I.

Dados de identificação
Escola: XXX
Professoras: Kauane Harmuch, Laís M. A. de Oliveira e Tatiane L. Azevedo
Ano letivo: 2018.
(2º PED/M/ST CRUZ)
Turma: Educação Infantil (5 anos).
Porção da realidade: moradia.
Período: 25, 26 e 27/04/2018.

II.

Objetivos:
 Utilizar a linguagem para representar e comunicar ideias;
 Expressar- se criativamente;
 Vivenciar situações que promovam a construção da autonomia;
 Vivenciar situações que promovam a construção de cooperação para trabalhar
em grupo;
 Explorar as possibilidades de movimento do corpo;
 Explorar as noções matemáticas relativas às formas geométricas;
 Percepção das cores primárias e secundarias;
 Vivenciar situações quem promovam a construção de atitudes e valores;
 Vivenciar situações em que a criança desenvolva empatia pelo outro;
 Vivenciar situações que desenvolvam a compreensão de que existem diversos
tipos de família;
 Vivenciar situações que desenvolvam a compreensão de que existem diversos
tipos de moradia;
 Explorar as noções matemáticas relativas à quantidade;

III.
Conteúdos:
EIXO: identidade e autonomia
Conteúdo
Conhecimento do próprio corpo

Detalhamento
Partes do corpo/ interdependência.

Hábitos

Higiene (escovação).

Saúde
Atividades da vida cotidiana

Cuidado de si mesmo e do ambiente.
Acontecimentos do cotidiano familiar e do
grupo social.
Membros da família.

História da criança
EIXO: consciência corporal
Conteúdo
Movimentos fundamentais
Reprodução e criação do movimento
EIXO: intercomunicação e linguagens
Conteúdo
Linguagem oral: falar e ouvir
EIXO: noções lógico-matemáticas
Conteúdo
Noções de quantidade:
Sólidos geométricos (tridimensional)

Detalhamento
Saltar, pular, saltitar, correr, descer e passar
por dentro.
Cantigas de roda.
Detalhamento
Exposição de ideias (relatos de experiências,
fatos, ações, histórias, descrição)
Detalhamento
Comparação entre quantidades (o que tem a
mesma quantidade)
Classificação (triângulo, retângulo, quadrado,

círculo).
Possibilidades de: empilhar, desempilhar,
encaixar, desencaixar, enfileirar.
EIXO: linguagens plásticas
Conteúdo
Registro de ideias/significados:
Percepção na produção plástica
IV.

Detalhamento
Colagem, desenho.
Cor

Encaminhamento metodológico

1º dia 25/04/2018
13:00 – 13:30
Será iniciada a aula com o acolhimento das crianças, posicionando-as numa roda, para
iniciar a chamada, trabalhando o reconhecimento do próprio nome da criança e das outras
crianças, elas deverão levar o crachá e o colocar no cartaz de pregas. Após este momento,
ainda em círculo será iniciada uma história:
A casa sonolenta (Audrey Wood)
Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam
dormindo.
Nessa casa tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando, em cima de uma avó roncando,
numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando, em cima de um menino
sonhando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato ressonando, em cima de um cachorro
cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormindo, em cima de um gato ressonando, em
cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando,
numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Em cima desse rato tinha uma pulga...
Será possível?
Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em
cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando,
numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu
sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém
mais estava dormindo.

Iniciaremos uma conversa falando sobre a família do livro “A casa sonolenta” que é
composta por uma avó, um menino e diversos animais. Em seguida será perguntado para cada
criança “quem faz parte da sua família?”, após esta conversa sobre a família delas
perguntaremos sobre “o que elas acham que é uma família”, depois que elas falarem o que

pensam explicaremos o conceito de família do Papa Francisco, porém, será modificado
algumas partes:
“Família é um grupo de pessoas, que não precisam estar necessariamente reunidas em
uma casa e que convivem e aceitam as diferenças que existem entre eles, construindo carinho,
perdão quando alguém faz algo errado, respeito, gratidão, paciência, direitos e deveres de
cada um, limites, enfim, é na família que aprendemos a amar uns aos outros sem esperar nada
em troca.”
13:30 – 14:10
Será explicado que as famílias são diferentes umas das outras, porque são formadas
por pessoas diferentes, tanto nas características físicas quanto na sua personalidade, gostos,
estilo, enfim no seu jeitinho de ser. Por exemplo levaremos fotos que mostrem os diferentes
tipos de família para explicar:












Há muito tempo atrás só existia um padrão de família que era o pai, a mãe e os filhos;
Agora as famílias podem ser muito grandes com avós, tios, pais e filhos morando todos juntos;
(pergunte as crianças se existem outras pessoas morando em sua casa como as citas na
explicação)
Algumas são bem pequenas formadas as vezes só por um pai seus filhos ou só por uma mãe e
seus filhos ou ainda só pelos avós e seus netos, acontece quando um dos pais morrem ou
quando os pais se separam;
Algumas famílias têm madrasta ou padrasto e “irmãos-postiços ou irmãs-postiças”; (pergunte
se alguma criança mora em uma família assim)
Existem famílias que todos são da mesma cor e outas famílias em que as pessoas têm cores
diferentes; (pergunte como são as características corporais da família das crianças se todos têm
o mesmo tom de pele ou não)
Tem famílias que as pessoas são muito parecidas (ex: todos na casa gostam de sertanejo) e tem
outras famílias que as pessoas são muito diferentes (ex: o pai gosta de sertanejo, a mãe de
forró e os filhos de pop); (pergunte na família delas todos gostam das mesmas coisas ou se
gostam de coisas diferentes)
Têm famílias que adotam filhos;
Existem famílias que têm duas mães ou dois pais; (explique que isso acontece quando a mamãe
gosta de outra mulher ou o papai gosta de outro homem e que isso é normal)
Têm famílias que gostam de ficar em silêncio e não gostam de sair muito enquanto outras
adoram fazer barulho e festas; (pergunte se a família deles é agitada e gosta de festas ou se a
família é silenciosa e gosta só de ficar em casa)

“Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial independente do tipo
que ela é.” – Tood Parr (O livro da família)

14:10 – 14:40
Agora as crianças vão escutar uma música que fala sobre a família, o professor deve
colocar a música mais de uma vez.
Família - Titãs
Família, família

Mas quando a filha quer fugir de casa

Papai, mamãe, titia

Precisa descolar um ganha-pão

Família, família

Filha de família se não casa

Almoça junto todo dia

Papai, mamãe, não dão nem um tostão

Nunca perde essa mania

Família êh! Família ah!

Família!

Família êh! Família ah!

Família êh! Família ah!

Família!

Família!

Família, família

Família, família

Cachorro, gato, galinha

Vovô, vovó, sobrinha

Família, família

Família, família

Vive junto todo dia

Janta junto todo dia

Nunca perde essa mania

Nunca perde essa mania

A mãe morre de medo de barata (Uô! Uô!)

Mas quando o neném fica doente (Uô!
Uô!)

O pai vive com medo de ladrão

Procura uma farmácia de plantão

Botaram cadeado no portão

O choro do neném é estridente (Uô! Uô!)
Assim não dá pra ver televisão
Família êh! Família ah!
Família!

Jogaram inseticida pela casa (Uô! Uô!)

Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!

Após o termino da música será feito uma reflexão com as crianças sobre a família da
música, pergunte a eles:










Quem faz parte da família da música?
Será que todas essas pessoas moram juntas na mesma casa assim como a família da casa
sonolenta?
O que eles faziam todo dia?
Por que o neném chorava muito?
E o que a família queria fazer enquanto o neném chorava?
O que eles tiveram que fazer pro neném parar de chorar?
Que animais essa família tinha?
Do que a mãe e o pai tinham medo?
O que eles fizeram para não sentirem mais medo?

Agora cada criança irá falar sobre como sua família é, e o que eles fazem juntos todos
os dias.
14:40 – 15:00
Para irem ao banheiro, lavar as mãos e pegar o lanche as crianças deverão ficar uma
atrás da outra para formar uma grande centopeia (não precisa ser uma fila por ordem de
tamanho crescente, os meninos e as meninas deverão ficar misturados também) então sairão
junto com o professor cantando a música centopeia <https://www.youtube.com/watch?v=uxMocOU7MA>, essa música dirá que a centopeia deverá fazer algumas coisas como “não parar
de bater o pé” ou “sentar para descansar”, após o lanche as crianças deverão raspar os restos
de comida dos pratos.
15:00 – 15:15

Recreio livre.
15:15 – 15:30
As crianças formarão fila para entrar na sala e pegar suas escovas de dente, o
professor formará a centopeia novamente para levar as crianças para fazer a escovação na pia
dos banheiros e voltará para a sala.
15:30 – 16:00
ATIVIDADE “A ÁRVORE DAS FAMÍLIAS”
Materiais:



Um pedaço grande de papel bobina cortado no formato de uma árvore;
Revistas, jornais, panfletos, etc. (os materiais devem conter muitas fotos de diversos
tipos de família que foram falados em aula ou peça para que as crianças desenhem os
diversos tipos de família.)

Peça para que as crianças localizem os diversos tipos de família nas revistas e peça
para que elas recortem e colem na árvore. Ao termino do cartaz compare as características das
famílias dos recortes com o que foi falado mais cedo na aula”. Exponha o cartaz do lado de
fora da sala para que as outras turmas possam ver.
16:00 – 16:40
As crianças serão levadas para a quadra, nestes três dias as crianças realizarão
atividades ao ar livre, então a professora realizará a “brincadeira do trenzinho” nos três dias,
para isso as crianças deverão ficar uma atrás da outra todas misturadas, será cantada uma
música: eu vou andar de trem, e vocês vão também parou, depois a música dará alguns
comandos como “polegar para frente, cotovelo para trás” e após os comandos cantamos
novamente eu vou andar de trem, e vocês vão também parou... Então neste primeiro dia serão
feitos só dois comandos e a cada dia que passar será adicionado mais dois comandos até
chegar a quadra (vídeo da brincadeira < https://www.youtube.com/watch?v=S9T-sqVF5lw>.
Na quadra realizaremos duas brincadeiras, tendo como objetivo trabalhar as partes do corpo,
a lateralidade, coordenação motora, equilíbrio, construção de regras e noção de direita e
esquerda, brincadeiras:
• Estátua: utilizando a música (mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e outro atrás,
agora ninguém pode se mexer estátua)
• Elefantinho sapeca: a professora dirá “elefantinho sapeca” e as crianças deverão responder
“que pose?”, então a professora dirá uma pose e as crianças terão que fazer a pose. Ex: saltar,
pular, saltitar.
Após este momento as crianças realizarão uma brincadeira utilizando o balão:



Com uma mão irão passar o balão pelo corpo (passar o balão em volta do outro braço,
no pé, etc.)
Depois no corpo do colega.

As crianças terão mais um tempo para fazer a brincadeira que elas decidirem. Para
voltar à sala faremos uma fila e cantaremos a música “eu conheço um jacaré”
Eu conheço um jacaré
Que gosta de comer

Esconda seus olhinhos (substituir por outras partes do corpo)
Se não ele come seus olhinhos e o dedão do pé.
16:40 – 17:00
Primeiramente as crianças devem organizar a sala, arrumando as carteiras e juntando
os papéis do chão.
Para acalmar as crianças antes de irem embora, aproveitando que foi falado sobre
família e amor, a professora ensinará a música “Oração – a banda mais bonita da cidade”. As
crianças deverão fazer uma roda e se sentar no chão, então a professora irá dizer que vai
ensinar a eles uma música que fala sobre o coração. Se a professora souber tocar violão e
puder levá-lo para a sala pode utilizar o violão na hora de cantar a música com as crianças.
Oração - A Banda Mais Bonita da Cidade
Meu amor, essa é a última oração

Cabe o meu amor

Pra salvar seu coração

Cabem três vidas inteiras

Coração não é tão simples quanto pensa

Cabe uma penteadeira

Nele cabe o que não cabe na despensa

Cabe essa oração

Cabe o meu amor
Cabem três vidas inteiras
Cabe uma penteadeira
Cabe nós dois

Cabe até o meu amor, essa é a última oração
Pra salvar seu coração
Coração não é tão simples quanto pensa
Nele cabe o que não cabe na despensa

Cabe o meu amor
Cabem três vidas inteiras
Cabe uma penteadeira
Cabe nós dois

Cabe até o meu amor, essa é a última oração
Pra salvar seu coração
Coração não é tão simples quanto pensa
Nele cabe o que não cabe na despensa

2º dia 26/04/2018

13:00 – 13:40
Será iniciada a aula com o acolhimento das crianças posicionando-as numa roda,
então, será iniciada a aula com a caixa surpresa, que será organizada na seguinte maneira:
utilizando uma caixa decorada criativamente, na qual irá conter vários objetos, de diversas
formas geométricas, tendo como objetivo que as crianças descubram qual é o objeto. Para
isso, o professor deverá dar pistas.
Ainda formando uma roda será explicado que as formas geométricas são os formatos
das coisas ao nosso redor e as principais formas geométricas são o círculo, o quadrado, o
retângulo e o triangulo. Após este momento será contada uma história com palitoches feito
pelas professoras, tendo um espaço para participação das crianças estimulando a curiosidade
e o interesse delas sobre o conteúdo, propondo para as crianças identificarem diferentes
formas geométricas dentro da sala com o auxílio da professora.
A história do quadradinho (Alexandra Prasinos Bernal)
Era uma vez uma família de quadrados...
Que vivia uma cidade de quadrados...
Nas férias resolveram viajar para uma cidade, onde havia um parque.
E muitas famílias diferentes também estavam no parque.
Quadradinho nunca tinha visto aquelas formas e as achou muito esquisitas...
Dona Quadrado queria que o filho se enturmasse. Estão perguntou:
- Você não quer brincar, filho?
- Quero sim, mamãe! Mas é que eles são diferentes... Disse o Quadradinho. Dona quadrada
logo entendeu tudo!
- Sabe filho, nós pertencemos à família dos quadrados, mas existem outras famílias que
também são muito importantes para o mundo.
Por exemplo, a família dos triângulos. Sem ela não existiriam tantas coisas como: a vela do
barco, o telhado da casa, as setas, a casa do índio...
A família do retângulo contribui para muitas coisas também: o prédio, a piscina, a lousa da
escola, o tapete e até o dinheiro.
Já a família do círculo nos trouxe as rodas, o relógio, as moedas, o sol e um brinquedo chamado
bola.
O Quadradinho prestou bastante atenção no que sua mãe lhe disse, e perguntou:
- Mãe, você não se esqueceu de uma família?
- Qual? Disse dona Quadrada, Quadradinho respondeu todo risonho:
- A família das estrelas.
Dona Quadrada, muito feliz por seu filho estar conhecendo o mundo, lhe respondeu:
- É mesmo, filho! Com a família das estrelas e todas as outras é que se forma o mundo.

Ao término da história perguntaremos em que lugares podemos ver as formas
geométricas para as crianças, e depois ensinaremos as crianças a fazer uma casa, um carro,

uma mesa, etc. com as formas geométricas. Após essa explicação as crianças deverão
desenhar algo com as formas geométricas. Depois, explicaremos que existem formas de
diferentes tamanho e cores e então começaremos a explicar o que é uma cor.
13:40 – 14:30
A professora iniciará uma roda de conversa com perguntar para as crianças: “Qual é a sua
cor preferida?”, “Onde você vê está cor?”, “Por que você gosta mais desta cor e como ela faz
você se sentir?”, “Quais objetos em casa, na rua ou na escola são da sua cor favorita?”, são
alguns exemplos de questões. A ideia é fazer perguntas e estimular a atenção e as conexões
delas. Após o momento da conversa será dada uma explicação sobre as cores, em seguida
sobre as cores primárias e secundárias:
 Cor é a impressão que a luz refletida pelos objetos produz nos olhos.
 As cores primárias (vermelho, azul e amarelo) existem sem a mistura de outras cores
e, a parir da mistura dessas cores conseguimos as cores laranja, roxo e verde.
 As cores secundárias (laranja, roxo e verde) são as cores que obtemos a partir da união
de duas cores primárias ex: azul + amarelo= verde, vermelho + amarelo= laranja,
vermelho + azul= roxo.
Utilizaremos uma demonstração lúdica chamada “a mágica das cores” para apresentar as
cores as crianças.
Materiais:
 1 garrafa pet para cada criança (lembre-se de pedir a garrafa aos pais pelo menos com
dois dias de antecedência para que nenhuma criança fique sem);
 Tinta guache de cada cor que será apresentada;
 Água;
Modo de preparo:
Encha a garrafa pet com um pouco de água, em seguida coloque um pouco de tinta
guache da cor a ser apresentada na tampa da garrafa pet e feche a garrafa (tome cuidado para
não chacoalhar a garrafa antes do tempo, pois, se não perderá a graça se as crianças
descobrirem como foi feito)
Após este preparo, de uma garrafa para cada criança e peça para que elas chacoalhem
a garrafa com força.
Vídeo da atividade:<https://www.youtube.com/watch?v=BRbn_FWGkSg>
À medida em que as cores apareçam nas garrafas peça que as crianças identifiquem
objetos na sala que tenham a mesma cor e aproveitando a procura do objeto com a mesma
cor peça que a criança identifique a forma geométrica do objeto.
14:30 – 14: 40
As crianças irão assistir o vídeo “Misturando as cores / Onde estão as cores? da Xuxa”
< https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY>
14:40 – 15:00
Formando a centopeia as crianças serão levadas para ir ao banheiro lavar as mãos e
para pegarem o lanche, após o lanche as crianças deverão raspar os restos de comida dos
pratos.
15:00 – 15:15
Recreio livre.

15:15 – 15:30
As crianças formarão fila para entrar na sala e pegar suas escovas de dente, o
professor formará a centopeia novamente para levar as crianças para fazer a escovação na pia
dos banheiros e voltará para a sala.
15:30 – 16:00
Neste momento, coloque a camiseta que as crianças trouxeram de casa, pois, em um
momento da atividade as crianças podem sujar a roupa. Leve-as para o ar livre, primeiro,
apresentaremos as formas geométricas no concreto, utilizando o bloco lógico, trabalhando
seriação e classificação com as crianças, oportunizando a exploração do material concreto
através da brincadeira. Em seguida as crianças devem olhar as casas em volta da escola e
identificar as formas geométricas e as cores.

16:00 – 16:15
Será feita a brincadeira “elefantinho colorido” que estimula a atenção, agilidade,
memória, coordenação motora e o reconhecimento de cores.
Como brincar:
Um participante é escolhido para falar as cores, no caso de crianças mais novas o ideal
é que seja um adulto. Ele fica à frente dos demais e diz: “Elefantinho colorido!”. Os outros
respondem: “Que cor? Então quem está dizendo as cores grita o nome de uma cor e os
jogadores correm para tocar em algo que tenha aquela tonalidade.
16:15 – 16:40
Após este momento realizaremos uma atividade para a qual será necessário que os
pais enviem à escola os seguintes materiais: 1 garrafa pet, 1 meia, 1 camiseta velha que possa
ser sujada. Os professores devem levar 1 detergente e 1 caixa de elástico de dinheiro.
O professor deve pegar a água das garrafas pets que foram utilizadas e colocar em potes
plásticos, pode ser um de margarina ou outros potes de produtos que possam ser reutilizados,
as crianças devem misturar a água dos potes para obter as cores secundárias também, após
este momento misture detergente na água com tinta. Corte as garrafas pets e prenda a meia
com o elástico, agora peça as crianças que molhem a meia na água colorida e soprem para que
possam formar uma “tromba de elefante colorido”.
Vídeo da brincadeira: https://www.youtube.com/watch?v=bXYUUiKg6so
16:40 – 17:00
Para voltar à sala retomaremos a “brincadeira do trenzinho” e como dito
anteriormente será adicionado mais dois comandos que serão “joelhinho dobrado e
pescocinho dobrado” até chegar na sala. Chegando lá, primeiramente as crianças devem
organizar a sala, arrumando as carteiras e juntando os papéis do chão, depois será realizar
uma atividade calma para não ficarem muito agitadas na hora de ir embora, peça para que elas
sentem e de três potinhos de iogurte para elas, um deles deve conter feijões brancos e pretos,
em seguida peça para que as crianças comecem a separar os feijões por cores em cada
potinho.
3º dia 27/04/2018
13:00 – 13:30
Será iniciada a aula com o acolhimento das crianças posicionando-as numa roda, assim
que as crianças sentarem a professora irá falar que hoje eles vão aprender sobre as casas, logo
em seguida cada criança deve descrever o local em que mora (pergunte a criança de que
material é feito a casa, quantos quartos ela têm, etc.). Após este momento, a professora deve

explicar que a casa é o local onde as pessoas moram, sozinhas, com seus familiares ou outras
pessoas, a casa também pode ser chamada de lar.
A casa é muito importante tanto para os humanos quanto para os animais, pois, é o
lugar onde descansamos, comemos, guardamos nossas coisas, nos protegemos do sol e da
chuva. A partir desta explicação mostre com imagens os diferentes tipos de moradia para as
crianças que são:
 As casas de palafita são feitas em madeira e ficam suspensas por estacas, por onde
passam águas de rios.
 Os barracos são, normalmente, aquelas casas feitas em bairros mais distantes ou nas
favelas. São muito simples, geralmente construídos com restos de madeira, isopor,
latão e papelão.
 As casas de pau a pique são muito simples, construídas nas estradas, nas
proximidades das cidades de interior, e em sítios ou chácaras. Suas paredes são
levantadas com barro e varas retiradas de árvores. Os telhados são feitos de palha ou
com as próprias varas e o barro, mas alguns são feitos com telha comum.
 Alvenaria é o nome dado às casas feitas de tijolos, cimento e areia. Essas casas podem
ser térreas ou em forma de sobrado, com mais de um andar, mas tudo depende do
gosto e das condições financeiras que a pessoa tem.
 Os edifícios são construídos com armações de ferro, para ter sustentação e aguentar o
peso do seu tamanho ou altura. Também são usados em suas construções cimento,
tijolos, areia e placas de concreto. Várias famílias moram em um mesmo edifício, mas
cada uma em um apartamento.
 Um iglu é basicamente uma casa ou cabana feita de neve compactada que protege as
pessoas do frio. Ele era construído pelos esquimós, que, atualmente, utilizam outros
materiais na fabricação de suas casas.
 A Oca é a mais comum habitação indígena, principalmente entre os índios da família
tupi-guarani. Consiste em uma grande cabana, feita com troncos de árvores e cobertas
com palha ou tranco de palmeira. Na oca, podem viver várias famílias de uma mesma
tribo.
Esses são os mais comuns, mas o professor pode falar sobre mais tipos de moradia
como o trailer, as casas norueguesas cobertas de plantas, casa de adobe, as tendas, etc.
13:30 – 14:00
Depois da explicação as crianças serão divididas em dois grupos, para jogar dois jogos
diferentes, enquanto um grupo joga um o outro grupo joga outro e depois eles trocam. O
primeiro jogo é uma trilha pedagógica adaptada sobre os tipos de moradia (foto nos anexos),
nessa trilha as crianças devem jogar um dado e ir andando nas casinha como um jogo de
tabuleiro, na casinha em que a criança parar vai ter uma curiosidade sobre o tipo de moradia e
um desafio, por exemplo, quantas janelas tem nessa casa ou quais formas geométricas podem
ser encontradas nessa casa. O segundo jogo é o jogo das casinhas, nesse jogo a criança jogará
quatro dados, um com um número de janelas, outro com o número de portas, um que dirá se
a casinha tem chaminé ou não e outro com uma cor, após jogar os dados a criança deverá
achar a casinha que tem a chaminé ,cor e o número de janelas e portas correspondentes aos
dados jogados.
14:00 – 14:20
A professora explicará sobre a moradia dos animais, que eles assim como os humanos
precisam de um lugar para se proteger da chuva e do frio, e mostrará imagens para as crianças
da moradia deles. Ex: casinha do João de barro, colmeia, os formigueiros, as tocas dos
coelhos, etc.
14:20 – 14:40

Para levar as crianças ao ar livre retome a “brincadeira do trenzinho com dois novos
comandos que serão: “linguinha para fora e perninha direita levantada”. Chegando lá
primeiramente brinque com eles de roda cotia, mas, não mais que cinco minutos. Forme uma
roda com todos dando as mãos. Comece a girar devagar cantando a canção " roda cotia de
noite e de dia o galo cantou e a casinha caiu!” Ao término da música, quando chegar o
momento de falar "...caiu!", todos se abaixam.
A segunda brincadeira é o ‘‘Coelhinho sai da Toca”, enfatizando um dos abrigos dos
animais. Os participantes são divididos em grupos de três. Dois jogadores dão-se as mãos
formando a toca e o terceiro ficará entre eles e será o coelhinho. Do lado de fora ficam os
coelhos perdidos. Ao ser dado o sinal: ‘Coelhinho sai da toca, um, dois, três’, as tocas
levantam os braços e todos os coelhinhos devem ocupar uma nova toca, inclusive os coelhos
perdidos. Quem não conseguir entrar fica no centro, esperando nova oportunidade. O jogo fica
mais emocionante se no lugar dos coelhinhos perdidos houver um caçador. Nesse caso,
apenas um participante fica de fora. Quando for dado o sinal ele deverá perseguir os
coelhinhos durante a troca de tocas. O primeiro a ser pego passará ao posto de caçador, o
caçador vira uma das ‘tocas’, e este, por sua vez, vira um coelhinho. Se o número de crianças
for pequeno, as tocas podem ser desenhadas no chão com um giz, assim, ninguém fica de fora
da brincadeira.
14:40 – 15:00
Formando a centopeia as crianças serão levadas para ir ao banheiro lavar as mãos e
para pegarem o lanche, após o lanche as crianças deverão raspar os restos de comida dos
pratos.
15:00 – 15:15
Recreio livre.
15:15 – 15:30
As crianças formarão fila para entrar na sala e pegar suas escovas de dente, o
professor formará a centopeia novamente para levar as crianças para fazer a escovação na pia
dos banheiros e voltará para a sala.
15:30 – 15:45
As crianças sentarão no chão se posicionando em uma roda, então será contada a
história dos “três porquinhos”. Serão utilizadas casinhas feitas de flanelas (flanelógrafos em
forma de casinhas) na qual será possível colar os personagens nas casinhas (imagem nos
anexos).
Os três porquinhos
Era uma vez três porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam
muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os:
- Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não vou estar lá para
vos proteger…
- Sim mamã! – Responderam os três ao mesmo tempo.
Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas e, assim que o
encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa.
O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente, usando
palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o mais novo, juntou uns paus e depressa
construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que a
sua mãe lhe tinha dito, e disse:
- Vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente para me proteger
do lobo mau.
É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas, no fim, estava muito
orgulhoso dela, e só aí se juntou aos seus irmãos para brincar.
Um dia andavam os três porquinhos a saltar, muito divertidos, quando aparece o lobo mau:
- Olá! Vejo três deliciosos porquinhos à minha frente.
Ao verem o lobo mau, fugiram, cada um para a sua casa.

O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo, e disse:
- Cheira-me a porquinho! Sai daí que eu vou te comer! Se não saíres, deito a tua casa de palha
abaixo…
E vendo a casa de palha à sua frente, soprou tão forte, que fez a casinha ir pelo ar!
O porquinho assustado correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa de madeira.
Quando o lobo lá chegou, gritou novamente:
- Cheira-me a porquinho! E eu estou com tanta fome que vos vou comer aos dois…
E com dois sopros, conseguiu deitar a casa de madeira abaixo.
Os dois porquinhos mais novos correram então, apavorados, para a casa do irmão mais velho,
que era de tijolo.
O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou, louco de alegria:
- Cheira-me a porquinho! E mais fome não vou eu ter, pois apanhei três porquinhos para
comer!
Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a casinha de tijolos
não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os três porquinhos saltaram de contentes. Mas o lobo não
desistiu, e disse:
- Não consegui deitar a casa de tijolos abaixo nem derrubar a sua porta, mas eu tenho outra
ideia… esperem que já vão ver! E começou a subir o telhado, em direção à chaminé.
Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito esperto, colocou no
fogão, por baixo da chaminé, um grande caldeirão de água a ferver.
O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo, fugindo o
mais rápido que podia para o meio da floresta. Os dois porquinhos agradeceram ao seu irmão mais
velho, e aprenderam a lição.
Deste lobo mau, nunca mais se ouviu falar…

15:45 – 16:15
Será necessário um pedaço grande de papel bobina divididos em três partes (alvenaria,
madeira, palha). As crianças deverão recortar de revistas, panfletos, etc. ou desenhar casas
feitas de tijolos, madeira e palha. À medida em que elas forem colando deverão identificar as
formas geométricas.
16:15 – 16:50
Faça uma reflexão com as crianças, pergunte:
 Que tipo de casa mais vemos quando caminhamos ou passamos de carro ou ônibus
por perto da escola?
 As casas em que as pessoas moram dependem da quantidade de dinheiro que ela
tem?
 Todas as pessoas têm dinheiro para construir uma casa de tijolos?
O professor vai falar para as crianças que eles irão cantar a musica “A Casa do Vinicius
de Morais”
A Casa – Vinicius de Morais
Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela, não
Porque na casa não tinha chão
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede
Ninguém podia fazer pipi
Porque penico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na rua dos bobos, número zero

O professor perguntará às crianças se elas conhecem uma casa assim, que não tinha
teto, não tinha nada, não tinha chão, não tinha parede, deve falar que uma casa que não tem
penico é uma casa que não tem banheiro. O professor deve explicar que existem pessoas que
não conseguem ter uma casa, pois estão desempregadas, ou não possuem condições para
comprar uma então acabam morando na rua ou morando em abrigos. Pergunte as crianças:
 Vocês já viram um morador de rua?
 Existem moradores de rua perto da nossa escola?
 Vocês já viram algum abrigo para pessoas que não tem casa?
 O que acontece com essas pessoas no inverno?
 O que podemos fazer para ajudar essas pessoas?
Depois da reflexão as crianças devem organizar a sala, arrumando as carteiras e
juntando os papéis do chão.
16:50 – 17:00
Para acalmar as crianças o professor dará massinha para elas brincarem, as crianças
deverão criar o tipo de moradia que mais gostaram e depois podem brincar livremente com a
massinha.
V.

Adaptação para o campo
No primeiro dia ao falar da família, o professor deverá explicar primeiramente sobre as
famílias do campo, sobre como elas eram antigamente e como são hoje, por exemplo,
antigamente todas as famílias e não só as do campo eram muito numerosas, na roda de
conversa o professor deve perguntar as crianças se nos dias de hoje as famílias ainda têm
muitos filhos ou não. Deve ser falado também sobre as mulheres no campo, que antigamente
as mulheres não trabalhavam fora de casa e que aos poucos isso foi mudando, e que agora
elas lutam para ganhar espaço no campo.
No segundo dia, no momento em que as crianças estiverem ao ar livre peça que elas
identifiquem as formas geométricas e as cores na natureza, o professor deve aproveitar e levar
fotos de diversas árvores coloridas (cerejeira, ipês de diferentes cores, rododendro, Glicínia
[Japão], Carvalho [Estados Unidos], Flamboyant [Brasil], Eucalipto [Havaí], etc.), flores
coloridas, etc. mostre quantas coisas coloridas se pode encontrar na natureza e que não existe
árvores somente verde e flores vermelhas de caule verde.
No terceiro dia, ao fazer a reflexão sobre as casas, pergunte como são as casas do
campo, a maioria delas são feitas do mesmo material ou não, pergunte como são feitos os
celeiros dos animais, onde cada animal que vivem no campo dorme. Na hora da atividade leve
imagens de casas do campo. No momento em que for falado com as crianças sobre os
moradores de rua o professor deve explicar que geralmente nós vemos pessoas sem casa no
meio urbano, deverá também ser levado muitas fotos de moradores de rua e de abrigos para
as crianças, pois, não é algo comum na realidade delas.
VI.

Avaliação

Instrumentos
Observação com registros

Análise da atividade: atividade a árvore da
família, atividade com a bexiga, as músicas,
bolha de sabão colorida, o trabalho com os
blocos lógicos, jogo das casinhas, trilha
pedagógica dos tipos de moradia, reflexões

Critérios
Será avaliada a partir das atividades:
capacidade de trabalho em grupo,
construção dos conceitos, a compreensão
das formas geométricas.
O reconhecimento dos diversos tipos de
família, o reconhecimento das partes do
próprio corpo e do corpo dos colegas, a
cooperação com os colegas, a criatividade,
compreensão dos diferentes tipos de

em sala de aula, construção de atitudes e
valores, massinha de modelar.

Brincadeiras: estátua, elefantinho sapeca,
roda cotia, coelhinho sai da toca e elefante
colorido.

moradia relacionando elas com suas formas
geométricas, a capacidade de autonomia, a
capacidade de empatia pelo outro, hábitos
de higiene.
Será avaliada a coordenação motora,
compreensão de regras, atenção, agilidade,
memória, criatividade, noção espacial, a
noção corporal, o reconhecimento das
formas geométricas e reconhecimento das
cores.

Anexos:
1. Trilha pedagógica adaptada.

2. Jogo das casinhas.

3. Casinhas de flanela (contação de história)

4. Exemplos de casas do campo (desigualdade social)

Fonte : Casa de Campo – Como Projetar1

1

Disponível em: < https://www.arquidicas.com.br/casa-de-campo/> Acesso em: 18/07/2018.

Fonte: Casa Na Roça2
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