Plano de Atividade

1. Dados de identificação;
Professores: Amanda Pazinato e Natali Gonsalves Madureira
(2°pedagogia/manhã/Santa Cruz)
Ano letivo: 2018;
Turma: 5 anos de idade, 3°ano. Educação infantil.
Porção de realidade: preconceito étnico, racial e social.
Eixos a serem trabalhados: conhecimento do ambiente físico, social e cultural,
identidade e autonomia, corpo e movimento.
Período: 03, 04, 05 de setembro de 2018.

2. Objetivos;
-Reconhecer que somos diferentes (nas aparências e culturalmente).
-Conhecer e respeitar as variadas culturas.
-Desenvolver jogos e brincadeiras.
-Identificar, respeitar, criticar, repudiar e denunciar todas as formas de relações
preconceituosas, discriminatórias, e excludentes.
-Conhecer e valorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo.
-Comunicar através do movimento emoções e estados afetivos.
-Desenvolver a capacidade de trabalhar em coletividade.
-Superar preconceitos em relação a idade, corpo e profissões.
3. Eixos e conteúdo;
Eixo: conhecimento do ambiente físico, social e cultural.

Conteúdo

Detalhamento
Hábitos culturais (alimentação)

Grupos étnicos
Eixo: corpo e movimento.

Conteúdo
Jogos
Brincadeira

Detalhamento
Jogos em círculos
Com bambolê

Eixo: Conhecimento do ambiente físico, social e cultural.

Conteúdo

Detalhamento
Orientação espacial: perto/longe, em
frente, atrás, aqui, ao lado, entre,
dentro/fora, em cima/embaixo, lá

Estudo do espaço

Eixo: identidade e autonomia.

Conteúdo

Detalhamento
Convivência no espaço familiar

Atividades do cotidiano
Acontecimentos do cotidiano familiar e do
grupo social

1º DIA:




(13:00-13:30) Recepção com “roda de novidades”, momento em
que os alunos contam como foi seu dia e as novidades para os
coleguinhas, lembrando que todos devem falar.
(13:30-14:00) ainda em círculo a professora contará a história: Os
cabelos de Lelê, para introduzir o assunto, utilizando fantoches.

História do dia:

Os cabelos de Lelê
Vou contar resumidamente um pouco da história do livro escrito por Valéria Belém:
O cabelo de Lelê
Lelê era uma menina negra de cabelos enrolados que estava muito triste com seu
cabelo e resolveu ir pesquisar, o porquê de seus cabelos enroladinhos e descobriu
muitas coisas sobre a África, sobre sua identidade e então descobriu que seu cabelo
era enrolado devido ser afro descendente.

E Lelê descobriu também que poderia fazer inúmeros penteados lindos em seu
cabelo e que cada cachinho contava um pouquinho de sua história...
Depois de muito procurar, ela ﬁnalmente encontra um livro que responde a todas as
suas perguntas. Um livro que mostra os diversos tipos de cabelos no continente
africano. Cabelos de todos os tipos, penteados diversos, e enfeites lindos, cada um
mais belo que o outro. Ela ama ver aquilo, e sai por aí, com os cabelos ao vento,
brincando e exalando a sua felicidade.
Ela percebe que seu cabelo é a sua marca, seu cabelo conta histórias, e além de
tudo, vê a beleza que existe nele.
Lelê gostou do que viu e começou a se aceitar, aceitar sua história, gostar de seus
cabelos e de seu jeito de ser.... Ela estava muito feliz por se descobrir na história!!
E você tem gostado do que vê em você??

https://www.livrosdigitais.org.br/baixar-livro/45679SQSIN16VF










(14:00-14:20) Após a contação de história, as crianças poderão
questionar e comentar a respeito da mesma.
(14:20-15:00) Ainda sobre a história faz perguntas a respeito das
diferenças de cor de cada um, que cada um tem um jeitinho
especial, que todas as culturas devem ser respeitadas e que nos
mesmos devemos nos respeitar.
(15:00-15:20) Horário do lanche;
(15:20-15:40) Escovação dos dentes;
(15:40-16:10) O professor propõe a turma fazer uma atividade
utilizando os materiais: barbante, tinta, cola e papel sulfite, para que
representem os diferentes tipos de cabelo (liso, crespo, ondulado,
etc.).
(16:10- 17:00) Expressão corporal. Será feita a brincadeira Espelho
Vivo, onde as crianças formarão duplas, e uma será o espelho e a
outra copiará os seus movimentos, depois trocarão as posições.
Essa brincadeira proporciona o contato com o próprio corpo e com
o do colega, percebendo suas diferenças físicas depois de um
tempo troca as duplas (seria interessante que cada criança fizesse
dupla com três colegas diferente). Atividade a ser realizado no pátio



da escola, buscando também o contato com o ambiente mais
natural ao ar livre.
Bambolê passar pelo corpo: faz círculos pequenos,
disponibilizando um bambolê para cada criança, pedir para que
passem o bambolê por seu corpo da cabeça aos pés.
Após realizar essa atividade formar um grande círculo com toda a
turma, ainda cada um com seu bambolê, pede para que os
coloquem a sua frente no chão, assim dá-se início a brincadeira
dentro-fora.
Dentro-fora: a professora dará comandos de voz para que entrem
no bambolê e saiam (dentro-fora). Pode-se dificultar a brincadeira
diminuindo a quantidade de bambolê deixando um para cada
quatro ou cinco crianças, para que possam se aproximar umas das
outras quebrando barreiras.
(17:00-17:10) Encerramento da aula com uma pequena introdução
sobre o tema do próximo dia, pedir para cada um trazer: fotos
sozinhas, com seus familiares, com seu brinquedo preferido, e
outras, realizando atividades que gosta sozinhas e junto de seus
colegas na escola para que eles já venham instigados de casa e
comentem com seus pais a respeito. Professor pedira para que
analisem a sala de aula pedindo ajuda para a organizar.

2º DIA:
 (13:00-13:30). Recepção das crianças, como solicitado na aula anterior cada
uma trazer: Fotos sozinhas, com seus familiares, com seu brinquedo
preferido, e outras, realizando atividades que gosta sozinhas e junto de seus
colegas na escola, colocá-las em círculo.
 (13:30-14:00) ainda em círculo a professora contara a história para
introduzir o assunto, usando o recurso do avental para a contação da
história.

História do dia:
Maria Vai com as Outras

Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam,
Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia também. As ovelhas iam
para cima, Maria ia também.
Um dia, todas as ovelhas foram para o Pólo Sul. Maria foi também. E
atchim! Maria ia sempre com as outras.

Depois todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também.
– Ai que lugar quente!
As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf! Uf! Puf!
Maria ia sempre com as outras.
Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de ervilhas. Maria
detestava ervilhas. Mas, como todas as ovelhas comiam ervilhas, Maria comia
também. Que horror!
Foi quando de repente, Maria pensou: “Se eu não gosto de ervilhas, por
que é que eu tenho que comer salada de ervilhas? ”. Maria pensou, suspirou,
mas continuou a fazer o que as outras faziam.
Até que as ovelhas resolveram saltar do alto do monte para dentro da
lagoa. Todas as ovelhas saltaram. Saltava uma ovelha, não caía na lagoa, caía
na pedra, quebrava o pé e chorava: “mé!”. Saltava outra ovelha, não caía na
lagoa, caía na pedra e chorava: “mé!”.
E assim quarenta e duas ovelhas saltaram, quebraram o pé, chorando
“mé, mé, mé”! Chegou a vez de Maria saltar. Ela recuou, entrou num restaurante
e comeu uma feijoada.
Agora, “mé!”, Maria vai para onde caminha o seu pé.

Exemplo de avental para contação de história.

Vídeo exemplo de avental para contação de história. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=9PzrUjTbzBE Acesso em: 22 de junho de
2018.
http://www.fabulasecontos.com/maria-vai-com-as-outras/


(14:00-14:20). Após a contação de história, a professora questionara as
crianças, pedindo sua opinião perguntando o que entenderão e também
proporcionando a eles questiona-la sobre a história.



(14:20-14:40). - Na roda, realizada fora da sala de aula conversaremos
de forma informal sobre cada parte do corpo: boca, nariz, orelhas, braços,
mãos, tronco, pernas, pés... para que servem? – O professor deve
provocar as crianças com esta pergunta para cada parte do corpo que for
citada. - Vamos cantar e dançar a música: Cabeça, ombro, joelho e pé.
Cabeça, ombro, joelho e pé
Joelho e pé
Cabeça, ombro, joelho e pé
Joelho e pé
Olhos, ouvidos, boca e nariz
Cabeça, ombro, joelho e pé
Joelho e pé






(14:40-15:00)
(15:00-15:20) Horário do lanche;
(15:20-15:40) Escovação dos dentes;
(15:40- 16:00). Com as crianças em círculo a professora sorteará uma
foto por vez para que o grupo identifique quem é quem. Incentivar as
crianças a nomear e a relacionar foto com o colega.



(16:00- 16:30) Também podem cantar alguma canção simples:

Maria

comeu pão na casa do João Maria comeu pão na casa do João Foi você
Maria? Não. Então quem foi?

A criança (Maria) escolhe outro a ser o

próximo da canção e diz o nome do coleguinha escolhido. A canção então
se reinicia substituindo o nome de Maria pelo nome da criança escolhida
por ela e assim sucessivamente. Essa brincadeira é muito legal para que

as crianças se olhem, digam os nomes dos colegas que já conhecem e
aprendam os nomes dos novos colegas.


(16:30- 17:00) Também pode ser utilizado o material dourado para que as
crianças juntamente com a professora façam a contagem de quantas
crianças tem em sala de aula.



(17:00-17:10) Encerramento da aula com um pedido do professor para
que as crianças tragam um desenho representando a historinha que
ouviram.

3º DIA:


(13:00-13:30) Recepção das crianças, em sala de aula o professor irá
iniciar uma conversa questionando as crianças suas brincadeiras
preferidas.



(13:30-14:00). Já fora da sala de aula o professor irá propor as crianças a
fazer uma brincadeira, cantar a música: A Formiguinha:
Fui no mercado comprar café
Veio a formiguinha e subiu no meu pé
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar batata roxa
Veio a formiguinha e subiu na minha coxa
Eu sacodi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar melão
Veio a formiguinha e subiu na minha mão
Eu sacudi, sacudi, sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar jerimum
Fui no mercado comprar um giz
E a formiguinha subiu no meu nariz
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir



(14:00-14:20). Após a atividade inicial de exploração do corpo professor
pede para que seja feita uma rodinha para conversar sobre o corpo e sua
importância no dia a dia. Deve explorar como podemos utilizar o corpo em
diferentes situações, para andar, correr, subir, descer, pular, rolar, etc.



(14:20-15:00).

Ainda em círculo o professor inicia uma brincadeira,

dispõem-se as crianças em círculo. Dado o sinal de início, o professor no
centro do círculo atira a bola ao alto, chamando o nome de um aluno
presente no círculo. O aluno deverá agarrar a bola antes de cair no chão
ou não. Este após pegar a bola terá que executar o mesmo que o
professor fez, chamando um colega.





(15:00-15:20). Horário do lanche;
(15:20-15:40). Escovação dos dentes;
(15:40- 16:30). Já em sala de aula, o professor disponibilizara massinha
de modelar, canetinhas, lápis de cor, tinta, pedindo pra que expressem a
sua brincadeira favorita.



(16:30- 17:00) Cada criança contara para seus colegas sua brincadeira
preferida.



(17:00-17:10) Encerramento da aula com uma pequena introdução sobre
o tema do próximo dia para que eles já venham instigados de casa e
comentem com seus pais a respeito.

VI- AVALIAÇÃO
INSTRUMENTOS
Observação com registro

Analise de atividades
Jogo

CRITÉRIO
Participação da criança nas atividades
realizadas, capacidade de interagir,
construção dos conceitos.
Criatividade, coordenação motora
fina, noção de espaço.
Relação
com
o
outro,
seu
desenvolvimento motor, afetivo.

ADAPTAÇÃO PARA A ESCOLA DO CAMPO:
O plano não necessita de alterações para trabalhar na escola do campo, pois foi
elaborado já pensando na possibilidade de ser trabalhado. Tais atividades
podem ser adaptadas apenas devido as condições da escola, os temas são do
cotidiano de todos.

