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____________________________________________Relatório de Atividades do Programa Pibid 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Nome do Subprojeto/Núcleo:   PIBID Licenciatura em Pedagogia         
 

Ativida

de 

Objetivo Resumo Resultados 

esperados 

Dificuldades Resultados 

alcançados 

1. -

Apresentaç

ão da 

estrutura 

física e da 

equipe 

diretiva. 

 

- (dia05/9/2018) Primeiro 

dia na EMI Educador 

Paulo Freire. Visitação 

aos espaços da escola 

acompanhada da diretora 

Ediana Cimadon e da 

professora supervisora 

Taine Dorigon. Conheci 

a turma de Maternal II 

que iria acompanhar, a 

sala de aula 

- Boa 

impressão 

da escola, 

organizada 

e sua 

estrutura 

física e 

material 

bem boa. 

- O acesso até a 

escola - logística. 
 

2. Observação 

das rotinas 

da sala de 

aula 

(dia 12/9/2018) 

- atividade com blocos de 

encaixe 

- - Atividades 

adequadas para 

a faixa etária; 

interação das 

crianças nas 

atividades. 

Não houve  

- Café da manhã    
- Higiene(banheiro e e 

escovação) 

   

- Leitura deleite    
-Visita a cozinha e 

cozinheiras 

   

- Fala sobre alimentação     
- Atividade: Corpo Humano e 

saúde 

- Higiene 

-Almoço 

- Sono 

   

3. Observação 

das rotinas, 

e 

planejamen

to da aula 

(dia 19/9/2018) 

- - rotina 

Atividades 

relacionadas ao 

dia a dia da 

maioria das 

famílias 

(chimarrão) 

Não foram 

relevantes 
 

- Atividade com blocos de 

encaixe 

   

- Linguagem oral e expressão 

artística 

   

- Audição e dança de músicas 

gaúchas 

   

- Conversa sobre os hábitos 

dos gaúchos 

   

- Atividade dirigida 

Corpo humano e saúde 

- Roda de chimarrão 

-Higiene 

-Almoço 

-sono 
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4. Atividade 

dirigida - 

noção 

lógico 

matemática 

(dia 26/9/2018) 

Roda de conversa, música, 

ajudante do dia,calendário, 

quantos somos. 

Noção de 

quantidade, 

números até o 9 

e observação 

 Algumas crianças 

tem dificuldade com 

o uso da cola 

 

Estourar pipoca, cada criança 

recebeu um “montinho” 

pipocas e deverá separar a 

quantidade dita pela 

professora, fazendo 

referência aos cartazes da sala 

até o 9. 

   

Atividade dirigida: corpo 

humano e saúde 

Imitar a pipoca na panela, 

pular e rolar. 

   

Registro da atividade, colar 

pipoca em folha, criando uma 

forma geométrica. 

   

Pátio livre    
Higiene 

Almoço 

Sono 

   

 5. Conhecer 

as estações 

do ano e 

como 

devemos 

nos vestir 

em cada 

uma delas 

(dia 03/10/2018) 

Atividade dirigida -  

linguagem oral e expressão 

artística: roda de conversa, 

música, ajudante do dia, 

calendário, quantos somos. 

 

Relação 

estação/vestim

enta 

Não foram 

relevantes 
 

Escuta e conversa sobre as 

diferentes estações do ano e 

como nos vestimos. 

escolha de uma estação para 

representar algo que a 

relacione com massa de 

modelar  

   

Atividade dirigida - corpo 

humano e saúde 

Parque areia 

Desafio da vestimenta: duas 

equipes (dois alunos são 

convidados a visualizarem 

seus casacos, no “já” devem 

vesti-lo. Marca ponto quem 

conseguir vestir o casaco 

antes. 

   

Higiene  

Almoço 

Sono 

   

6. Semana da 

Criança 

(dia 10/10/2018) 

Atividades recreativas e de 

integração entre as crianças 

da escola. 

Pintura de rosto 

Parque gramado 

Brincadeira com as perucas 
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Higiene 

Almoço 

Sono 

   

7. Formas 

geométrica

s (conhecer 

as formas 

geométrica

s básicas) 

(dia 17/10/2018) 

Atividade dirigida - 

linguagem oral e expressão 

artística: roda de conversa, 

música, ajudante do dia, 

calendário, quantos somos. 

Pintura com guache das 

formas geométricas básicas. 

De modo geral, 

as crianças 

conseguiram 

identificar e 

nomear as 

formas 

geométricas 

básicas. 

 crianças 

compreenderam 

Atividade dirigida - corpo 

humano e saúde 

Coelho sai da toca 

Recorte de revistas (livre) 

Cama elástica e cantinho das 

ferramentas. 

Higiene  

Almoço 

Sono 

   

8. Noção 

lógico-

matemática 

(geometria) 

(dia 24/10/2018) 

Atividade dirigida - noção 

lógico-matemática: roda de 

conversa, música, ajudante do 

dia, calendário, quantos 

somos. 

Retomada da história do dia 

anterior (Clack, clack cores e 

formas geométricas) 

Colagem das formas que 

sobraram da pintura de 

guache, recorte ao meio 

(simetria). Montagem e 

colagem das formas. 

Atividade dirigida - Corpo 

humano e saúde. 

Parque, passar por baixo dos 

pneus dar cambalhotas. 

Higiene  

Almoço 

Sono 

 

   

 


