçador
es(cassa

dores) 

 

Cauda(c
alda) 

Selva 

(seuva). 

Soltou(s
outou). 

Repetição 
de palavras: 

o o,  

Porgue 

porgue. 

Omite 

letras: meo 

(medo). 
Mas (mais). 

Ecotrarão 

(encontraram

). 

Omissão e 

excesso de 

letras: seer 
(senhor). 

 

 
 

Não 
escre

ve até 

o fim 

da 
linha, 

amon

toa as 
letras

. 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal 
Usos 

do R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrad

os 

Gyovana Vitória Oliveira 

Santos 

 

Melhorar o 

traçado do 

“S”, “Z”, 

“H”, “U”, 

“D”, “F”, 

tamanho 

desproporcio

nal 

 

 

Da qui 

(Daqui) 
Usou e 

separou 

corretamente 

as sílabas das 

palavras no 

final da frase, 

acento agudo 

muito 

extenso, til 

extenso, usou 

ponto final. 

Medrozo 

(medroso), 

sobiu 

(subiu), 

prezo 

(preso), 

caverma 

(caverna) 

Correrão 

(correrão) 

   Comel 

(comeu) 

As letras 

ultrapass

ando o 

limite 

superior 

e inferior 

da linha, 

falta de 

espaço 

entre as 

palvras. 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA PONTUAÇÃO 

(quais sinais usa, 

quais omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Hanner Vitória da Silva 

Souza 

 

Traçado da 

letra O 

(minúsculo); 

Oratinh

o (o 

ratinho);  
qtime 

(que 

tinha 
medo); 

 Usa parágrafo e 

letra maiúscula no 

início da frase; usa 

travessão; usa 

ponto final; usa 

hífen; não usa 

vírgula; não usa 

letra maiúscula 

depois do ponto 

continuado; não 

usa dois pontos; 

não usa parágrafo 

antes do travessão;  

Cubi 

(subiu);  

Dice 

(disse); 

 

  Presisou 

(precisou)

; 

Fugil 

(fugiu); 

Sauva-lo 
(salvá-lo); 

 

Em alguns 

momentos 

a letra I 
(minúsculo

) se parece 

um pouco 
com a letra 

E 

(minúsculo

); 

Ultrapassa 

a linha no 

final; 
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ALUNO 

 

PROBLE

MAS 

CURSIVO

S 

(quais 

letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou U 

final 

Outros  

Proble

mas 

encontr

ados 

JHENNIFER PINTO CHIODI 

 

Precisa 

arrumar o 

tamanho 
das letras 

T e D; 

Arrumar o 

traçado da 
letra P; 

 

 

 Usa ponto 

final; usa 

parágrafo; 
usa travessão; 

usa dois 

pontos; 

precisa usar 
mais virgulas; 

usa muito 

ponto ao 
invés de 

virgulas. 

De (da) 

Ficaras 

(ficaram) 
Pede (pode) 

Soutou 

(soltou) 

 

  Penssou 

(pensou) 

 

  Palavras 

fora da 

linha; 
espaços 

grandes 

sobrando 

entre 
palavra; 

escreve 

fora da 
linha. 
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ALUNO 

 

PROBLE

MAS 

CURSIV

OS 

(quais 

letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de letras. 

 Quais? 
Som nasal 

Usos 

do R 

Usos 

do S 
L ou U final 

Outros  

Problem

as 

encontra

dos 

Jhonatan Mendes Ferreira 

 

corrigir o 
traçado 

do T ( 

diminuir) 

diminuir 
o V 

 

ani mais 

( 

animais) 

agudalo ( 

ajuda-lo) 

vaembora 

(vá 

embora) 

comoolsa 

( como 

olsa) 

midesculp

iaagora 

(me 

desculpe 

agora) 

demin ( de 

mim) daio 

( daí ) eo ( 

e o ) 
 

Paragrá

fo 

 

balancase ( 

balançasse) 

aminais ( 

animais) 

cacador ( 

caçador) seba ( 

sobe) pemcei ( 

pensei) quado ( 

quando) 

vemdo ( vendo 

) mão ( não) 

camudogo 

(camundongo) 

esto (está) 

tremedo 

(tremendo) 

fugirão ( 

fugiram) 

chegarão 

(chegaram) 

tinhão ( 

tinham) 

aplaudirão 

( 

aplaudiram

) vinherão ( 

vinheram) 

sairão ( 

saíram) 

muinto 

(muito) 

corend

o ( 

corren

do) 

urou ( 

urrou 

) 

cuidac

e 

(cuida

sse) 

serto ( 

certo) 

posa ( 

possa) 

pemce

i ( 

pensei

) etão 

( 

estão)  

 

chacagalho

l ( 

chacalhou) 

El ( eu ) 

sail ( saiu) 

seuva ( 

selva) 

acordol ( 

acordou) 

coil ( caiu)  

 

falta de 

acento 

nas 

palavra

s 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUA

ÇÃO 

(quais 

sinais usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou U 

final 

Outros  

Proble

mas 

encont

rados 

João Vitor Martinho 

 

(x) faz o x muito 
grande  

(j) faz um j muito 

destorcido  

(e) faz a letra e muito 
grande 

Coloca letra 

maiúscula no meio 
das frases 

 Repete a letra m 

Mistura letra de mão 
e letra de forma 

escreve sem dar 

espaço entre as 

palavras  
(d) faz a letra d 

parecendo a letra (o) 

 
 

Umratinho 
(um 

ratinho) 

Tinhomedo

(tinha 
medo) 

Doleão(do 

leão) 
Edaposeus(

e depois 

seus) 
faloupara(f

alou para) 

Useoleão(u

se o leão) 
 

Mas 
tigar(mast

igar) 

Rati 

nho(ratinh
o) 

Agra 

deseu(agr
adeceu) 

 

Não usa 
ponto 

final 

Não usa 

virgula 
Faz 

parágrafo 

desnecess
ário  

 

Esxistinha(
existia) 

Tinho(tinha

) 

Commesarã
o(começara

m) 

Xegou(che
gou) 

Casadores(

caçadores) 
Soutou(solt

ou) 

Agra 

deseu(agra
deceu) 

 

 
Comes

arão(c

omeça

ram) 
Virão(

viram) 

Axavã
o(acha

vam) 

 Commesarã
o(começara

m) 

Casadores(

caçadores) 
Dise(disse) 

 

 Escrev
e o 

texto 

muito 

bagun
çado 

sem 

dar 
espaço 

Escrev

e com 
letra 

de 

forma 

 
 

 

Não 
respeita 

o limite 

das 

linhas 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 

Usos do 

S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrad

os 

LARISSA GOMES FILIPINI 

 

Faz um (T), 

parecendo um 

A; Faz um 
(O), parecendo 

um Q; Faz um 

(S), parecendo 

um R; Faz o 
(V), parecendo 

um R e N; Faz 

o (A), 
parecendo um 

S; Não faz o 

(Ç) da forma 

correta 

Isacudiu 

(se 

sacudiu) 
Reidaseuv

a (rei da 

selva) 

Eneueu 
(meu 

príncipe) 

Idai (e 
daí) 

Nascosta 

(Nas 

costas) 

 Não usa 

ponto final; 

Não usa 
vírgula; 

Não faz 

parágrafo; 

Usa o sinal de 
dois pontos; 

Usa o 

símbolo 
circunflexo 

(Prinsipe) 

Príncipe 

troca o (c) 
pelo (s) 

 

(Seuva) selva 

troca o (l) 
pelo (u) 

  Príncipe 

troca o 

(c) pelo 
(s) 

 

 Não 

preenche 

ás linhas 

Não tem 

noção de 

espaço 
 

Faz a letra 

(R) muito 

grande se 
noção de 

tamanho 
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ALUNO 

 

PROBLEMA

S CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Lucas Emanoel Guimarães 

Soares 

 

Deselvolver 

a letra 

cursiva pois 
escreve com 

letra bastão; 

Comedo 

(com 

medo); 

Caraca 

(cara a 

cara); 

 

 Usa o til (~); 

usa acento 

agudo; não 
usa dois 

pontos; não 

usa ponto 

final; não usa 
vírgula; não 

usa 

travessão; 

Metroso 

(medroso)

; 
 

Fugirão 

(fugiram

); 

   Medrozo 

(medroso); 

apresenta 

dificuldades no 

fonema das 

palavras; macada 

(na cauda); na 

cota (nas costas); 

ombava 

(zombava); falou 

um muito bravo 

(falou muito 

bravo); caraca 

(cara a cara); 

ficou tremo (ficou 

tremendo; 

 

 

Relatório Pedagogia - Rolim de Moura (0421200)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1694



ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA PONTUAÇÃO 

(quais sinais usa, 

quais omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Uso

s 

do 

R 

Usos do S 
L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Maria Isabela de 

Oliveira Andrade Souza 

 

Verificar a 
letra A 

(minúscula) 

pois fica um 

pouco acima 
da linha; o 

traçado da 

letra F; 
verificar a 

escrita da letra 

B pois usa no 

meio da 
palavra e no 

meio da frase 

sem 
necessidade; 

Esiescondeu 

(e se 

escondeu);  

Nascostas 
(nas costas); 

Puque (por 

que); 

Tabom (está 

bom ou está 

bem); 

Acasa (a 

casa); 

Foia te (foi 

até); 

es tava 

(estava)

; 

Usa parágrafo e 

letra maiúscula no 

inicio da frase; 

usa ponto final, 

porém um pouco 

acima da linha; 

não usa vírgula; 

não usa dois 

pontos; não usa 

travessão; 

somBan

do 

(zomba

ndo);  

ceus 

(seus); 

corajem 

(corage

m); 

agudar 

(ajudar)

; 

 

  Dis (diz); 
Começou 

(começou)

; 

Casando 
(caçando); 

Desidil 

(decidiu); 

Dicidil 
(decidiu

); 

mostrol 

(mostro
u); cail 

(caiu); 

sail 
(saiu); 

ril (rio); 

Troca 
constante do 

U por L; a 

história 

começou 
com ratinho e 

terminou 

com 
camundongo; 

camaungan 

(camundongo

);  

pulou 1 linha 
em cada 

parágrafo; 

ultrapassa a 

linha no 
final; 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃO 

(quais sinais usa, 

quais omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Nikolas Mendonça Amaral 

 

Não coloca os 
pingos nos I’s; 

Traçado da 

letra T muito 

alto; 
Letra D sem 

perna; 

OBS: letra 
muito pequena 

e junta, o que 

dificulta o 

entendimento 
da escrita 

cursiva. 

Por isso 
(porisso); 

Por favor 

(purfavor)

; 
Um dia 

(udia); 

 Usa parágrafo; 
dois pontos e 

travessão 

(apenas inverte 

a ordem, 
colocando 

primeiro o 

travessão depois 
os dois pontos); 

Usa ponto final. 

e letra 

maiúscula no 
início dos 

parágrafos;  

usa acento 
agudo(até). 

M por N: 
recompe

mssado; 

Levamto;  

U por O: 
 rio 

muntol  

O por U: 
Purfavor; 

  Talvez 
(taves); 

Caçadores 

(cassador

es) 
Precisa 

(pressisa) 

Levantou 
(levamto); 

Montou 

(muntol); 

Acordou 
(acordol); 

Sacudiu 

(sacudil); 
Roeu 

(ruel); 

Meu 

(mel) 
 

 

Excesso de 

letras: 

(recompemssad

o) 

(pressisa); 
(ra 

camundongo)  

Concordância/
plural: 

Na minha 

costa(costas) 

Omissão de 

letras: 

Talvez (taves) 

Antes (ates) 
Quando (qua) 
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ALUNO 

 

 

PROBLE

MAS 

CURSIVO

S 

(quais 

letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo 

 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

 

 

 

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

 

 

 

 

Trocas 

de letras. 

Quais? 

 

 

 

 

 

Som 

nasal 

Usos do 

R 
Usos do S 

L ou 

U 

final 

Outros 

Problemas 

encontrados 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Pedro Henrique França 

de Sousa 

 

Letra H 

(escreve a 

letra 
deitada) 

 

Letra F (faz 
a curva 

aberta, 

ficando 
semelhante 

a um P) 

Está 

bem( 

estab
en) 

 Usa parágrafo, 

letra 

maiúscula, e 
travessão 

(mesmo que 

na posição 
erada há noção 

de sua 

utilização).   
 

Usa ponto, 

mas 

indevidamente
, não usa ponto 

final.  

 
Omissão do 

acento 

agudo(estaben

). 

Em (en). 

 

Está bem 
(estaben). 

 

  Zombavam(so

mbavam) 

Fazendo(fasen
do). 

Selva(ceuva). 

Começou(com
esou). 

Começaram(co

mesaram). 

Selva

(ceuv

a). 

Uso indevido do 

hífen(si-mesmo). 

Excesso de letra 
(...rei da ceuva 

que era o leão e.). 

Omissão de 
letras(algus). 

Letra maiúscula 

no meio do texto 
(o Ratinho). 

Uso indevido do 

travessão (e 

tambem_ O leão 
falou). 

 

 

 

Deixa 

espaço no 
inicio da 

linha sem 

que haja 
parágrafo. 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L 

ou 

U 

fina

l 

Outros  

Problem

as 

encontra

dos 

Raul  Matheus Mlak de 

Souza Justimiano 

 

Letra S (pare 

com o 5). 

Precisa melhorar 

toda a grafia, 

mesmo a escrita 

sendo em letra 

de palito. 

 

E o ratinho 

(eoratinho) 

E tremeu 

(etremeu) 

Com medo 

(comedo) 

O ratinho 

(oratinho) 

Que será 

(quesera) 

A moral 

(amoral) 

E ficou (eficou) 

Uma armadilhar 

(umardilha) 

Medroso 

(me droso) 

Estava (esta 

va) 

Dormindo 

(dormi no) 

Estava (es 

tava) 

Ajudaria (a 

ju daria) 

Salvou (sau 

vou) 

Amor (a 

mor) 

Não 

usa 

acento 

agudo: 

(queser

a/ que 

será) 

Usa 

parágra

fo, dois 

pontos 

e ponto 

simples 

(OBS: 

sem 

concord

ância 

E por 

O: 

fome 

(feme), 

I por 

E: 

passeo

u 

(pasiou

) 

Príncip

e 

(prisipi

)   

E por 

O: 

preso 

(proso)

, 

  Prinsipi) 

(Balansou) 

Prezo 

(preso)  

Príncipe 

(prisipi) 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTU

AÇÃO 

(quais 

sinais 

usa, 

quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L 

ou 

U 

fina

l 

Outros  

Problem

as 

encontra

dos 

Samuel de Sá Vieira 

 

(o) muito torto 
(d)não faz a curva 

da letra 

(r) faz parecendo 

uma pinça 
(ç)a perna do ç 

muito alta 

(s) não faz a curva  
(l)faz a perna do l 

muito curta 

(n)faz  a perna do 

n muito curta 
(p) faz a bolinha 

do p muito 

fechada (as vezes 
parece um D* 

(m) faz um M 

muito grande 
(u)faz um U 

muito fechado 

(q)faz a a letra 

parecendo um O 

asombrade(a 
sombra de) 

brincarperto(brinc

ar perto) 

deleeele(dele e 
ele) 

menosque(menos 

que) 
oleãoprendeu( o 

leão prendeu) 

embaixo (em 

baixo)  
dapata(da pata) 

leãodesistiu(leão 

desistiu) 
presona(preso na) 

sesolta(se soltar) 

tremercom(tremer 
com) 

comseusdentes(co

m seus dentes) 

amorcomamorsep

aar vore(a 
arvore) 

rati 

nhos(ratinhos

) 
a 

cordou(acord

ou) 
es  maga 

lo(es maga  

lo) 

al gum 
(algum) 

de 

pois(depois) 
consegui a 

(conseguia) 

roe u (roeu) 
co r 

da(corda) 

so l ta (solta) 

 

só as 
vezes 

usa 

virgula e 

ponto 
final 

faz  

paragraf
o com 

poucas 

linhas 

      Ocultaç
ão de 

Letras 

solta(sol

tar) 
ugi(ugir 

) 

 

não gosta de 
escrever com 

letra de mão  

não respeita o 

limite da 
linha? 

apaga muitas 

vezes(e não 
apaga direito) 

escreve com 

as letras 

muito 
separadas 

as letras 

“voam” da 
linha; 

escreve muito 

bagunçado;  
acento 

quase não usa 
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(g)as vezes o g 

parece um O 

maiúsculo 

aga(amor com 

amor se paga) 
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ALUNO 

 

PROBLEMAS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 
Usos do S 

L ou 

U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

SIMONE YASMIM VIEIRA 

BARROS 

 

Escreve o (N) 

enorme, só no 

primeiro 
parágrafo e o 

resto fez normal 

Faz algumas 
letras (S) 

parecendo um (E) 

Escreve as letra 

(B),(L),(O) 
enorme só no 

começo do texto 

 

 

 Não faz 

parágrafos no 

momento 
certo 

Usa travessão 

Usa ponto 
final 

Usa dois 

pontos 

Usa aspas 
Não usa 

vírgulas 

(Pençou) 

pensou  

(Vugiram) 
fugiram 

(Volego) 

fôlego 

  (Pençou) 

pensou 

 Escreve as 

palavras 

faltando 
letras 

Só fez um 

parágrafo 
Escreve 

ultrapassan

do a linha 

Escreve 

ultrapass

ando a 
linha 
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ALUNO 

 

PROBL

EMAS 

CURSI

VOS 

(letras 

que 

possue

m o 

traçado 

cursivo 

errado) 

 

H
IP

O
S

E
G

U
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

H
IP

E
R

S
E

G
U

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

  

PONTUAÇÃO 

(quais sinais usa, 

quais omite) 

 

Troca de 

letras 

 

Som 

nasal 

 

Us

o 

do 

R 

 

Uso 

do S 

 

Uso 

do L 

ou U 

 

Outros problemas 

 

ORGA

NIZAÇ

ÃO 

ESPAC

IAL 

Vinicius Henryk de Sousa da 

Costa 

 

Letra H 

(escreve 
deitado, 

como se 

fosse 

junção 
do l+n). 

 

E 

se 
(es

e); 

 

 Usa parágrafo; 

Tem noção do uso do 
hífen (cara-cara); 

Usa dois pontos na 

fala dos personagens, 

mas não usa 
travessão; 

Usa ponto final, mas 

não usa ponto 
simples; 

Usa (~), 

corretamente e 
indevidamente 

(balãmgada); 

Não usa virgula;    

Falta de acento 
agudo: (ade-até) 

Usa ponto de 

exclamação: Há! Há! 
Há! 

D por T: 

até (ade); 
M por N: 

mesmo 

(mesno); 

Sabendo 
(sabemdo); 

Balançada/

balangada 
(balãmgada

); 

P por B: 
percebeu 

(bercebeu); 

U por A: 

Fugiu 
(fugia, 

/*concordâ

ncia) 
 

Ficarã

o;  
Zombã

odo; 

Oubse

vãodo; 
Balãm

gada. 

 Cima 

(sima
).  

 

Caiu 

(cai). 
Junção errada da letra B 
(não usa a perninhas das 
letras, liga tudo a parte de 

cima do B) 

Omissão de letra: 
derrubasse (deruBase); 
Possa (posa); 

Observando (oubisevãodo) 

Letra maiúscula no meio 
da palavra (deruBase/ 

derrubasse) 

Uso do ÃO no meio de 
palavras: zombãodo 

Oubisevãodo 

Troca de ordem: estava 

(setava) 
Excesso de letra: 

oubisevãodo 

Arisncou; 
 

Muito 

boa  
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ALUNO 

 

PROBLEM

AS 

CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema 

no traçado 

cursivo) 

H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T

A
 

USA 

PONTUAÇ

ÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 

T
E

X
T

O
 

Troc

as de 

letras

. 

 

Quai

s? 

Som 

nasal 

Usos 

do R 

Usos do 

S 

L 

ou 

U 

fin

al 

Outros  

Problemas encontrados 

Vitor Santos de Souza 

 

O traçado 
da letra “h” 

pois 

escreve 
deitado;  

O traçado 

da letra 

“e”; 
O pingo na 

letra “i” 

pois faz 
com forma 

de acento; 

 
Seventase 

por (se 

ventasse); 
Poriço por 

(por isso); 

Comero por 

(comer o); 
O que por (o 

que); 

Exima por 
(em cima); 

Reida por 

(rei da); 
Focasar por 

(foi caçar); 

Diagora por 

(de agora); 
 Derrepente 

por (de 

repente); 
Eo por (e o); 

 Omite o 
parágrafo 

no começo 

da frase; 
Usa letra 

maiúscula 

no início da 

frase; 
Usa 

vírgula; 

Usa dois 
pontos; 

Usa o hífen 

para 
separar as 

palavras no 

fim da 

frase; 

 Zombar
ão(zomb

aram); 

Ficarão 
(ficaram

); 

Derrep
ente 

(de 

repent
e); 

Comeso
u(começ

ou); 

Poriço(p
or isso); 

Esa(essa

); 

Faz(faz)
; 

Vossê(v

ocê); 

 Siventase omissão do 
“s”; Poriço uso do 

cedilha; O outros 

emprego do plural na 
concordância; medros 

omissão do “o” no 

final; calda troca de U 

por L; 
Os os repetição; 

ajudareia/pesou 

omissão de letras e 
acréscimo de letras; 

sorti troca de E por I; 

cave-rna emprego do 
hífen de forma 

incorreta; mor 

(mordeu); mes 

(mesmo); prisipe 
(omissão do N e troca 

de C por S; apareseu 

(apareceu);  

Aprese
nta 

algum

as 
dificul

dades; 
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ALUNO 

 

PROBLEMA

S CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇ

ÃO 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som 

nasal 

Usos do 

R 

Usos 

do S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Yago Chad Charra Ramos 

 

Precisa 
desenvolver 

a letra 

cursiva pois 

escreve com 
letra bastão; 

as letras 

possuem 
tamanhos 

diferentes e 

algumas 

estão tortas; 

Veramus 
(vieram 

uns); 

Presona 

(preso 
na); 

 

Em bora 
(embora); 

Não usa 

parágrafo; 

usa 

vírgula; 

não usa 

hífen; não 

usa dois 

pontos; 

não usa 

ponto 

final; 

     Em alguns 
momentos as 

letras ficam 

muitos 

embaralhadas 
não 

possibilitand

o a 
compreensão

; omissão de 

algumas 

letras; 
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ALUNO 

 

PROBLEMA

S CURSIVOS 

(quais letras 

apresenta 

problema no 

traçado 

cursivo) H
IP

O
S

E
G

M
E

N
T

A
 

H
IP

E
R

S
E

G
M

E
N

T
A

 

USA 

PONTUAÇÃ

O 

(quais sinais 

usa, quais 

omite) 

PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

E
S

P
A

C
IA

L
 D

O
 T

E
X

T
O

 

Trocas 

de 

letras. 

 Quais? 

Som nasal 
Usos 

do R 

Usos do 

S 

L ou U 

final 

Outros  

Problemas 

encontrados 

Yasmin Silva 

 

Precisa 

arrumar os 

traçados das 

letras T e S 

(diminuir o 

tamanho). 

  Usa vírgula, 

ponto final, 

dois pontos, 

exclamação, 

interrogação

, travessão e 

letra 

maiúscula 

no início do 

texto.  

Substitui 

muito a 

vírgula pelo 

E. 

Faltou 

virgula e 

um ponto. 

 

Caio 

(caiu) 

Agoro 

(agora 

Zombavão 

(zombavam)  

Começarão 

(começaram)  

    Aproveitar 

mais até o 

final da 

linha. 
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