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ANEXOS 

ANEXO 1: OBSERVAÇÕES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- TRANSCRIÇÃO DO 
DIÁRIO DE CAMPO 

3 de setembro de 2008 (quarta-feira) 

Participamos da reunião pedagógica com as professoras do 2º turno (13h50 às 

15h). A coordenadora pediu para que nos apresentássemos e falássemos rapidamente sobre 

os objetivos da pesquisa. Explicamos o tema do projeto e os procedimentos iniciais para 

coletar os dados 

Todas as professoras do 3º estágio desse turno trabalham também no Ensino 

Fundamental e alegaram haver uma carência de propostas na passagem das crianças da 

Educação Infantil para o Fundamental. 

O 3º turno possui três professoras de 3º estágio e apenas duas se interessaram 

em participar da pesquisa. Optamos por iniciar com a professora que ministra aula no período 

parcial (tarde), pois ela fica integralmente com as crianças, diferente da outra que já recebe as 

crianças vindas do 2º turno. Nosso objetivo era acompanhar a rotina das crianças do início ao 

fim do período em que permanecem na escola e isso só seria possível com as turmas de 

período parcial. 

Nesse dia aproveitamos para fazer a caracterização do pátio, da escola (geral) e 

das salas de aula do terceiro estágio 

No momento da reunião, as professoras escutaram atentamente a proposta da 

pesquisa e se colocaram: afirmaram perceber uma grande distância entre a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental. Uma das professoras relatou ter feito no ano anterior um trabalho com 

as crianças para prepará-las para a passagem para o Ensino Fundamental: ela fez uma visita a 

uma escola fundamental do bairro. 

Na segunda parte da reunião iniciou-se uma discussão sobre as crianças que 

entram da EMEI advindas das creches da região. As professoras afirmaram que as crianças 

vindas das creches chegam a EMEI sem nenhum padrão de comportamento (sobem na mesa, 

xingam as professoras quando estas não cedem aos seus desejos). A coordenadora alegou 

conhecer trabalhos muito bons realizados em creches, mas quando os professores de algumas 

creches deixam as crianças o dia todo dentro de uma sala com brinquedos espalhados pelo 

chão, sem nenhuma proposta pedagógica, as crianças realmente ficam sem padrão de 

comportamento. 

Ao final da reunião, as professoras contaram como é o desenvolvimento da rotina 

no 2º turno e afirmaram que nesse período não há nenhuma proposta pedagógica e que a 

nossa pesquisa seria mais eficiente no 1º(manhã) ou no 3º turno (tarde). 

 

Observações na turma do 3º estágio (período da tarde) 
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8 de Setembro de 2008 (segunda-feira): Visita à escola de Ensino Fundamental Celso Brandão 

Nesse dia havia sido agendada uma visita à Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) da região da Bela Vista.  

Chegamos na escola no horário de entrada das crianças (15h20) e a professora 

logo nos entregou os desenhos que havia proposto para as crianças com objetivo de saber o 

que elas esperavam encontrar na escola fundamental. (Nós haviamos dado a sugestão em 

reunião pedagógica para que a professora realizasse essa atividade.) 

Às 15h40, as crianças saíram para o recreio e a professora solicitou que, em 

duplas, viessem ao nosso encontro para que falassem sobre o que haviam desenhado. As 

crianças relataram o que desenharam (suas expectativas) e algumas até fizeram antecipações 

sobre sua entrada no fundamental. 

Às 16h30, as crianças foram tomar o lanche e pudemos observar esse momento. 

A maioria come o lanche rapidamente e no tempo restante ficam correndo pelo galpão sem 

realizar qualquer brincadeira. Percebendo a agitação das crianças, sugerimos que brincassem 

de corre-cotia e todos adoraram a ideia, mas infelizmente não deu tempo de organizar a 

atividade, pois a professora começou os preparativos (ir ao banheiro e beber água) para visita 

a EMEF. 

Antes de sair, a professora reforçou algumas regras e pediu para que nós também 

falássemos algumas palavras com as crianças. Nesse momento, a professora aproveitou para 

contar que a pesquisadora era professora de outra EMEF que seria visitada pelas crianças na 

semana seguinte e que anotaria o nome das crianças que não tivessem um bom 

comportamento. 

As outras turmas do terceiro estágio (duas turmas) também foram na visita, mas 

acompanhamos a turma do período parcial, pois já tinha iniciado nossa pesquisa com ela. 

Às 17h, saímos em direção à EMEF, que está localizada na mesma rua da EMEI. 

A primeira coisa com que as crianças se depararam ao chegar foi uma quadra poliesportiva, o 

que as deixou maravilhadas. Algumas crianças disseram: “Olha que escola bonita”, “Tem 

quadra de basquete e de futebol”. 

As crianças foram recebidas por uma professora que se apresentou dizendo ser 

uma professora da EMEF. A primeira instalação que mostrou para as crianças foi o refeitório. 

Em seguida, subimos as escadas para a sala de computação. Ao subir as escadas, as crianças 

se mostraram agitadas e algumas até começaram a se empurrar. Quando entraram na sala de 

computação (que possui 20 computadores), observaram atentamente tudo que havia na sala. 

Algumas crianças disseram para a professora da EMEF: “Sabe, tia, eu já sei mexer no 

computador!”. 

O outro ambiente que visitamos foi a biblioteca. As crianças puderam entrar 

rapidamente nesse local, pois estava sendo ocupado com a entrega de leite para as mães. 

Finalizamos a visita observando o pátio em que aconteciam os recreios das 

crianças. 
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Às 18h, voltamos para a EMEI e as crianças estavam um pouco agitadas. Fomos 

para a sala e cada um escolheu um lugar para sentar. A professora sugeriu que desenhassem 

como é a escola de Ensino Fundamental e qual espaço mais gostaram de conhecer. A 

professora distribuiu as folhas e as crianças organizadamente se levantaram para pegar seu 

estojo no armário. Nós distribuímos as plaquinhas com os nomes completos das crianças, pois 

a professora solicitou que colocassem seu nome completo na folha. Ela colocou ainda o nome 

da EMEF na lousa e pediu que as crianças copiassem no desenho. 

A maioria das crianças não conseguiu terminar seu desenho até o horário da 

saída, a professora disse que continuariam a atividade no dia seguinte. 

 

10 de Setembro de 2008 (quarta-feira) 

Nesse dia fomos à EMEI para conversar sobre a visita a Escola Estadual Marina 

Oliveira (a outra opção de Ensino Fundamental que as crianças do bairro frequentam). Ao 

chegarmos, avisaram-nos que a coordenadora já tinha ido embora, então aproveitamos para 

conhecer um pouco mais dos espaços da escola. 

Às 15h20, a professora do 3º estágio avisou que os pais entrariam na escola para 

uma pequena reunião sobre a visita das crianças ao teatro, que seria realizada no dia 11 de 

setembro. Ela pediu para que nós ficássemos com as crianças no pátio, então aproveitamos a 

oportunidade para conversar com elas sobre a visita que faríamos no dia 18 de setembro na 

E.E. Marina Oliveira. 

Fizemos uma grande roda com as crianças e contamos um pouco sobre a visita. 

Dissemos que seria um pouco diferente da outra que fizemos à EMEF Celso Brandão, pois 

quem apresentaria a escola para eles seriam as próprias crianças que estudavam na Marina 

Oliveira (3º ano). 

Perguntamos se eles gostariam de fazer alguma pergunta para as crianças do 

fundamental e alguns manifestaram interesse. Fomos anotando as perguntas que as crianças 

elaboravam (anexo 3). 

Após esse momento, as crianças foram para o pátio brincar. As brincadeiras são 

livres: alguns meninos jogam futebol na miniquadra, outros ficam correndo pelo espaço (o que 

não é permitido pela professora), as meninas brincam na casinha de madeira e outras apenas 

permanecem nos bancos conversando. 

Depois do pátio, as crianças lavaram as mãos e tomaram o lanche. Esse é um 

momento de muita agitação, pois o tempo destinado para o lanche é muito maior do que o 

tempo utilizado pelas crianças para tomá-lo. Muitas acabaram rapidamente e ficaram correndo 

pelo refeitório, jogando comida no colega. Nesse dia teve até um aluno saiu e foi para o 

parquinho fazer xixi na casinha de madeira. 

Percebemos grande agitação das crianças com o episódio, muitos vieram 

rapidamente contar para a professora que estava também tomando seu lanche e esta pareceu 

não se importar. Nós acabamos tomando uma atitude e perguntando para o garoto que fez o 

xixi o motivo pelo qual ele resolveu fazer isso. Ele afirmou que foi outro garoto que mandou. 
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Questionamos se ele sabia onde devemos fazer xixi e ele respondeu: “No 

banheiro”. Então perguntamos: “O que você fez não é correto, é?”. Ele respondeu que não. 

Então continuamos: “O que você acha que deve fazer agora?” E o menino respondeu: 

“Limpar!”. Fomos com ele até a lavanderia, pegamos um rodo com um pano e ele limpou o xixi. 

As crianças ficaram surpresas com tal atitude, não esperavam que alguém faria 

com que o menino limpasse a sujeira. Todos queriam ver o acontecimento e nós não 

deixamos: “Esse problema é meu e do Rian, vocês podem ir com a professora para a sala, pois 

ela vai passar alguma atividade para vocês”. 

Percebemos que não existe muita regra na escola, as crianças podem fazer tudo o 

que querem e quando chegam a casos extremos como esse, recebem uma punição sem 

reflexão sobre o ato. 

 

17 de Setembro de 2008 (quarta-feira) 

Nesse dia organizamos a turma da E.E. Marina Oliveira que iria apresentar a 

escola para as crianças da EMEI. A sala do 3º ano tem 40 alunos e não daria para todos 

apresentarem a escola. Como era a primeira experiência selecionamos junto com a professora 

Célia alguns alunos que se comunicavam bem e tinham clareza na hora de expor as ideias. 

Como critério, escolhemos também as crianças organizadas que poderiam auxiliar no momento 

da visita. 

Dividimos o grupo em três turmas1, pois cada um se responsabilizaria em 

apresentar a escola para uma turma do 3º estágio da EMEI (são três turmas à tarde). Cada 

grupo teria dois integrantes responsáveis em direcionar as turmas. Combinamos também um 

rodízio de apresentação para que as crianças não ficassem acumuladas nos espaços da 

escola. Por exemplo, o grupo A começaria apresentando o prédio novo, enquanto o grupo B 

estaria apresentando o prédio antigo e o grupo C no pátio conversando com as crianças e 

tirando as dúvidas que eles tinham em relação à escola. 

Nesse dia fomos a EMEI para saber se a visita a E. E. Marina Oliveira estava 

confirmada. Quando chegamos, a professora do 3º estágio estava anotando no diário as 

crianças que estavam presentes e as mesmas estavam sentadas conversando nas mesas.  

O momento inicial da aula não tem nenhuma proposta, as crianças entram na 

sala, sentam nos seus lugares e ficam conversando cerca de 20 minutos até saírem para o 

pátio. Algumas ficam andando pela sala, outras brigam e se xingam, mas não há nenhuma 

intervenção da professora. 

Às 15h50, as professora pediu para nós levarmos as crianças para o pátio, pois 

precisava levar o dinheiro da formatura na secretaria. Ela contou que no dia 5 de Dezembro as 

crianças vão fazer um passeio para a Sitiolândia e lá será a comemoração da formatura. Eles 

vão permanecer o dia todo no passeio e os pais não acompanham as crianças. 

                                                           
1 A única turma que foi com questões prévias foi a turma do 3º estágio período parcial, pois é a turma que 
estamos realizando a pesquisa e que nos deram maior abertura para entrar na sala e conversar com as 
crianças. 
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Perguntamos se não havia formatura e a professora respondeu que não, a única 

comemoração era esse passeio. 

Fomos com as crianças para o pátio, que continuavam com as mesmas 

brincadeiras. Quando a professora voltou deixou alguns meninos que estavam correndo 

sentados no banco para “pensar”, pois a regra era não correr no momento do pátio. 

Após dez minutos aproximadamente as crianças voltaram para a brincadeira. 

Percebemos que não há regras estabelecidas, apenas contratos orais que 

normalmente as crianças não cumprem. Há sempre muitas brigas e as crianças necessitam, a 

todo o momento, da intervenção do adulto para resolvê-las. 

 

18 de setembro de 2008 (quinta-feira) - Visita à E.E. Marina Oliveira 

Chegamos na EMEI às 15h e fomos tentar falar com a coordenadora Mara sobre o 

procedimento da visita à escola fundamental e a possibilidade de assistirmos uma reunião de 

pais do 3º estágio. A princípio ela disse que a reunião seria em outubro, mas nós afirmamos 

que havíamos visto no mural que a reunião seria no final de setembro. Ela mostrou-se 

surpresa, como se estivesse esquecido a data da reunião e disse: “Ainda bem que você me 

avisou!”. Olhou a sua agenda e confirmou a data da reunião. 

A coordenadora autorizou nossa presença na reunião de pais, mas afirmou não 

saber ainda os horários e os dias da reunião do 3º estágio. 

Conversamos também sobre a possibilidade de levar as turmas do 3º estágio da 

manhã para conhecer a E. E. Marina Oliveira. Falamos primeiro que seria interessante fazer 

um primeiro contato com os professores e com o grupo de crianças antes de agendar a visita. 

Ela perguntou se nós gostaríamos de acompanhar a visita da turma da manhã à 

EMEF Celso Brandão e nós afirmamos que sim. 

Combinamos que no dia 29 de setembro ficaríamos na escola o dia todo para 

acompanhar as turmas da manhã e a reunião dos professores, pois até agora só tivemos 

contato com os professores da tarde. 

Fomos na sala do 3º estágio (sala em que estava sendo realizada a pesquisa), 

mas antes passamos na sala do 3º estágio (período integral) para conversar com a professora 

e com as crianças sobre o procedimento da visita. Essa professora foi extremamente ríspida, 

mostrando não estar interessada no que estávamos falando e disse que não daria para nós 

conversarmos com as crianças, pois ela estava ocupada colocando as mesmas para fazer xixi. 

Percebemos que ela não estava com muita disposição para ajudar e saímos da sala 

(anteriormente ela havia dito não estar disponível para participar da pesquisa). 

Fomos para a sala do 3º estágio parcial, cumprimentamos as crianças e 

perguntamos se elas sabiam aonde nós iríamos. Todas afirmaram: “Na E.E. Marina Oliveira”. 

Perguntamos se elas lembravam que fariam perguntas para as crianças do fundamental e a 

maioria lembrou. A professora conversou sobre a maneira de se comportar na visita e fez uma 

comparação: “Lembra crianças, hoje nós fomos convidados para visitar outra escola, quando 

vocês vão visitar alguém, como se comportam?”.  
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E as crianças responderam: “Bem!”. A professora continuou: “Pode mexer nas 

coisas sem a permissão das pessoas que vão estar na escola?”. E as crianças responderam: 

“Não!”. A professora finalizou: “Então está bom, vamos todos se comportar bem!”. 

Fomos para a escola E.E. Marina Oliveira às 16h. Chegando lá, nós fomos chamar 

as crianças do 3º ano que iriam apresentar a escola. Eles estavam entusiasmados com a 

experiência e rapidamente nos acompanharam até o pátio da entrada onde estavam os grupos 

da EMEI. Apresentamos as crianças para as professoras e para a coordenadora e já dividimos 

os grupos. 

O grupo B e C começou apresentando a escola, um grupo começou pelo prédio 

novo e o outro pelo prédio antigo. O grupo A ficou conosco no pátio e com a turma da Cintia (3º 

estágio em que estava sendo realizada a pesquisa) para que as crianças da EMEI fizessem as 

perguntas. Foi um momento agradável de muita interação. As crianças da EMEI escutaram 

atentamente cada resposta dos alunos e estes estavam felizes em poder contribuir com o 

aprendizados das crianças. 

Após esse momento começamos a visita pelo prédio antigo, os alunos mostraram 

as salas de aula, as salas de artes, de vídeo, da coordenação e dos professores. Em cada 

ambiente as crianças da 3º ano interagiam com as da EMEI perguntando: “Vocês gostam de 

assistir vídeo? Vocês gostam de ouvir histórias? E de desenhar?” e logo em seguida 

mostravam os arquivos de vídeos, os livros e os trabalhos de artes que tinham na escola. As 

crianças da EMEI respondiam a cada pergunta com entusiasmo, houve uma grande interação 

entre as crianças. 

A visita ocorreu em perfeita harmonia. No terceiro momento, as crianças do 3º ano 

levaram as da EMEI para conhecer o prédio novo. Ao entrar no pátio elas começaram a correr 

como se nunca tivessem espaço para fazer aquilo (na EMEI o espaço é muito melhor e com 

mais materiais). Foi difícil conter a agitação das crianças naquele local. Em poucos minutos, 

conseguimos reunir o grupo para que se acalmassem e continuassem a visita. Subimos nas 

salas de aula do prédio novo e ao entrar na sala da professora Gilda (4º ano), que já havia 

trabalhado na EMEI, foi uma grande alegria. Ela pediu para as crianças cantarem uma música 

e a atividade foi tão motivante que depois as crianças da EMEI cantaram mais três músicas e, 

no final, as crianças da 4º ano também cantaram. Foi um momento especial da visita. 

Às 17h, a visita estava chegando ao fim. A outra professora já estava na rua 

esperando pela gente e mostrou-se não muito satisfeita com a dinâmica da visita, mas os 

alunos da professora Cintia estavam felizes e se despediram das crianças da 3º ano. 

Ao chegar à escola sentamos em uma grande roda e perguntei: “Agora que vocês 

conheceram as duas escolas do bairro, qual vocês escolheriam para estudar?”. A maioria 

respondeu: “O Marina Oliveira!”, então perguntamos o porquê. E eles falaram: “Porque é mais 

legal!” 

Nossa hipótese para justificar tais respostas foi a forma de apresentação das duas 

escolas. A EMEF Celso Brandão tem um espaço físico muito melhor, mas a visita foi pouco 
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planejada. Na escola Marina Oliveira, as crianças puderam interagir com outras e isso fez 

sentido para elas, além de ter sido uma visita com caráter mais lúdico. 

 

29 de setembro de 2008 (segunda-feira) - Participação na reunião de JEIF da turma do 1º 

período (7h às 11h) 

Hoje fomos a EMEI às 11h para participar da reunião de JEIFE com as 

professoras do primeiro período e verificar quais professoras do 3º estágio da manhã 

participariam da pesquisa. Ao chegar na escola encontramos a diretora que nos acompanhou 

até a sala dos professores e nos passou algumas informações importantes a respeito dos 

horários das professoras do período da manhã. 

Comentamos com a diretora sobre a vivência da jabuticabeira ocorrida na semana 

anterior e ela disse que foi muito legal, pois as crianças vivenciaram todo o processo 

(florescimento, amadurecimento e degustação da fruta), mas afirmou que essas experiências 

infelizmente não são aproveitadas pelas professoras, pois elas não têm o hábito de registrar e 

dar continuidade as esses procedimentos (até mesmo fazer um projeto). A diretora sente uma 

descontinuidade no trabalho e afirma que uma professora não conhece o trabalho da outra, 

tudo é muito individual e sem trocas. 

A diretora mostrou ser uma pessoa que faz cursos, pois comentou sobre alguns 

que realizou com educadores bastante conhecidos. 

Às 11h20, iniciou-se a reunião com as professoras do 1º período. A coordenadora 

Mara pediu para que nós nos apresentássemos e explicássemos o objetivo da pesquisa e 

importância da colaboração das professoras. Perguntamos quem gostaria de participar e as 

duas professoras do 3º estágio aceitaram. Uma delas aproveitou a nossa fala para comentar 

que acha muito importante esse trabalho, pois ela já trabalhou no Ensino Fundamental e via a 

dificuldade das professoras em fazer um trabalho no 1º ano. Ela afirmou que o professor de 1º 

ano deveria ter um mínimo de experiência na Educação Infantil para poder fazer um trabalho 

eficiente com as crianças. Relatou a falta do lúdico e o modelo tradicional de fazer as crianças 

copiarem a lição da lousa e sentarem em fila. 

Na reunião combinamos as duas visitas às escolas do bairro (Celso Brandão e 

Marina Oliveira) e a minha presença na reunião de pais (23 de outubro, o dia foi alterado por 

falta de planejamento prévio). 

A coordenadora Mara insistiu em pedir um trabalho com as crianças sobre 

indisciplina e atividades corporais e pediu para nós virmos em algumas reuniões de 

professoras para explicar como realizar as atividades corporais. 

A coordenadora comentou ainda sobre a riqueza da visita do período da tarde à 

E.E. Marina Oliveira e disse que as professoras fizeram um registro com as crianças da visita. 

Afirmou que na sala da professora Regina apareceu nos registros os trabalhos de Educação 

Física que estavam expostos no mural sobre as brincadeiras antigas (trabalho realizado por 

nós com as turmas do 1º ano e 2º ano no Ensino Fundamental I). Achamos muito interessante 
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essa colocação e percebemos o quanto é significativo o registro, a documentação e a 

exposição dos trabalhos das crianças pelos murais da escola. 

 

1 de outubro de 2008 (quarta-feira) - Observação na turma do 3º estágio - tarde (profª Cintia) 

Hoje chegamos à escola às 14h40 e as professoras do 3º período estavam na sala 

dos professores. Aproveitamos para pedir os registros que elas fizeram com as crianças após a 

visita à E. E. Marina Oliveira e conversamos também sobre a visita. As três professoras 

afirmaram que foi muito bom, que foram bem recebidas pelos funcionários e pelas crianças. 

Comentaram também, que apesar dos professores estarem nas suas salas de aula, todas 

permitiram que as crianças da EMEI entrassem e interagissem com as crianças. 

Nesse dia, ficamos no pátio com a turma da Cintia e ensinamos para as crianças a 

brincadeira pato-ganso, que fez sucesso com a turma da manhã.  

As professoras Cintia e a Regina nos entregaram os registros das crianças e 

disseram que quando quiséssemos poderíamos conversar com as crianças sobre essa 

atividade. 

A professora Cintia também nos ofereceu o caderno das crianças para olharmos.  

 

23 de outubro de 2008 (quinta-feira)-Reunião de pais do 3º estágio (tarde) 

Início: 15h20     Total de pais presentes: 20  

A professora iniciou a reunião com a leitura de um texto sobre o sono e disse aos 

pais que esse texto é para as crianças que ficam no período integral (o que não é o caso dos 

alunos dessa sala), mas ressaltou que o cochilo da tarde é importante para todas as crianças. 

Ela afirmou que muitos pais acreditam que o sono da tarde prejudica o sono da noite, o que 

não é uma verdade, segundo a fala da professora. 

Após a leitura do texto e algumas colocações da professora sobre o assunto, ela 

relatou aos pais a pauta da reunião. 

PAUTA: 

- Cuidados na escolha dos filmes que as crianças assistem em casa; 
- Mostra cultural; 
- Uniforme; 
- Ida das crianças ao teatro para ver a peça Sítio do Pica-pau Amarelo; 
- Antecipação do feriado dos funcionários públicos; 
- Mudanças de endereço; 
- Pagamento do passeio do final do ano (5 de dezembro de 2008); 
 

A professora começou falando dos filmes, histórias e jogos violentos que as 

crianças trazem para escola e afirmou que esse tipo de material contribui para que as crianças 

se tornem adultos agressivos. Pede aos pais para que tenham cuidado na escolha dos filmes, 

pois eles influenciam na personalidade das crianças. 

Em relação à mostra cultural, pediu a participação de todos, pois atividades das 

crianças estarão expostas nesse dia. 
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A professora pediu aos pais para mandarem as crianças uniformizadas para a 

escola, aconselhou que as crianças venham de tênis e evitem tamancos e chinelos. Ela pediu 

aos pais também que coloquem o nome da criança no uniforme. 

A professora contou da ida ao teatro para assistir a peça O Sítio do Pica-pau 

Amarelo e pediu que todos venham uniformizados também. 

Para finalizar a pauta, a professora falou da importância de atualizar o endereço e 

telefone na secretaria e do pagamento do passeio do final do ano. 

No final da reunião, os pais olharam as atividades das crianças e responderam a 

uma avaliação para a escola sobre a satisfação em relação às questões administrativas e 

pedagógicas da EMEI. 

Antes de encerrar a reunião, a professora perguntou se alguma mãe queria falar 

alguma coisa sobre os assuntos tratados na reunião. 

Durante a reunião, os pais apenas escutam as informações da professora. Eles 

não se manifestam em relação às questões colocadas em pauta. Todas as reuniões da escola 

têm apenas um caráter informativo, pois restringe a participação das famílias.  

Nesse dia, nós fizemos a entrevista semiestruturada com quatro mães da sala. A 

entrevista foi gravada e depois transcrita na íntegra. 

 

30 de outubro de 2008(quinta-feira) - Entrevista com as crianças do 3º estágio (tarde) 

Nesse dia iniciamos a entrevista semiestruturada com as crianças da sala do 3º 

estágio do 3º turno.  

Chegamos à escola no início da rotina (15h20) e a professora Cintia deixou-nos 

iniciar com uma conversa com todas as crianças juntas. Falamos que precisávamos fazer 

algumas perguntas individualmente para algumas crianças, mas que não daria tempo de 

chamar todas, então a professora Cintia e eu faríamos um sorteio. 

Demos prioridade para os filhos das mães que participaram da nossa entrevista no 

dia da reunião de pais (4) e as outras crianças (total de 12) foram escolhidas aleatoriamente. 

Escolhemos um lugar tranquilo (refeitório) para realizar a entrevista que durou 

aproximadamente 45 minutos. Pelo fato de não ter dado tempo de todos os selecionados 

participarem, agendamos outro dia para dar continuidade a esse trabalho. 

 

5 de novembro de 2008(quinta-feira) - Continuação da entrevista com as crianças do 3º estágio 

(tarde) 

Nesse dia fomos a EMEI para continuar a entrevista com as crianças do 3º estágio 

da turma da tarde. A professora já sabia da entrevista, pois fizemos um agendamento prévio 

com ela. As crianças também sabiam que responderiam a algumas perguntas para nós, sobre 

a ida para o 1º ano. 

Aproveitamos o momento em que estavam finalizando o lanche para iniciar a 

entrevista semiestruturada.  
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Escolhemos um lugar tranquilo (refeitório) para realizar a entrevista. As crianças 

participaram individualmente dessa atividade que teve duração de aproximadamente 50 

minutos.2  

 

Observações na turma do 3º estágio (período da manhã) 

30 de setembro de 2008 (terça-feira) - Observação na turma do 3º estágio-manhã (professora 

Tatiana) 

A sala do 3º estágio da manhã (professora Tatiana) é composta de trinta e duas 

crianças. Diferente da sala do 3º estágio da tarde (professora Cíntia) a sala é um pouco menor 

e as crianças têm menos espaço para se movimentar. A rotina das crianças3 dessa turma é a 

seguinte:  

7h-7h30: Entrada das crianças e contagem de quantas vieram no dia 

7:30-8h15: Roda de história/ música (a professora afasta as cadeiras para que as 

crianças possam fazer uma roda no centro da sala). 

8h15: Professora escolhe os ajudantes do dia. Ela se baseia numa lista que está 

afixada na porta de um dos armários. As crianças não têm acesso a essa lista e não participam 

da escolha. 

Os ajudantes do dia distribuem o material e enquanto isso as crianças fazem a 

higiene para o lanche. A professora já deixa a sala organizada para as crianças realizarem a 

atividade após o lanche. 

8h30: Lanche (as crianças fazem fila para ir para o refeitório e cantam músicas 

referentes a hora do lanche: "Meu lanchinho....." e outra de agradecimento pela comida). 

Algumas crianças sentam para tomar o lanche, outras já ficam em pé, caminhando 

pelo refeitório, mesmo com a professora lembrando como deve ser o comportamento nessa 

hora. 

9h: As crianças voltam para a sala para fazer a uma atividade, que normalmente é 

realizada em um caderno espiral. As crianças começaram a utilizar esse caderno no segundo 

semestre, antes só usavam o de desenho. 

Atividade: O João roubou pão....  

Na primeira parte da tarefa havia a música "O João roubou pão..." (que estava 

escrita de modo que faltavam algumas partes que deveriam ser completadas pelas crianças). 

Antes de iniciar essa tarefa, a professora brincou com as crianças da brincadeira do "João 

roubou pão....". Todos adoraram e se divertiram muito.  

Após esse momento, ela entregou o caderno com a atividade a ser completada 

para cada criança. Orientou que completassem as lacunas da música com lápis grafite. 

                                                           
2 A transcrição da entrevista encontra-se em outro subcapítulo dessa pesquisa 
3
 As crianças desse grupo vêm à escola de mochila. Eles também têm uma agenda de recados que levam 

para a escola todos os dias. É o meio de comunicação entre a escola e as famílias. 
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A professora leu o título da atividade e passou pelas mesas para ver se as 

crianças estavam conseguindo realizá-la. Algumas tiveram facilidade, mas a maioria não, então 

a professora decidiu colocar as “respostas” na lousa para as crianças copiarem. Ao final ela 

pede para que todos pintem a figura do João que estava na folha de atividade. 

As crianças finalizaram a atividade por volta das 10h. Como o dia estava chuvoso, 

as crianças não foram para o pátio. A professora sugeriu uma brincadeira na piscina de 

bolinha. As crianças ficaram felizes e agitadas, então a professora antes de sair combinou o 

número de crianças que poderia entrar na “piscina” em cada rodada e também que cada um 

poderia ir apenas uma vez. Primeiro começaria pelas meninas (dividiu as mesmas em dois 

grupos) e depois pelos meninos (dividiu-os em dois grupos também). Ela decidiu por essa 

divisão, pois quando as meninas terminassem de ir na “piscina” poderiam escolher uma 

fantasia para brincar.  

As crianças respeitaram as regras e enquanto as meninas estiveram na piscina de 

bolinha, os meninos ficavam ao lado de fora recolhendo as bolinhas que caíam. Isso se tornou 

uma brincadeira também. Após todas as rodadas, ainda faltavam alguns minutos para o horário 

da saída, então propusemos para as crianças uma brincadeira corporal, o pato-ganso. No 

início, apenas alguns meninos se aproximaram para brincar, mas com o decorrer do tempo até 

as meninas que estavam com as fantasias resolveram participar. 

Um dos meninos (Alexandre), que se mostrou agitado durante todo o dia, 

participou da brincadeira e até mudou o seu comportamento conosco e com os colegas. 

11h: A professora entrou na sala com as crianças, entregou as agendas e cada 

um esperou que o seu responsável viesse buscar. Os pais entraram na escola e pegaram as 

crianças na porta da sala. Esse momento também é uma oportunidade de conversarem com a 

professora caso tenham algum assunto para tratar. 

No final do dia, a professora comentou que na semana do dia 7-10 de Outubro 

será a comemoração do Dia da Criança. Segue a programação das atividades: 

 

07/10: Visita à EMEF Celso Brandão e lanche especial 

08/10: Desfile de pijama 

09/10: Dia do sorvete e do brinquedo 

10/10: Saída ao teatro: O Mágico de Oz 

 

6 de outubro de 2008(segunda-feira) - Observação na turma do 3º estágio-manhã (profª 

Tatiana) 

Nesse dia, as crianças chegaram na escola no horário de costume. Logo que 

entraram na sala, cada um deixou sua mochila atrás da cadeira e tirou a agenda para a 

professora ver se tem algum recado. Após esse momento, elas cantaram algumas músicas de 

“Bom-dia”. Em seguida, a professora contou quantos meninos e quantas meninas vieram e 

registrou na lousa da seguinte forma: 13+17=30 (ela usa a conta de armar) e estimulou as 

crianças a fazerem o cálculo: “Crianças quanto é 7+3?”, e as crianças responderam: “10!”. 
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“Posso colocar o número 10 aqui embaixo?”, e algumas crianças observaram e poucas 

respondem: “Não!”. “Então eu coloco o 0 aqui e o 1 junta com os outros dois uns, do 13 e do 

17, aí quanto fica?” Apenas duas crianças da sala respondem 30 ao ver o número registrado 

na lousa.  

Às 8h30, as crianças foram para o refeitório tomar lanche. 

Após o lanche, elas voltaram para a sala e pegaram os cadernos para fazer uma 

atividade dirigida (nome dado pela professora para as atividades realizadas no caderno). 

A atividade era um trecho da história O Mágico de OZ. A professora afirmou que 

nessa semana ela faria atividades referentes à história por causa da ida ao teatro no dia 10 de 

outubro.  

A professora leu o texto adaptado e depois selecionou algumas palavras (os 

nomes dos personagens) para que as crianças procurassem no texto e circulassem. Na 

realidade, ela fez a atividade junto com as crianças: selecionava um personagem e mostrava 

para as crianças onde estava no texto e depois percorria as mesas para ver quem tinha 

encontrado a palavra. Algumas crianças tiveram dificuldade com essa tarefa. 

Após esse momento pediu que as crianças pintassem o desenho que estava na 

folha. 

Quando todos terminaram passou para a terceira parte da atividade: escrever uma 

lista com o nome de sete personagens que apareciam na história. Essa lista já estava na lousa 

e as crianças apenas copiaram no caderno. 

Após esse momento, perguntamos para a professora se ela tinha algo 

programado e ela disse que estava chovendo e que as crianças ficariam na sala brincando de 

massinha. Então sugerimos uma atividade relacionada à visita à EMEF Celso Brandão e ela 

autorizou. 

Começamos a atividade perguntando quem sabia aonde iríamos no dia 7 de 

outubro, terça-feira, e as crianças disseram juntas: “Visitar a escola Celso Brandão”. Então 

perguntamos: “Quem tem uma ideia do que iremos encontrar lá?”, e as crianças quiseram 

responder todas juntas, então falamos que não dava para entender quando todo mundo fala ao 

mesmo tempo e quem quisesse falar teria que levantar a mão.  

Assim, de maneira organizada, as crianças foram dizendo suas hipóteses: “É uma 

escola grande!”; “Tem mesas diferentes”; “Tem professor de Português, Matemática, de 

desenho e Educação Física”; “Lá, as crianças brincam menos”; “Lá, eles aprendem a escrever”; 

“Tem escada”, “Tem banheiro grande, de menino e de menina”; “Tem parquinho” e “Tem 

proteção na entrada”. 

Dessa maneira, na medida em que foram falando, fomos registrando essas falas 

na lousa. Após esse momento, pedi que fizessem um registro por meio de desenho do que 

encontrariam na escola. 

O aluno Alexandre veio até mim e me falou: “Me conta como é lá no Celso 

Brandão”, e nós respondemos: “Fecha o olho e tenta imaginar”.  
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Quando as crianças terminaram os desenhos, nós perguntamos individualmente o 

que tinham desenhado. Anotamos as falas nos próprios desenhos. 

 

7 de outubro de 2008 (terça-feira) - Visita à EMEF Celso Brandão com as turmas do 3º estágio-

manhã (profª Tatiana e Adriana) 

A visita estava agendada para 7h30. Chegamos a EMEI às 7h20 e fomos para a 

sala da Tatiana. A maioria das crianças já estava na sala, tinham tirado a agenda e estavam 

esperando pela ida a EMEF. Fizemos alguns combinados com as crianças antes de sair e 

fomos em direção à escola. 

Ao chegar lá, a coordenadora Mara foi verificar quem iria apresentar a escola para 

as crianças. Não tinha nada organizado, então, um dos professores de Geografia disse que 

apresentaria a escola. Começamos pela sala dos professores, nós organizamos a entrada das 

crianças nesse espaço, pois o professor apenas informou: “Essa é a sala dos professores”. 

Após esse primeiro momento, apareceu outra professora (Educação Física) e a 

Mara perguntou se poderíamos dividir as turmas e aproveitar mais as informações. A 

professora aceitou, mas no meio da visita abandonou o grupo. 

Nós acompanhamos a turma da Tatiana, as crianças subiram as escadas para o 

primeiro andar e nesse momento dois grupos de crianças do 7º ano desceram as escadas 

correndo no sentido inverso das crianças da EMEI quase que passando por cima delas. Nós 

tivemos que intervir e pedir para que tomassem cuidado para não machucar os menores. 

Entramos em uma das salas e as crianças observaram a disposição do espaço. 

Pareciam estar assustadas, perguntamos se queriam fazer alguma pergunta para as crianças 

da EMEF e elas afirmaram: “Não!”. 

Fomos até a sala de computação e depois na sala de leitura. Ninguém estava 

esperando pela nossa presença; as crianças da EMEF mexiam com as da EMEI e uma acabou 

até chorando de medo do modo como as crianças maiores estavam nos recebendo. 

A visita acabou com a ida ao refeitório. Como nós já tínhamos vindo com a turma 

da tarde, apresentamos esse espaço para as crianças e depois o pátio onde acontecem os 

recreios. 

A visita durou 20 minutos. Voltamos para a escola e a coordenadora do infantil 

demonstrou não ter gostado muito da experiência. 

 

10 de outubro de 2008(terça-feira) - Saída para o teatro (profª Tatiana) 

Nesse dia, as crianças da escola foram ao teatro assistir à peça O Mágico de Oz. 

Todos estavam muito entusiasmados com o passeio. A professora fez alguns combinados com 

as crianças antes de sair da sala, como: não correr na rua (eles iriam a pé), não fazer barulho e 

bagunça durante a peça, respeitar os atores, etc. 

Cabe lembrar que antes da saída ao teatro, a professora trabalhou com diversas 

atividades referentes à história do Mágico de Oz, como, por exemplo, leitura de texto adaptado, 
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atividade de encontrar palavras, pintura de desenho mimeografado e escrita dos nomes dos 

personagens. 

Ao voltarem do teatro, as crianças fizeram um registro, por meio de desenho, da 

história. 

13 de outubro de 2008 (terça-feira) –Atividades em sala e preparação para a visita à E.E. 

Marina Oliveira 

Nesse dia, as crianças realizaram as tarefas de costume do início do dia. 

Após o lanche, eles realizaram uma atividade em folha mimeografada: “Vamos 

marcar o dia do mês...” 

Nessa atividade, que cada criança recebeu um calendário do mês de outubro, o 

qual deveria preencher. As crianças tiveram muita dificuldade em realizar essa tarefa (com 

exceção de poucas que fizeram rapidamente). A professora percebeu que deveria auxiliar os 

alunos, então, fez um grande calendário na lousa e foi preenchendo. Os alunos foram copiando 

e muitos perguntavam: “Professora, é para copiar igual está na lousa?”, e a professora 

respondeu afirmativamente. Percebemos que por mais que as atividades sejam diretivas e 

muitas vezes pouco significativas para as crianças, a professora se preocupa com aquelas que 

têm dificuldades e as auxilia individualmente 

Quando todos terminaram a tarefa, pedimos permissão para conversar com as 

crianças sobre a visita E.E. Marina Oliveira. Perguntamos se elas sabiam aonde iríamos no dia 

16 de outubro (quinta-feira) e elas responderam: “Na Marina Oliveira”. 

Perguntamos se eles gostariam de fazer alguma pergunta para as crianças da 

E.E. Marina Oliveira. Eles se entusiasmaram e começaram a elaborar algumas perguntas. 

Todos queriam falar ao mesmo tempo, então, pedimos para levantarem a mão que 

chamaríamos um de cada vez. Fomos anotando as perguntas na lousa4. 

Após esse momento, as crianças foram brincar no parque. Antes, a professora fez 

uma brincadeira nos degraus a caminho do parquinho: todos subiram no último degrau, ao 

sinal da professora, as crianças deveriam saltar o número de degraus solicitados pela mesma. 

As crianças se divertiram com a brincadeira, que durou das 10h15 às 10h50. Depois se 

preparam para ir embora. 

No momento do parque, aproveitamos para conversar com a professora Tatiana 

sobre a entrevista que gostaríamos de fazer com os pais no dia da reunião de pais. Ela afirmou 

que alguns pais não trabalham fora e que poderia conversar com eles para ficarem após a 

reunião e participar da entrevista. 

 

16 de outubro de 2008 (quinta-feira) - Visita a E.E. Marina Oliveira 

As crianças da EMEI chegaram na escola Marina Oliveira às 8h30. Fomos receber 

as crianças acompanhadas do grupo do 3º ano que apresentaria a escola. Os grupos já 

estavam previamente divididos, pois durante a semana tivemos a oportunidade de preparar as 

crianças. 

                                                           
4
 As perguntas das crianças estão no anexo 3 dessa tese. 
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Separamos os dois grupos: um começou conhecendo a escola pelo pátio novo e a 

outra pelo antigo. Nós acompanhamos a turma da professora Tatiana. Antes de iniciar a visita 

sentamos em uma grande roda para as crianças fazerem as perguntas elaboradas para o 

grupo que apresentaria a escola. 

Todas as crianças lembraram as perguntas que tinham sido elaboradas no dia 

anterior à visita. As crianças do 3º ano responderam todas as questões e, após esse momento, 

iniciamos a visita. Conhecemos primeiramente o andar do subsolo do prédio velho, onde se 

encontra a sala de arte, a sala dos professores e da coordenação e a cozinha. 

Após esse momento, o grupo do 3º ano levou as crianças para conhecer as salas 

de aula do primeiro andar. Como existem muitas salas escolhemos aleatoriamente uma sala do 

2º ano e outra do 1º ano para visitar. 

Entramos primeiro na sala do 2º ano e a professora nos recebeu muito bem (ela já 

tinha conhecimento da visita das crianças da EMEI): mostrou a sala e perguntou para as 

crianças da EMEI quem conhecia o alfabeto (e apontou para o alfabeto que estava na lousa). 

Nesse momento, algumas crianças da EMEI começaram a recitar o alfabeto para mostrar para 

professora que tinham conhecimento do mesmo. 

Saímos dessa sala e fomos para uma de 1º ano. A turma estava na aula de Artes 

e a professora autorizou que entrássemos para conhecer o espaço. Na lousa estava o desenho 

de um palhaço feito pela professora e as crianças estavam copiando no caderno de desenho.  

As crianças da EMEI observaram a sala de aula e logo saímos para continuar 

nossa visita. 

Fomos visitar as salas do andar térreo. Entramos em uma sala de 1º ano e as 

crianças da EMEI logo identificaram alguns colegas que estudaram com elas no ano anterior. 

Foi um momento de reencontro e todos ficaram felizes.  

Finalizamos a apresentação do prédio antigo pelo pátio em que ocorrem as aulas 

de Educação Física e os recreios. As crianças do 3º ano contaram para as crianças da EMEI o 

que eram as aulas de Educação Física e uma delas lembrou: “É igual aquela brincadeira do 

pato-ganso que a professora Shelly (pesquisadora) ensinou pra gente outro dia?”. Nesse 

momento ficamos muito satisfeitas, pois a criança além de lembrar a atividade que ensinamos 

no nosso primeiro encontro, conseguiu estabelecer uma relação do que as crianças do 3º ano 

estavam falando com o que elas tinham aprendido. Isso mostra o quanto as atividades lúdicas 

são significativas e precisam ser preservadas. 

Depois, iniciamos a visita no prédio novo. As crianças do 3º ano apresentaram o 

local onde as crianças tomam o lanche e brincam. Falaram que naquele local também ocorrem 

as aulas de Educação Física e as festas da escola (Festa Junina e da Primavera). 

Subimos para o primeiro andar e fomos à sala do 3º ano (professora Cintia - que 

também dá aula no 3º estágio da tarde, na EMEI Augusto Serra). A professora tinha preparado 

uma apresentação para as crianças da EMEI. As crianças do 3º ano dramatizaram a música da 

“Linda rosa juvenil”. Foi um momento muito emocionante, as crianças da EMEI assistiram 

atentamente à apresentação e todos aplaudiram no final. Foi muito interessante.  
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Depois visitamos a sala da turma de PIC (Programa Intensivo de Ciclo) e a 

professora nos recebeu muito bem. Pediu para as crianças cantarem uma música e todos 

cantaram, inclusive as crianças da EMEI que conheciam o repertório. 

Finalizamos a visita no prédio novo com a entrada na última sala de 3º ano. As 

crianças entraram na sala e a professora da turma se apresentou. Perguntamos se alguma 

criança da EMEI queria fazer alguma pergunta para o grupo e uma delas levantou a mão e 

perguntou: “Aqui nessa escola não tem brinquedo?”, e antes que as crianças pudessem 

responder, a professora da turma falou: “Aqui eles brincam de fazer Matemática, de fazer 

Português... Essas são as brincadeiras aqui!”. 

Logo após a resposta, saímos da sala e fomos em direção à saída. Passamos 

pela sala da secretaria e pela sala da diretoria. Fomos perguntar se o vice-diretor (o diretor 

estava de férias) queria se apresentar para as crianças e ele respondeu: “Daqui a pouco, estou 

ocupado agora”. Percebemos pouco interesse, então saímos em direção ao portão da escola e 

as crianças da EMEI se despediram das crianças do 3º ano que apresentaram a escola de 

Ensino Fundamental.  

 

20 de outubro de 2008 (segunda-feira) - manhã 

Hoje fomos a EMEI no período da manhã e quando chegamos me avisaram que 

estava acontecendo a visita do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ficamos 

assistindo à atividade proposta e percebemos que a maioria das crianças não estava prestando 

atenção nas orientações que eram dadas pela equipe, pois eles estavam passando as 

informações em uma linguagem pouco acessível para a idade.  

Após esse momento, a coordenadora Mara havia pedido para nós participarmos 

da reunião de JEIF (reunião pedagógica) e trabalhar um texto sobre o movimento. Utilizamos o 

capítulo sobre conteúdos e planejamento que está no livro O espaço do movimento na 

Educação Infantil.5. 

Todas gostaram muito da nossa apresentação e relataram agora encontrar sentido 

nas atividades corporais. Combinamos que cada uma escolheria um dia da semana e incluiria 

essas atividades na rotina e depois faríamos uma nova reunião para avaliar o impacto com as 

crianças. 

 

23 de outubro de 2008 (quinta-feira) - Reunião de pais do 3º estágio (manhã) 

Hoje participamos da reunião de pais da turma do 3º estágio (professora Tatiana). 

Estavam presentes 24 pais, mas nem todos chegaram no início da reunião, alguns foram 

chegando no decorrer (oito aproximadamente).  

O horário de início da reunião era 7h, mas a professora começou às 7h25. Alguns 

pais trouxeram as crianças na reunião e duas crianças vieram sozinhas, sem os pais. 

 

                                                           
5
 RABINOVICH, S. B. O espaço do movimento na Educação Infantil: formação e experiência profissional. 

São Paulo: Phorte editora, 2007. 
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PAUTA: 

- Disciplina e limites; 

- Mostra cultural (29/11/2008); 

- Remédios (receitas) e piolhos; 

- Trocas de roupas (vir de uniforme à escola); 

- Importância do sono; 

- Ida ao teatro Castelo Rá- Tim-Bum; 

- Dia da família (29/11/2008). 

 

No início da reunião, a professora pediu para as crianças irem ao parque com o 

Amaury (professor volante). Em seguida, a professora iniciou a leitura da pauta. 

A professora falou sobre a mostra cultural e a importância da presença da família. 

Ela pediu também para que os pais atualizassem o telefone e o endereço na secretaria. 

Depois, a professora leu o texto sobre limites. Ela falou sobre autoridade, que os 

valores hoje em dia estão invertidos, não só no Brasil, mas no mundo. Falou que desde o ano 

passado, algumas crianças da creche vêm para a EMEI, pois os pais trabalham o dia todo. As 

crianças têm direito à escola, mas a família deve estar presente na educação do filho, deveria 

ser um trabalho de parceria, se o pai não se responsabiliza pela educação do filho, a escola 

pouco pode fazer: “50% da educação do filho depende da família, se a criança não tiver apoio 

do adulto jamais desenvolverá seu potencial”, afirma a professora. Após a leitura do texto e a 

conversa sobre limites, a professora perguntou aos pais se alguém gostaria de colocar alguma 

questão e todos ficam quietos. 

Depois de passar todos os informativos, a professora nos apresentou e pediu para 

que explicassemos o projeto de pesquisa (ela já havia falado com alguns pais sobre a 

entrevista que nós faríamos no final da reunião). 

Nós falamos sobre o projeto e algumas mães colocaram que gostariam de saber 

mais sobre o 1º ano. 

A professora Tatiana aproveitou a nossa fala para se colocar também: “A 

expectativa dos professores do Ensino Fundamental é diferente da expectativa das crianças, o 

espaço do lúdico e da brincadeira é restrito e a criança fica sentada 5 horas na carteira e tem 

somente 20 minutos de recreio, espaço onde tem que tomar lanche, ir ao banheiro e brincar 

(quando sobra tempo). A música, a brincadeira e o movimento fazem parte da aprendizagem 

da escrita, falta os professores perceberem isso" "A criança de 6 anos tem outras 

necessidades..." 

Fala de uma mãe: “Um ano na vida da criança faz muita diferença!”. 

No final da reunião, uma mãe perguntou se haverá formatura e a professora disse 

que na Educação Infantil não tem formatura e que o passeio para Sitiolândia marcará o 

encerramento da Educação Infantil. 

Após esse momento, a professora entregou as atividades das crianças para os 

pais verem. 
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No final da reunião quatro mães ficaram para participar da entrevista que foi 

gravada. 

 

3 de novembro de 2008 (segunda-feira) - Atividade no 3º estágio-professora Tatiana (manhã): 

Atividade do indiozinho 

No início do dia, a professora cumpre a rotina normal da sala: entrada, reza, canta 

músicas de “Bom-dia”, fez a roda da conversa com a leitura de histórias, as crianças comeram 

o lanche e realizaram algum tipo de atividade em sala de aula ou no pátio. 

Nesse dia, a professora propôs a atividade do indiozinho. 

Primeiramente ela cantou com as crianças a música: “1, 2, 3 indiozinhos”, e depois 

cada um com o seu caderno em mãos com a letra da música contou quantas letras têm a 

palavra “indiozinho”. Algumas crianças fizeram essa tarefa rapidamente e logo responderam 

para a professora: “Pro, tem 11 letras”. Outras crianças não souberam realizar a tarefa e 

ficaram apenas observando a resposta dos colegas. 

Num segundo momento, a professora pediu para que as crianças procurem no 

texto todas as palavras “indiozinho” e circulem com lápis colorido. Novamente, alguns realizam 

a tarefa rapidamente sem dificuldade, mas outros não conseguiram. Então a professora 

começou passar de mesa em mesa para auxiliar essas crianças.  

No momento seguinte, pediu para as crianças contarem quantas palavras 

“indiozinho” tem no texto. Algumas crianças responderam: “5, pro!”, e a professora pede que 

escrevam em duas linhas do caderno o número 5. 

Ex.: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 

      5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 

 

A professora pediu para as crianças pintarem o índio que estava mimeografado na 

folha e colada no caderno. 

Ao final dessa atividade, todos foram para o parque brincar. 

 

10 de novembro de 2008 (quinta-feira) - Entrevista com as crianças do 3º estágio (manhã), com 

a professora Tatiana e com a diretora da EMEI 

Fomos a EMEI para realizar a entrevista com as crianças do 3º estágio da turma 

da manhã. A professora já sabia da entrevista, pois fizemos um agendamento prévio com ela. 

As crianças também sabiam que nos responderiam algumas perguntas sobre a ida para o 1º 

ano. A professora dessa sala deu sugestões de algumas crianças que poderiam responder à 

entrevista, mas do mesmo modo como procedemos na turma da tarde, fizemos uma escolha 

aleatória (dez crianças), tentando contemplar os filhos das mães que responderam a entrevista 

anteriormente (quatro mães). 

Aproveitamos o momento em que estavam voltando do parque para iniciar a 

entrevista.  
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Escolhemos um lugar tranquilo (refeitório) para realizar a entrevista. As crianças 

participaram individualmente dessa atividade que teve duração de aproximadamente 50 

minutos.6  

Após o término da entrevista com as crianças, havíamos agendado uma entrevista 

semiestruturada com a diretora da EMEI. Ela foi cordial em aceitar participar da entrevista, mas 

solicitou ver o roteiro.7  

Mostramos o roteiro elaborado da entrevista e ela se sentiu à vontade em 

responder às perguntas. A entrevista foi realizada no espaço do refeitório, por ser um lugar 

tranquilo quando não esta ocorrendo o momento do lanche das crianças. A duração da 

entrevista foi de 1 hora. 

 

17 de novembro de 2008 (segunda-feira) - Observação com as crianças do 3º estágio (manhã) 
As crianças iniciaram a rotina do dia com as atividades que são de costume. Após 

esse momento, tomaram o lanche e ao voltarem para sala iniciaram uma atividade no caderno 

correspondente à letra O. 

A atividade tinha quatro partes: primeiro a professora perguntou para as crianças 

as palavras que elas conheciam com a letra O e ao responderem, a professora ia anotando na 

lousa as palavras. Algumas delas foram: ovo, ônibus, oca, etc. Muitas crianças apresentaram 

dificuldade em copiar as palavras da lousa e a professora nos explicou: “Eu sei que muitos 

deles copiam sem saber a palavra que estão copiando, mas é importante para se 

familiarizarem com as letras e com as palavras!”. 

Após essa atividade, as crianças copiaram a lista no caderno e iniciaram a 3ª parte 

da tarefa numa folha mimeografada com a figura de um ovo com várias letras dentro. Nessa 

tarefa, as crianças deveriam circular com lápis colorido a letra O e no final pintar a imagem do 

ovo. 

Depois que todos terminaram a atividade da letra O, a professora pediu para que 

guardassem o caderno e entregou uma apostila com outra atividade 

Essa atividade relacionava-se à área de Matemática em que colocava para as 

crianças uma situação-problema. A atividade era a seguinte: “Ana foi visitar um sítio no final 

de semana, lá havia 4 coelhos, 1 cachorro e 5 pintinhos. Quantos animais havia no 

sítio?” 

Logo após a leitura do texto, a professora falou: “Vocês devem desenhar os 

animais e depois contar quantos têm na fazenda. Que sinal a gente usa para juntar os 

animais? Lembram: é aquele sinal de aumentar o volume no controle remoto”. 

Algumas crianças logo responderam que o sinal utilizado era o de mais (+) e que 

havia 10 animais no total, outras ficaram observando a folha e não conseguiram resolver o 

problema. 

                                                           
6 As transcrições de todas as entrevistas encontram-se no capítulo 6 dessa tese. 

7 a transcrição da entrevista encontra-se no capítulo 6 dessa tese. 
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A professora escolheu três crianças para desenharem a quantidade de animais na 

lousa. Algumas crianças falavam que não sabiam desenhar esses animais e a professora disse 

que cada um fizesse do seu jeito. 

Ao final, a professora escreveu na lousa o número de animais que estavam na 

fazenda (total: 10) e as crianças copiaram. Percebemos durante a observação dessa atividade 

que muitas crianças apenas copiaram o número 10, mas ainda não estabeleceram a relação do 

número com a quantidade, apenas copiaram por ser essa a resposta que estava na lousa. 

Ao terminarem a tarefa, as crianças guardaram os materiais no armário e 

escolheram um jogo para brincar no chão da sala. 

 

24 de novembro de 2008 (segunda-feira) - A professora não veio à EMEI (manhã) 

Nesse dia, a professora da manhã não veio na EMEI por motivo de saúde, 

portanto preferimos não entrar na sala, pois não conhecíamos a professora substituta. 

 

1 de dezembro de 2008 (segunda-feira) - Observação com as crianças do 3º estágio (manhã) 

As crianças realizaram a rotina de costume e após o lanche a professora dividiu a 

classe em dois grupos para iniciar a confecção do dominó para a mostra cultural. Uma parte da 

turma (a maioria) deveria desenhar no caderno de desenho uma árvore de Natal e um Papai 

Noel (desenho livre) e um grupo de cinco crianças começaria a confecção do dominó. 

Antes de iniciar as duas atividades, a professora mostrou para as crianças 

quantas peças havia no dominó e como elas eram dispostas. Cada número era representado 

por bolinhas coloridas: o número 1, uma bolinha branca; o número 2, duas bolinhas laranjas; o 

número 3, três bolinhas azuis; o número 4, quatro bolinhas verdes; o número 5, cinco bolinhas 

amarelas e o número 6, seis bolinhas vermelhas.  

A professora disse para as crianças que não havia tinta da cor laranja, então eles 

deveriam escolher coletivamente quais cores representariam cada número. As crianças iam 

fazendo as sugestões e a professora fazia o desenho na respectiva peça com a cor na lousa. A 

cor laranja foi substituída pela cor preta. 

Cada criança confeccionaria uma peça do dominó e para isso a professora utilizou 

28 caixas de leite forradas com papel kraft, durex amarelo para fazer a divisão da peça e tinta 

guache de dedo. 

Para confeccionar as peças do dominó, as crianças utilizaram como modelo as 

peças originais que ficaram dispostas na mesa. Quando cada criança acabava a confecção de 

uma peça, a professora chamava outra para realizar a atividade. Todos participaram e 

mostraram ter gostado muito dessa tarefa.  

A professora pediu que nós fotografássemos o momento da atividade. 

Aproveitamos também para auxiliar algumas crianças que apresentaram maior dificuldade. 

Ao final, propusemos para a professora que as crianças jogassem dominó e ela 

autorizou. As crianças não conheciam as regras do jogo e nós ensinamos, pois quando a tinta 

do jogo de dominó estiver seca, eles vão poder utilizá-lo na sala também. 
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2 de dezembro de 2008 (terça-feira) - Observação com as crianças do 3º estágio (manhã) 

As crianças realizaram a rotina habitual do início do dia e após o lanche deram 

continuidade à atividade de dominó. Na aula anterior, eles confeccionaram o dominó gigante e 

brincaram com o jogo de dominó convencional. 

Na aula de hoje, a professora entregou uma folha mimeografada com algumas 

peças (9) do dominó e as crianças deveriam registrar, usando números, quantos pontos havia 

em cada peça do dominó. Ela disse para as crianças que essa era uma atividade de 

Matemática. 

Algumas crianças conseguiram resolver a tarefa rapidamente, outras precisaram 

da ajuda da professora. Ao final, a professora disse que as crianças poderiam pintar as peças 

do dominó e que não tinha necessidade de usar as mesmas cores do jogo convencional 

apresentado na aula anterior. 

Quando terminaram, pediram para que a professora os deixasse jogar dominó, 

mas a mesma disse que iriam para o parque brincar. 

 

11 de dezembro de 2008 (quinta-feira) - Reunião de pais do 3º estágio (manhã) 

Início da reunião: 7h20  Total de pais: 18 

Hoje foi a última reunião de pais da turma do 3º estágio. Chegamos à escola e a 

reunião não havia começado. A professora estava organizando os materiais das crianças para 

mostrar aos pais. Primeiro ela arrumou as cadeiras em um semicírculo e deixou cinco mesas 

livres para expor as atividades das crianças. 

Na primeira mesa, estava o jogo de dominó, com o registro das crianças (aula do 

dia 3 de dezembro) e algumas fotos tiradas no momento da atividade. Na segunda mesa, 

estava o registro da atividade de amarelinha e as fotos tiradas das crianças brincando de 

amarelinha no parque. Na terceira mesa, estava o registro da atividade de dados e as fotos das 

crianças brincando com dados gigantes. Na quarta mesa, uma atividade de pintura de uma flor 

e na quinta, os azulejos pintados pelas crianças que serão expostos na parede da escola. 

A professora iniciou a reunião sem uma pauta registrada. Ela explica para os pais 

como ocorreram as atividades que estavam expostas nas mesas e disse que todas as 

brincadeiras são seguidas de um registro. 

Num segundo momento, falou que fez uma avaliação das crianças e mostrou a 

apostila que consta: um desenho livre (capa), uma atividade de Matemática (um quadro com 

números de 1 a 20 em que estavam faltando alguns números e as crianças deveriam 

completar), uma atividade de escrita e um relatório final da professora em que colocou os 

conteúdos desenvolvidos a partir do mês de setembro. 

Após esse momento, a professora falou da rotina e da importância da participação 

dos pais na vida escolar da criança. Aproveitou e afirmou que no próximo ano as crianças 

estarão no 1º ano e o acompanhamento dos pais é essencial. Comentou também da visita que 

as crianças fizeram para as escolas de Ensino Fundamental e afirmou que é importante que 

eles conheçam antecipadamente o local em que vão estudar. A professora disse também que 
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tentou trazer essa ideia de visitar a escola de Ensino Fundamental para a outra EMEI em que 

trabalha (na favela de Heliópolis), mas como está no final do ano, não conseguiram agendar 

horário. 

No final da reunião explicou para os pais que no 3º estágio as áreas do 

conhecimento foram trabalhadas por meio do lúdico: “A Matemática não se dá operação, mas 

por meio das brincadeiras, como no caso da amarelinha, a Leitura e a Escrita por meio de 

textos variados como jornal e revista, em Natureza e Sociedade, trabalhei a questão da higiene 

das crianças; trabalhamos também com as datas comemorativas, os meios de transportes que 

teve como produto final o passeio ao Portinho Seguro em que as crianças andaram de bicicleta 

e em Música e Movimento trabalhamos com brincadeiras corporais e danças”. 

No final da reunião, a professora entregou a avaliação aos pais e cada um pode 

olhar as fotos e atividades do seu filho. 

O último dia letivo será dia 12 de dezembro com a vinda do papai Noel à escola, 

portanto encerro aqui a coleta dos dados na EMEI Augusto Serra. 
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ANEXO 2A: PERGUNTAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS DO 3º ESTÁGIO, PERÍODO DA 
TARDE, ANTES DA VISITA A ESCOLA ESTADUAL MARINA OLIVEIRA 

Samuel 
- Na escola tem computador? 
- Na escola tem sala de livro? 
- Na escola tem lousa? 
- Vocês sabem tabuada? 
- Na escola vocês aprendem a escrever os seus nomes? 
 
Breno 
- Na escola tem biblioteca? 
- Na escola tem cadeira? 
- Vocês já descobriram as primeiras contas? 
- Na escola tem refeitório? 
 
Victor Fortunato 
- Na escola tem campo de futebol? 
- Na escola tem parquinho? 
 
Kaique 
- Na escola tem pátio? 
- Vocês sabem escrever? 
 
Leticia 
- Na escola tem lanche? 
 
João Victor 
- Na escola tem bola? 
 
ANEXO 2B: PERGUNTAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS DO 3º ESTÁGIO, PERÍODO DA 
MANHÃ, PARA A VISITA A ESCOLA ESTADUAL MARINA OLIVEIRA 

 
Raiane 
Na escola tem bonecas? 
 
Victor Guimarães 
 Na escola tem bola? 
 
Emily 
Na escola tem campo de futebol? 
 
Leonardo 
Na escola tem quadra de basquete? 
Tem sala dos professores? 
 
Alexandre 
Na escola tem computador? 
Lá tem recreio? 
 
Bianca 
Na escola tem corredor? 
 
Caroline 
Na escola tem parquinho? 
 
Tamiris 
Na escola tem escada? 
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Tem quadra de vôlei? 
 
Thais Helena 
Na escola tem professores diferentes que ensinam coisas diferentes? 
 
Leonardo Silva 
Na escola tem professora de matemática? 
 
Maria Eduarda 
Nessa escola o banheiro é maior? 
 
Beatriz 
Na escola tem brinquedos? 
 
Pedro 
Na escola tem lanche? 
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ANEXO 3: DESENHOS DAS CRIANÇAS DO 3º ESTÁGIO (TURMA MANHÃ E TARDE) 
ANTES E DEPOIS DA VISITA ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMNETAL I 

ANTES DA VISITA 

 



33 
 

 

APÓS A VISITA 
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ANEXO 4-. ORGANIZAÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA 
COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL8 COM GRÁFICO 
 
QUESTÃO 1: Quantos irmãos você tem e em que série estudam? 
Número de irmãos Turma da manhã Turma da tarde 

Têm irmãos 10 9 

Não têm irmãos 0 3 

Quadro 4: Número de irmãos das crianças que frequentam a EMEI 

 

Gráfico 1: Número de irmãos das crianças que frequentam a EMEI  

Número de irmãos Turma da manhã Turma da tarde 

Têm irmãos 10 9 

Não têm irmãos 0 3 

 

QUESTÃO 2: Você já estudou em outra escola ou veio para EMEI direto? 

Já frequentou outras escolas Veio para a Escola de Educação Infantil direto 

6 6 

50% 50% 

Quadro 5 – A permanência em outra escola antes de vir para EMEI (turma da tarde) 
Já frequentou outras escolas Veio para a Escola de Educação Infantil 

Educação Infantil direto 
4 6 

40% 60% 

Quadro 6 – A permanência em outra escola antes de vir para EMEI (turma da manhã) 

                                                           
8
 Nas transcrições das entrevistas mantivemos a fala real das crianças, sem submetê-la à 

ajustes relativos às convenções da língua padrão. 
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Gráfico 1 – A permanência (ou não) em outras escolas antes de ingressar na EMEI 
 
QUESTÃO 3: Você já visitou alguma escola de Ensino Fundamental I? 

Já visitou alguma escola de Ensino 
Fundamental 

Nunca visitou uma escola de Ensino 
Fundamental 

5 7 
42% 58% 

Quadro 7 – Visita das crianças da tarde a uma escola de Ensino Fundamental I 
Já visitou alguma escola de Ensino 

Fundamental 
Nunca visitou uma escola de Ensino 

Fundamental 
4 6 

40% 60% 
Quadro 8 – Visita das crianças da manhã a uma escola de Ensino Fundamental I 
 

Gráfico 2 – Visita a escolas de Ensino Fundamental I 

QUESTÃO 4: O que você mais gosta de fazer aqui na EMEI?  
O que mais gosta de fazer... Número de crianças Porcentagem 
Brincar com os amigos 5 42% 
Fazer lição 4 34% 
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Tomar lanche 2 16% 
Fazer desenho 4 34% 
Brincar na piscina de bolinha 2 16% 
Brincar com brinquedos no 
parque 

12 100% 

Jogar bola 4 34% 
Brincar de pega-pega 1 08% 
Brincar de esconde-esconde 1 08% 
Ouvir histórias da professora 1 08% 
Pintar 2 16% 
Aprender 1 08% 
Quadro 9 – Preferência das crianças da turma da tarde em relação às atividades da EMEI 
O que mais gosta de fazer... Número de crianças Porcentagem 
Brincar com os amigos 7 70% 
Fazer lição 2 20% 
Tomar lanche 2 20% 
Fazer desenho 6 60% 
Pular corda 1 10% 
Escrever 1 10% 
Estudar 1 10% 
Brincar com brinquedos no 
parque 

8 80% 

Jogar bola 1 10% 
Divertir-se 1 10% 
Bagunçar 1 10% 
Massinha 2 20% 
Pintar 3 30% 
Quadro 10 – Preferência das crianças da turma da manhã em relação às atividades da EMEI 
 

Gráfico 3 – Preferência das crianças da turma da tarde em relação às atividades da EMEI 
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Gráfico 5 – Preferência das crianças da turma da manhã em relação às atividades da EMEI 
 
QUESTÃO 5: No ano que vem, quando você for para o 1º ano, você vai sentir saudades daqui 
ou não? 

Vai sentir saudades da EMEI Não vai sentir saudades da EMEI 
12 0 

100% 0 
Quadro 11 – Sentimento de saudades em relação a EMEI (Tarde) 

Vai sentir saudades da EMEI Não vai sentir saudades da EMEI 
10 0 

100% 0 
Quadro 12 – Sentimento de saudades em relação a EMEI (manhã) 
 

Gráfico 6 – Sentimento de saudades das crianças em relação a EMEI 

Do que as crianças sentirão Número de crianças Porcentagem 
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saudades? 
Dos amigos 8 67% 
Dos brinquedos 5 42% 
Das lições 3 25% 
Das atividades que aprendeu 
na EMEI 

1 08% 

Da professora 8 67% 
Da diretora 1 08% 
Da escola toda 4 34% 
Do parque 2 16% 
Da sala de aula 1 08% 
Quadro 13 – Do que as crianças da turma da tarde sentirão saudades? 
 

 
Gráfico 7 – Do que as crianças da tarde sentirão saudades em relação à EMEI? 

Do que as crianças sentirão 
saudades? 

Número de crianças Porcentagem 

Dos amigos 6 60% 
Dos brinquedos 3 30% 
Da professora 6 60% 
Das outras pessoas da 
escola  

1 10% 

Do refeitório 2 20% 
Do parque 5 50% 
Da piscina de bolinha 3 30% 
Do futebol 1 10% 
Do lanche 1 10% 
De assistir DVD 1 10% 
De brincar com bola 1 10% 
Quadro 14 – Do que as crianças da turma da manhã sentirão saudades? 
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Gráfico 8 – Do que as crianças da manhã sentirão saudades em relação a EMEI? 

QUESTÃO 6: Você sabe quais são as atividades no Ensino Fundamental I? 
Conhece as atividades do 1º ano Não conhece as atividades do 1º ano 

7 5 
58% 42% 

Quadro 15 – Conhecimento das crianças da tarde em relação às atividades do Ensino 
Fundamental I 

Conhece as atividades do 1º ano Não conhece as atividades do 1º ano 
0 10 
0 100% 

Quadro 16 – Conhecimento das crianças da manhã em relação às atividades do Ensino 
Fundamental I 
 

Gráfico 9 – Conhecimento das crianças em relação às atividades do Ensino Fundamental I 
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Atividades do 1º ano Número de crianças Porcentagem 
Matemática 5 42% 
Computação 1 08% 
Futebol 2 16% 
Basquete 2 16% 
Desenho 1 08% 
Escrita 3 25% 
Pintura 1 08% 
Uso da mochila 1 08% 
Leitura 2 16% 
Livro para casa 1 08% 
Lanche 1 08% 
Ginástica 1 08% 
Inglês 2 16% 
OBS: Todas as crianças da turma da manhã responderam que não conhecem as atividades do 1º ano. 
Quadro 17 – Atividades elencadas pelas crianças da tarde em relação ao 1º ano 
 

 
Gráfico 10 – As atividades sugeridas pelas crianças da tarde 

 
QUESTÃO 7: O que você gostaria de aprender no 1º ano? 
O que as crianças gostariam 
de aprender no 1º ano? 

Número de crianças Porcentagem 

Matemática (“fazer 
continhas”) 

4 34% 

Mexer no computador 1 08% 
Futebol 1 08% 
Aprender meu nome 
completo 

1 08% 

Desenho 1 08% 
Escrever 8 67% 
Ficar mais esperto 1 08% 
Aprender a obedecer 1 08% 
Ler 8 67% 
Fazer lição 3 25% 
Fazer lição de casa 1 08% 
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Aprender a fazer coisas 
certas e não erradas 

1 08% 

Fazer capoeira 1 08% 
Comer de garfo e faca 1 08% 
Aprender um monte de 
coisas legais 

1 08% 

Falar inglês 1 08% 
Quadro 18 – O que as crianças da tarde gostariam de aprender no1º ano? 
 

Gráfico 11 – O que as crianças gostariam de aprender no1º ano? 

O que as crianças gostariam 
de aprender no 1º ano? 

Número de crianças Porcentagem 

Matemática (“fazer 
continhas”) 

3 30% 

Fazer lição de casa 1 10% 
Brincar de pega-pega 1 10% 
Escrever (“igual aos meninos 
grandes”) 

4 40% 

Brincar no parque 1 10% 
Aprender a obedecer 1 10% 
Ler 3 30% 
Estudar 1 10% 
Falar inglês 2 20% 
Educação Física 1 10% 
Um monte de coisas 1 10% 
Quadro 19 – O que as crianças da manhã gostariam de aprender no 1º ano? 
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Gráfico 12 – O que as crianças da manhã gostariam de aprender no 1º ano? 
 
QUESTÃO 8: A professora falou alguma coisa na classe de como seria o 1º ano? 

Comunicação por parte da professora de 
como seria o 1º ano 

Não houve comunicação 

9 3 
75% 25% 

Quadro 20 – Comunicação da professora da tarde em relação ao 1º ano 
Comunicação por parte da professora de 

como seria o 1º ano 
Não houve comunicação 

8 2 
80% 20% 

Quadro 21 – Comunicação da professora da manhã em relação ao 1º ano 
 

Gráfico 13 – Comunicação das professoras em relação às atividades do 1º ano 
 

O que a professora falou? 
Meninas, vocês vão fazer desenho, vai ter computador e também é para respeitar lá. 
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Obedecer às professoras, tem que ficar quieto e fazer a lição direitinho. 
Falou que a gente vai estudar numa escola muito linda. 
Vai ter computador, quadra, falou que nós vamos aprender a ler e escrever. 
Vai ser bom pra gente e eu espero não pegar uma professora ruim. 
Ela disse que vai ser legal. 
Falou que lá não vai ter parque. 
Vai aprender a ler e escrever. 
Falou, mas eu não me lembro. 
Quadro 22 – O que a professora da tarde falou? 

O que a professora falou? 
Olha, minha gente, vocês vão para outra escola no ano que vem. Que vai ser muito legal, vai 
ter muita coisa pra gente aprender. 
Falou com a minha mãe, mas eu não me lembro o que ela falou. 
Falou que todo mundo ia mudar de escola, mas não falou como ia ser lá. 
Falou que a gente vai para outra escola e que a gente já aprendeu tudo aqui e que no 1º ano 
a gente vai jogar basquete, futebol. 
Ela falou que no ano que vem a gente vai para outra escola. 
Ela falou que a gente tem que se comportar no 1º ano. 
Falou que a gente vai para outra escola e que a gente vai estudar no Marina ou no Celso 
Brandão no ano que vem. 
Quadro 23 – O que a professora da manhã falou? 
 
QUESTÃO 9: Se você pudesse escolher ficar mais um ano aqui na EMEI ou ir para o 1º ano 
o que escolheria? Por quê? 

Escolha de ficar na EMEI mais um ano Escolha de ir para o 1º ano 
7 5 

58% 42% 
Quadro 24 – Preferência das crianças da tarde por ficar mais um ano na EMEI ou ir para o 
Ensino Fundamental I 

Escolha de ficar na EMEI mais um ano Escolha de ir para o 1º ano 
4 6 

40% 60% 
Quadro 25 – Preferência das crianças da manhã por ficar mais um ano na EMEI ou ir para o 
Ensino Fundamental I 

 
Gráfico 14 – Preferência das crianças por ficar mais um ano na EMEI ou ir para o Ensino 
Fundamental I 
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Ficar mais um ano na Educação Infantil   
Escolheria ficar mais um pouco aqui, porque eu ia sentir muita saudade. 
Ficar mais um ano aqui, por que eu gosto dessa escola, aqui tem os brinquedos, os meus 
amigos, mas eu sei que eu tenho que ir para lá [referindo-se ao fundamental]. 
Ficar aqui... porque aqui é legal. 
Escolheria ficar aqui mais um ano, porque eu ia sentir falta da professora. 
Ficar mais um ano aqui, porque a professora é muito legal. 
Ficar mais um ano aqui porque eu gosto das lições e da professora. 
Quadro 26 – Justificativa das crianças da tarde em permanecer mais um ano na Educação 
Infantil  

Ficar mais um ano na Educação Infantil   
Ficar aqui mais um ano, porque aqui é mais legal, tem parquinho e eu conheço meus 
amiguinhos e eu sempre montei uma equipe de amigos com eles. Eu gosto de conversar com 
eles. 
Queria ficar aqui mais um ano, porque eu gosto muito daqui. 
Eu queria ficar mais um ano aqui, porque eu gosto daqui, aqui tem mais brinquedos, aqui é 
mais legal. 
Ficar aqui... porque aqui é mais legal. 

Quadro 27 – Justificativa das crianças da manhã em permanecer mais um ano na Educação 
Infantil 
 

Ir para o 1º ano 
Lá tem campo de futebol. Lá tem dois campos de futebol. 
Para estudar um monte de coisas legais. 
Ir pra lá no dia que as crianças vão também; para ver como é lá, para fazer lição 
Porque eu ia aprender a ler, ia ser mais legal jogar bola, porque aí a bola não ia cair em cima 
do telhado, porque tem quadra. 
Ir para outra escola, porque eu quero aprender a ler e escrever. 
Ir para lá... porque lá é legal. 
Quadro 28 – Justificativa das crianças da tarde em ir para o 1º ano 

Ir para o 1º ano 
Porque é muito legal ir para o 1º ano. É legal pra gente aprender, fazer muita coisa. 
Ir para o 1º ano com o Erick (um amigo da escola de Ensino Fundamental I). 
Porque eu quero mudar de escola, porque minha mãe quer que eu vá para outra escola. 
Para eu aprender a escrever. 
Porque eu quero fazer 7 anos. 
Porque lá eu vou fazer amigos novos. 
Quadro 29 – Justificativa das crianças da manhã em ir para o 1º ano 
 

QUESTÃO 10: Como você gostaria que fosse o 1º ano? 
Como gostariam que fosse o 
1º ano?  

Número de crianças Porcentagem 

Que tivesse computador 2 17% 
Que tivesse lições (lições 
legais) 

3 25% 

Com Matemática 1 8% 
Presença do lanche 1 8% 
Presença do refeitório 1 8% 
Presença de sala de aula 2 17% 
Presença de jogos 1 8% 
Presença de muitos 
brinquedos 

2 17% 

Presença de quadra e parque 3 25% 
Presença de balanço 1 8% 
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Presença de escorregador 1 8% 
Atividades de pintura e 
desenho 

3 25% 

Que a professora fosse igual 
a da Educação Infantil   

3 25% 

Presença da leitura e da 
escrita 

5 42% 

Que a escola fosse colorida 1 8% 
Tivesse desenhos na parede 1 8% 
Quadro 30 – Como as crianças da tarde gostariam que fosse o 1º ano? 
 

Gráfico 15 – Como as crianças da tarde gostariam que fosse o 1º ano? 

Como gostariam que fosse o 
1º ano? 

Número de crianças Porcentagem 

Que tivesse computador 1 10% 
Que tivesse atividades com 
bexiga 

1 10% 

Presença de aulas de 
Matemática 

1 10% 

Presença de aulas de italiano 1 10% 
Que tivesse massinha 2 20% 
Presença de aulas de inglês  1 10% 
Que tivesse atividades legais 2 20% 
Presença de brinquedos 2 20% 
Presença de pátio e parque 1 10% 
Presença de cadeira limpa 1 10% 
Não tivesse briga 1 10% 
Presença de brincadeiras 1 10% 
Que tivesse lição 1 10% 
Presença da leitura e da 
escrita 

1 10% 
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Que a professora fosse legal 1 10% 
Quadro 31 – Como as crianças da manhã gostariam que fosse o 1º ano? 

Gráfico 16 – Como as crianças da manhã gostariam que fosse o 1º ano? 
 
QUESTÃO 11: E os primeiros dias de aula como você gostaria que fosse? 
 

Como gostariam que fossem os primeiros dias de aula 
Que a gente pudesse mexer no computador e brincar. 
Que a professora desse desenho e achasse meu desenho lindo. 
Mexer no computador, depois a gente ia fazer o dever e depois tomar lanche. 
Que eu não chorasse. 
Que tivesse atividade de pintura. 
Desse alguma coisa para a gente ler e responder. 
Que tivesse brinquedos para gente brincar. 
Eles mostrassem a escola para mim. 
Que a primeira coisa ela ensinasse a gente ler e escrever. 
Pudesse fazer muitas coisas: lição, pintar, escrever e cortar. 
Tivesse pintura e festa do bolo. 
Aula de Português e festa para gente. 

Quadro 32 – Como as crianças da tarde gostariam que fossem os primeiros dias de aula 
Como gostariam que fossem os primeiros dias de aula 

Que tivesse futebol e um parque muito legal com bexigas. 
Eu queria que tivesse um gira-gira, quando a gente gira parece que a gente esta andando 
num foguete, eu queria que tivesse pintura, desenho livre. 
Não sei. 
Que tivesse basquete, futebol... só jogos. 
Eu queria que tivesse uma piscina de bolinha grande. 
Desenho. 
Também não sei. 
Que tivesse uma surpresa para as crianças novas. 
Que fosse divertido e tivesse um monte de crianças para brincar. 
Que tivesse... não sei. 

Quadro 33 – Como as crianças da manhã gostariam que fossem os primeiros dias de aula 
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ANEXO 5: OBSERVAÇÕES DA TURMA DO 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I- 
TRANSCRIÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 

As observações da rotina do 1º ano 

Observações da turma do 1º ano 

Iniciamos as observações na Escola Estadual de Ensino Fundamental I no 1º 

semestre de 2009, pois o objetivo era verificar como se dá a passagem das crianças da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental. O início das aulas estava planejado para o dia 

11 de fevereiro, mas por motivo de atribuição de aulas para os professores temporários, as 

aulas tiveram início no dia 16 de fevereiro.  

 

16 de fevereiro de 2009 (segunda-feira) 

 

As aulas iniciaram às 7h50 e como foi o primeiro dia das crianças, a entrada foi de 

maneira diferente: as crianças entraram com os pais e ficaram no pátio. O diretor, vice-diretor e 

coordenadora pedagógica se apresentaram e depois, cada professor se apresentou, iniciando 

pela turma do 1º ano e finalizando pela turma do 4º ano. Ao final das apresentações, o 

professor de Educação Física chamou cada turma para ir para suas respectivas salas de aula 

juntamente com sua professora. 

A professora do 1º ano subiu com as crianças, apresentou “a sala” e pediu para 

cada um escolher um lugar para se sentar. Logo em seguida, o professor de Educação Física9 

entrou na sala, se apresentou e levou as crianças para conhecerem a escola. Ele apresentou o 

espaço físico para elas, principalmente o banheiro feminino, o masculino e o pátio em que iriam 

fazer a refeição e o recreio, 

Após esse momento, o professor levou as crianças para a sala de aula e a 

professora Lia desceu novamente com elas para beber água. 

Ao voltarem para a sala, a professora distribuiu uma folha sulfite para cada criança 

e explicou que elas podiam deixar a folha em duas posições - horizontal e vertical (ela 

demonstrou como era cada posição). 

Após essa demonstração a professora disse10: “Vocês vão escrever MINHA 

ESCOLA”, e imediatamente ela escreve na lousa. As crianças começaram a copiar o que 

estava escrito na lousa. 

Quando todos terminaram de escrever, a professora disse: “Agora vocês vão fazer 

o desenho de como enxergaram a nova escola, por exemplo, vocês podem desenhar o 

bebedouro, as salas, o pátio...”. 

                                                           
9
 O professor de Educação Física dessa sala está substituindo a professora titular que está de licença-

gestante. 
10 Todos os diálogos e falas da professora, das crianças e da pesquisadora foram colocados na íntegra. 
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As crianças começaram a desenhar, a professora colocou os lápis de cor numa 

carteira da primeira fileira e explicou: “Aqui na frente tem lápis de cor para quem não trouxe de 

casa, cada um pode pegar um de cada vez”. 

Nesse momento, a coordenadora entrou na sala para se apresentar às crianças. 

Às 9h20, a professora do outro 1º ano entrou na sala e avisou que estava na hora 

do recreio. As crianças começam se organizar para o lanche a pedido da professora Lia. 

Como já tínhamos conhecimento de como era o recreio na escola infantil e como é 

o recreio no fundamental, pedimos a permissão para a professora Lia para conversar com as 

crianças antes de saírem da sala. A professora autorizou e, primeiramente, nos apresentamos 

para elas e depois falamos o seguinte: 

“Turma, o recreio aqui é diferente do recreio que vocês tinham na EMEI. Aqui não 

tem parque, só um pátio em que vocês vão encontrar crianças mais velhas. Tomem cuidado 

para não cair. Quando vocês terminarem o lanche, joguem o papel e o frasco do suco no lixo. 

Se precisarem de ajuda eu estarei no recreio com vocês, tudo bem?” 

As crianças responderam “Tudo” em coro.  

A professora pediu para que as crianças formassem fila em ordem de tamanho e 

todos desceram para o pátio. 

O recreio, no primeiro dia de aula aconteceu junto com as crianças do E. E. Paulo 

Marinho. No recreio estavam crianças desde o 1º ano do Ensino Fundamental I até crianças 

do 8º ano do Fundamental II. Foi um tumulto, crianças de diversas idades corriam pelo pátio, 

muitas com o lanche na mão, o que fazia com que derrubassem no chão e tornassem o pátio 

sujo. 

Ao longo do recreio demos suporte para as crianças menores, que nos 

procuravam assustadas, sem saber onde se sentar para tomar o lanche e o que fazer no 

recreio. Orientamos que pegassem o lanche com as merendeiras (que ficam no pátio 

distribuindo o lanche para as crianças) e depois procurassem um local vazio para se sentar. 

Às 10h, as crianças voltaram para a sala de aula e continuaram a atividade de 

desenho. Logo que reiniciaram, a aluna A. levanta a mão e pergunta para a professora Lia: 

“Professora, a gente vai dormir na escola?”. A professora Lia respondeu de forma ríspida: 

“Por acaso você dorme na escola?” Nesse momento sentimos que tínhamos que fazer uma 

intervenção e explicamos para professora Lia: “Na EMEI, algumas crianças ficavam período 

integral e dormiam na escola após o almoço, por isso que a aluna A. te fez essa pergunta”. A 

professora, num tom de arrependimento disse: “Você não vai dormir na escola, a mamãe vem 

te buscar às 12:20h”. 

Após esse episódio, a professora fez a chamada e as crianças responderam 

atentamente. 

Depois da chamada, a professora Lia perguntou quem já havia terminado o 

desenho. A grande maioria levantou a mão, dizendo já ter terminado, então, a professora 

disse: “A professora fez um crachá com o nome de vocês. Quem sabe escrever o nome?”. 

Todas as crianças responderam: “Eu!”. 
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A professora disse: “Que bom, então eu não vou dar o crachá agora, vocês podem 

escrever o nome na folha, no lugar que quiserem”. 

Cada criança escreveu o seu nome e entregou o papel para a professora. 

Logo em seguida, a professora disse: “Todos podem pegar o caderno, o lápis e a 

borracha e colocar em cima da mesa”. 

A pesquisadora faz uma intervenção: “Professora Lia, acho legal você ensinar 

como se usa o caderno, pois eles não estavam acostumados com caderno na EMEI”. 

A professora desenhou na lousa algumas linhas como se fosse o formato do 

caderno:  

 

 

 

 

 

 

A professora disse: “Vamos começar a nossa aula: esse é o caderno” [ela pega o 

caderno de uma das crianças e mostra para o grupo].  

Lia continuou: “Tem gente que tem o caderno com arame que é chamado de 

espiral, outras crianças têm o caderno sem o arame, que é chamado de brochura. A gente vai 

começar a usar o caderno, mas vocês não vão usar a primeira folha, pois quando vocês 

terminarem a atividade que vou dar agora, vocês poderão fazer um desenho bonito na primeira 

folha do caderno”. 

A professora disse: “A gente vai usar a segunda folha, entendido? Quem não 

entendeu levanta a mão para não fazer errado”. 

As crianças olharam atentamente para a professora e nenhuma delas se 

manifesta. 

A professora Lia continuou: “Vocês vão colocar na primeira linha a data de hoje”. A 

professora escreveu na lousa “SÃO PAULO”, e perguntou: “Por que a gente tem que escrever 

São Paulo?”. E ela mesma responde: “Porque é o nome da cidade que a gente mora”.  

Professora perguntou para as crianças: “Que dia é hoje?”. 

A criança M. respondeu “16”, e a professora escreveu na lousa o número 16. 

A criança S. nesse instante disse: “O 16 é o um (1) e o seis (6)”. 

A professora continuou: “Que mês nós estamos?”. E ela mesma respondeu: 

“Fevereiro!”. 

Finalmente, a professora perguntou: “Que ano nós estamos?”. E ela respondeu: 

“2009!”. 

Após escrever a data na lousa, professora passou pelas carteiras para ver quem 

terminou de escrever. 

A criança F. perguntou: “Pode fechar o caderno?”. E a professora respondeu: 

“Não, porque a gente vai fazer lição” e continuou passando pelas mesas. Ela diz para a criança 

G.: Você não terminou? Vai ficar fazendo as coisas pela metade?”. 
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A criança G. olhou para professora intimidada e não respondeu. 

A professora iniciou a atividade na lousa escrevendo “ALFABETO”, e disse: 

“Gente, aqui está escrito ALFABETO, vocês sabem qual é a primeira letra do alfabeto?”. 

Algumas crianças responderam “A”. 

Professora disse: “Isso mesmo, a primeira letra é o A”. 

“E depois do A”, disse a professora, “alguém sabe?”. 

As mesmas crianças responderam: “B”. 

E a professora continuou: “Depois do B, vem o C e depois o D, e assim vai até o 

final do alfabeto”. 

As crianças olharam atentamente para a professora, enquanto ela escreveu o 

alfabeto na lousa. 

Após escrever o alfabeto inteiro, a professora Lia pediu para as crianças copiarem 

no caderno. Quando todos terminaram de copiar a professora disse: “Quem sabe quais são as 

vogais?”. 

Nenhuma criança respondeu e a professora continuou, apontando para a lousa: 

“As vogais são A [circula a letra A], o E [circula a letra E)], o I [circula a letra I], o O [circula a 

letra O] e o U [circula a letra U)]”, e continuou: “Vamos repetir turma: as vogais são o A-E-I-O-

U”. 

Depois, a professora disse: “Agora que vocês já sabem quais são as vogais, 

escolham o lápis de cor preferido de vocês e circulem as vogais no alfabeto que escreveram no 

caderno”. 

As crianças executaram a tarefa. Algumas resolveram a atividade rapidamente, 

outras ficaram olhando para o caderno, e fizeram mais devagar, copiando o modelo da lousa. 

Quando todos terminaram a atividade, a professora escreveu na lousa 

“MATEMÁTICA”, e disse: "Agora nós vamos fazer lição de Matemática, vocês conhecem os 

números?”. E as crianças responderam: “Sim!”. E a professora continuou: “Então, eu vou 

escrever na lousa e vocês vão colocar o número correspondente ao lado de cada palavra, tudo 

bem?”. E as crianças responderam: “Tudo!” 

A professora escreveu a atividade na lousa. 

UM 

DOIS 

TRÊS 

QUATRO 

CINCO 

 

Ao lado de cada palavra, as crianças deveriam escrever o número 

correspondente. 

Algumas crianças fizeram rapidamente, outras diziam para professora que não 

sabiam fazer, então a professora colocou na lousa a resposta da atividade e falou para quem 

não estava conseguindo fazer, que copiasse da lousa. 
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A professora passou pelas mesas para saber se todos haviam terminado a tarefa. 

Quando todos terminaram, ela pediu para as crianças guardarem o material que a aula tinha 

terminado. 

Todas as crianças guardaram seus materiais e a professora pediu para que 

fizessem uma fila em ordem de tamanho para sair da sala. 

 

18 de fevereiro de 2009 (quarta-feira)  

A professora Lia buscou as crianças no pátio. Elas estavam esperando-a em fila. 

Pediu para as crianças fazerem a fila em ordem de tamanho para poderem subir para sala de 

aula.  

Ao chegar na sala, a professora iniciou a aula pedindo para as crianças pegarem o 

lápis “de lição” (lápis grafite) e o caderno. Então solicitou que as crianças abrissem o caderno 

para que ela pudesse marcar com um X o local em que as crianças deveriam começar a 

escrever.  

Ao terminar de marcar todos os cadernos, a professora perguntou para as 

crianças: “Todo mundo tem um X no caderno?”. As crianças responderam que sim, então, a 

professora desenhou na lousa o formato de um caderno e disse: “Onde tem um X vocês vão 

escrever a data”. 

A professora continuou: “Qual município nós moramos mesmo?”.  

As crianças olharam para a professora e ela disse: “Qual cidade nós moramos?”. 

As crianças responderam: “São Paulo”. 

Professora disse: “E que dia é hoje mesmo?”. 

As crianças responderam: “Dezoito”. 

Professora continuou: “E como eu escrevo dezoito?”.  

Algumas crianças responderam: “Coloca o um (1) e o oito (8)”. 

A professora escreveu 18 na lousa e terminou de colocar a data. Abaixo da data 

ela escreveu o seu nome e pediu para as crianças copiarem. 

Após todos escreverem a data, a professora entregou os crachás com os nomes 

das crianças e pediu para copiarem no caderno. 

Algumas crianças ficaram em dúvida se deveriam escrever só o primeiro nome ou 

o nome completo, mas ao invés de perguntarem para a professora, tiraram a dúvida com a 

pesquisadora.  

A professora Lia não havia esclarecido como as crianças deveriam escrever o 

nome, então, perguntamos para a mesma: “Professora, as crianças devem escrever só o 

primeiro nome ou o nome completo?”. 

E a professora respondeu que deveriam escrever o nome completo. 

Durante essa atividade, a criança P. começou a chorar e disse que não iria fazer 

(essa criança veio na escola pela primeira vez no dia de hoje).  

Fomos até a carteira da criança P. e perguntamos por que ele não iria fazer a 

tarefa. A criança P. só ficava chorando e quando nós viramos para a lousa, percebemos que a 
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posição em que P. estava sentado não dava para enxergar a lousa, então, falamos para a 

professora: “Professora Lia, o P. não consegue enxergar a lousa, ele pode trocar de lugar?” A 

professora respondeu: “Ah, então é isso, por que você não disse antes?”. 

Nesse momento, P. olhou para a professora, já pronto para trocar de lugar e nos 

acompanhou na escolha de outra carteira. Já sentado no novo lugar, P. começou a copiar a 

tarefa da lousa. 

Após alguns minutos, a professora do outro 1º ano aparecer à porta da sala com 

um livro didático e disse para a professora Lia: “O que você acha de dar essa atividade para as 

crianças?”. A atividade consistia em escrever o nome de algumas figuras - bola, pato, uva, 

dado, etc. 

A professora Lia respondeu: “Eu acho ótimo!”. 

A professora Lia voltou para a sala e disse: “Agora que todo mundo acabou de 

escrever a data e o seu nome, vamos escrever ‘ALFABETO’”. 

A professora continuou: “Quem sabe me dizer qual é a primeira letra do alfabeto?”. 

As crianças responderam “A”. 

A professora registrou a letra A na lousa e prosseguiu: B-C-D... até o final do 

alfabeto. 

Após terminar de escrever todo o alfabeto na lousa, a professora disse: “Quem 

terminou vai pegar o lápis da cor que mais gosta e circular as vogais no alfabeto que vocês 

escreveram no caderno”. 

A professora continuou: “Quais são as vogais mesmo?”. 

Algumas crianças responderam: “A-E-I-O-U”. 

A professora disse: “Vamos falar de novo?”.  

As crianças responderam: “A-E-I-O-U”. 

A professora deu cinco minutos para as crianças terminarem essa tarefa e 

começou passar de carteira em carteira colocando um carimbo com a letra A no caderno das 

crianças. 

Após carimbar todos os cadernos, a professora perguntou: “O que começa com a 

letra A mesmo?”. 

A criança Y. respondeu: “Abelha!”. 

A professora continuou: “Então ao lado da letra A, vocês vão desenhar uma 

abelha”. 

A professora Lia desenhou uma abelha na lousa e disse: “Vocês vão desenhar o 

corpinho da abelha, as asinhas, os olhinhos e as antenas”. 

Algumas crianças começaram a dizer que não sabiam como desenhar uma abelha 

e a pesquisadora disse para as crianças que cada um podia fazer do seu jeito. 

A professora continuou a aula perguntando para as crianças: “O que mais começa 

com a letra A?”. 

A criança G. respondeu: “Avião!”. 
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A professora Lia desenhou um avião na lousa e disse: “Agora, vocês podem 

desenhar um avião!”. 

A criança C. disse: “Podemos desenhar uma árvore!”. 

A professora disse: “Então vamos desenhar uma árvore”. 

A criança D. disse: “Maçã!”. 

A professora respondeu: “Maçã começa com a letra A?”. 

Algumas crianças responderam que não. 

A criança Y. disse: “Abacaxi!”. 

Professora respondeu: “Isso, abacaxi! Vamos desenhar um abacaxi?”. 

A criança P. falou: “Armário!”. 

A professora disse: “Isso, armário, anel, aliança!”. 

A professora continuou: “Agora vocês vão pegar o lápis de cor e pintar os 

desenhos que vocês fizeram”. 

Enquanto as crianças pintavam, a professora carimbou a letra E no caderno de 

cada criança e a figura de um elefante, ao lado da letra. 

Algumas crianças perguntaram: “Pode pintar o elefante, pro?”. 

A professora respondeu que sim. 

A professora disse para a criança R.: “Você não está pintando nada e só fica 

conversando, pode começar a tarefa”. 

Nesse momento, chegou o horário do recreio (9h20) e a professora pediu para as 

crianças pegarem os lanches e fazerem uma fila em ordem de tamanho. 

O recreio nesse dia foi separado das crianças da escola Paulo Marinho. As 

crianças da escola Marina Oliveira estavam mais tranquilas e o recreio foi mais calmo. 

Ao voltarem para a sala, a professora Lia continuou a aula perguntando para as 

crianças o que mais começava com a letra E.  

A criança D. respondeu: “Escada!”. 

E a professora disse: “Isso, vamos desenhar uma escada ao lado do elefante”. 

A criança G. disse: “Elevador!”. 

Algumas crianças dizem não saber desenhar um elevador. A professora desenhou 

um elevador na lousa e disse para cada um fazer do seu jeito. 

Após todos desenharem a professora carimbou a letra I em cada caderno e 

perguntou: “Quem conhece alguma palavra que começa com a letra I?”. 

As crianças olharam para a professora com um olhar pensativo e uma delas 

respondeu: “Igreja!”. 

A professora disse: “Isso mesmo, igreja, então agora vocês vão desenhar uma 

igreja ao lado da letra I”. 

As crianças começaram a desenhar enquanto a professora também fez o desenho 

de uma igreja na lousa. 

A criança J. disse: “Hipopótamo!”. 
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A professora respondeu que hipopótamo começa com a letra H, que tem um som 

mudo e escreve “HIPOPÓTAMO” na lousa. 

A professora perguntou: “Mais alguém conhece uma palavra com a letra I?”. 

As crianças olharam para ela e ninguém respondeu, então, a professora disse: 

“Iguana começa com I”, e continua, “Iguana é um bicho que parece um lagarto”. 

Depois, a professora carimbou a letra O no caderno das crianças e disse: “Agora 

nós vamos ver o que começa com a letra O, alguém sabe alguma palavra com a letra O?”. 

A criança B. disse: “Ovo!”. 

A professora respondeu: “Isso, ovo começa com a letra O, vamos desenhar um 

ovo no caderno”. 

Nesse momento, uma das crianças da sala, disse: “Pode desenhar um ovo de 

Páscoa?”. 

A professora não respondeu e continuou a aula: “Alguém mais sabe o que começa 

com a letra O?”. 

A criança S. respondeu: “Olho!”. 

A professora disse: “Então ao lado do desenho do ovo vocês vão desenhar um 

olho”, e continua, “O que mais começa com O?”. 

A criança J. respondeu: “Horas!”. 

A professora disse: “J., horas é igual hipopótamo, começa com H que tem som 

mudo. Vou escrever na lousa para você ver”. Nesse instante, a professora escreveu “HORAS” 

na lousa e as crianças ficaram observando. 

A professora disse: “Agora vou passar pelas mesas e carimbar a última vogal do 

alfabeto. Quem sabe qual é?”. A criança Y. disse: “É o U!”. A professora falou: “Isso mesmo! 

Vou carimbar a letra U em cada caderno e enquanto isso vocês pensam que palavras 

começam com U”. Algumas crianças começaram a falar alto: “Uva!” Outras falavam, “Urso!”. A 

professora, nesse momento, disse: “Não é para falar alto, era para ter esperado eu perguntar. 

Agora levanta a mão, um de cada vez, quem souber uma palavra com U”. Algumas crianças 

levantaram a mão e a professora chamou a criança B. que disse: “Uva!”. A professora falou 

para todos desenharem uma uva e, enquanto isso, ela também fez o desenho na lousa. A 

criança Y. levantou a mão e disse: “Urso!”. A professora disse: “Quem souber desenhar um 

urso pode desenhar ao lado da uva”. 

Algumas crianças começaram a dizer que não sabiam fazer um urso, então, a 

professora desenhou um urso na lousa e disse: “Quem não sabe pode copiar igual ao meu”. 

A professora deu aproximadamente cinco minutos para todos terminarem a tarefa 

e disse: “Agora vocês podem guardar todo material que já está na hora da saída”.  

As crianças guardaram os materiais e a professora pediu para que fizessem uma 

fila em ordem de tamanho. 

 

9 de março de 2009 (segunda-feira)  

A professora iniciou a aula pedindo para as crianças tirarem o caderno, o lápis e a 

borracha da mochila. 
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Em seguida, a professora pediu para as crianças abrirem os cadernos para ela 

olhar e ao passar de mesa em mesa marcou um X em cada caderno. Ao terminar de marcar 

todos os cadernos, ela disse: “Aonde eu coloquei um X vocês vão escrever o nome da escola. 

Como se chama a escola, mesmo?”. E algumas crianças responderam: “Marina Oliveira”. A 

professora colocou o nome da escola na lousa soletrando para as crianças.  A criança K. disse: 

“Acabou minha linha!”. E a professora respondeu: “Vai para a linha de baixo”. 

A professora continuou: “Quem sabe me dizer o nome do município que nós 

moramos?”. As crianças responderam: “São Paulo!”. E a professora continuou: “E que dia é 

hoje?”. Algumas crianças respondem: “9 de março de 2009”. A professora disse para as 

crianças: “Eu vou mudar de cor para escrever a data na lousa e vocês devem fazer o quê?”. As 

crianças responderam: “Mudar de linha!”. 

Nesse instante, a professora disse para a criança C.: “Você não vai fazer a 

atividade?”. A criança C. respondeu: “Eu vou!”. A professora continuou perguntando para as 

crianças: “Quem lembra o nome da professora? G., você lembra o meu nome?”. 

A criança G. respondeu: “Lia!”. 

A professora escreveu o seu nome na lousa e pegou os crachás com o nome das 

crianças. 

Cada criança recebeu um crachá com o seu nome completo e como já fazem 

diariamente começaram a escrever o próprio nome no caderno. 

Nesse momento, a criança G. disse: “Professora, ontem [domingo] eu fui no 

zoológico!”. 

A professora perguntou: “É? E qual bicho você mais gostou?”. 

A criança G. respondeu: “Do macaco!” 

Algumas crianças se interessaram pela conversa e começaram a perguntar: “E a girafa? E o 

hipopótamo?”. 

E a criança G. respondeu: “Eles eu também gostei!”. 

A professora terminou de entregar os crachás e disse: “A professora vai escrever 

a palavra ‘nome’, vocês vão escrever ‘nome’ no caderno?”. 

E a crianças responderam: “Não!” 

A professora continuou: “O que vocês têm que escrever?”. 

As crianças responderam: “Só o nosso nome!”. 

As crianças continuaram escrevendo seus nomes no caderno. 

Após aproximadamente cinco minutos, a professora disse: “Pulando uma linha, 

escrevam ‘ALFABETO’!”. 

A professora continuou: “Quero ver quem vai escrever o alfabeto bem bonito. Hoje 

nós vamos escrever o alfabeto de letra cursiva”. 

A professora perguntou para as crianças: “Qual a primeira letra do alfabeto?”. 

As crianças responderam: “A!”. 

A professora escreveu o A na lousa. 

A criança V. disse: “E agora?”. 
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A professora respondeu: “E agora, que letra vem depois do A?”. 

A criança V. respondeu: “o B”. 

A professora continua: “E depois do B, o que vem?”. 

A criança A. responde: “o C!”. 

A professora diz: “Então vamos fazer o C na lousa, ele parece uma meia-lua, 

vocês começam de cima da linha e descem”. A professora sonoriza como se faz a letra C e, ao 

mesmo tempo, a escreve na lousa. 

Ela continuou: “Depois do C vem o D, olha como faz: eu vou lá no alto, desço, dou 

um laçinho e faço uma cobrinha no final” [professora ao mesmo tempo que fala, escreve a letra 

D na lousa]. 

A professora falou para as crianças: “Depois do D, vem o E”. 

A criança G. disse: “o E de Eliana!”. 

A professora escreveu a letra E na lousa e disse: “Depois vem o F. Olha como se 

faz o F: eu venho lá do alto, dou uma laçadinha e faço uma curva, no final vocês devem fazer 

um traçinho”.  

A professora continuou: “Agora vem o G de Gabriel”. E escreve o G na lousa. 

"Depois do G, vem o H" disse a professora e assim sucessivamente até o 

momento do recreio. 

Quando todas as crianças já estavam com os lanches nas mãos, ela pediu que 

fizessem uma fila em ordem de tamanho. 

Às 9h50, a professora buscou as crianças no pátio e todos voltaram para a sala 

em fila. 

Ao chegarem na sala, as crianças sentaram nas suas carteiras e a professora 

pediu para que abrissem o caderno. 

A professora disse: “Vamos continuar o alfabeto! Agora vamos fazer a letra I”. 

E a professora escreveu o I na lousa. 

"Depois do I, vem o J", continuou a professora: “o J vocês começam lá na linha de 

baixo, sobe, até a linha de cima, da um laçinho e puxa uma perninha”. 

A professora continuou: “Depois do J, vem o K. Para fazer o K, vocês dão uma 

laçadinha e descem uma perninha para cima e outra para baixo. Agora vocês vão fazer o L [a 

professora escreve o L na lousa] e depois do L, vem o M”. 

A professora disse: “o M começa lá na linha de cima e aí vocês fazem uma perna, 

duas pernas três pernas e termina”. 

A professora continuou: “o N é parecido com o M, mas só tem duas pernas”. 

“Agora vem o O”, disse a professora, “o O vocês começam fazendo uma bolinha e 

quando estiver quase fechando vocês fazem um rabinho”. 

Nesse instante, a professora parou de fazer o alfabeto e disse: “o L. e a I. não vão 

ganhar presente de Natal, por deixarem cair o crachá no chão”. 

Ao escutar essa colocação, as outras crianças disseram: “Eu não deixei!”. 



58 
 

A professora disse: “Vamos continuar com o alfabeto: agora vem o P, começa lá 

em cima, desce uma perninha e faz uma barriguinha no alto”. 

A professora continuou: “o Q é o mais fácil, faz uma bolinha e no meio sai uma 

cobrinha”. 

Nesse instante, a criança Y. disse: “Pro, eu não estou conseguindo!”. 

E a professora respondeu: “Consegue, sim!”. 

A professora continuou: “Agora vem o R: vou fazer uma perninha, uma bolinha lá 

em cima e puxar outra perninha meio torta”. 

“Depois do R vem o S”, disse a professora. “Prestem muita atenção no S: a 

perninha do S é meio tortinha [professora demonstra na lousa], da uma laçadinha e volta”. 

Após escrever o S na lousa, a professora perguntou para as crianças: “Quem 

achou o F fácil?”. 

E as crianças responderam: “Eu!”. 

“Então”, disse a professora, “a letra T é muito parecida com a letra F, a diferença é 

que o T não tem um cortinho no meio”.  

A professora escreveu o T na lousa e disse: “Agora vem o U, olha como é fácil e, 

ela escreveu o U na lousa”. 

A professora continuou: “o V desce uma perninha, sobe e dá uma laçadinha lá no 

alto. Depois do V vem o W. Vocês fazem uma perninha, duas perninhas, três perninhas”. 

A criança G. nesse instante disse: “o X é o mais fácil que tem!”. 

A professora disse: “É verdade, são duas conchinhas: uma para direita e outra 

para a esquerda”. 

A criança G. falou: “Agora só falta o Y e o Z”. 

A professora colocou o Y na lousa e perguntou para as crianças: “Quem sabe qual 

é a última letra do alfabeto?”. 

As crianças responderam: “o Z”. 

A professora disse: “Isso mesmo!”. E continuou: “o Z ocupa duas linhas - uma 

conchinha, desce uma perninha e da uma laçadinha”. 

A professora perguntou para a criança K.: “Você sabe quais são as vogais?”. 

E a criança K. respondeu: “a, e, i, o, u”. 

“Então, agora vocês vão escolher o lápis de cor que mais gostam e circular as 

vogais do alfabeto que vocês escreveram no caderno”, disse a professora. 

Enquanto as crianças circulavam as vogais, a professora escolheu um livro para 

ler para elas. 

Após aproximadamente 5 minutos, a professora disse: “Quem terminou de circular 

as vogais, vai pular uma linha e escrever ‘LEITURA: A ASSEMBLEIA DOS...’”. 

Antes de a professora terminar de escrever o título da história, a criança J. disse: 

“Professora, naquele dia que você faltou, o Diego [inspetor] leu a Assembléia dos Bichos para 

a gente”. 

A professora apagou o nome do livro da lousa e ficou pensativa. 
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Algumas crianças perguntaram: “E agora?”. 

A professora respondeu: “Vou escolher outro livro”. 

Nesse instante, a professora foi até o seu armário e pegou o livro do Programa 

"Ler e Escrever" (esse livro possui histórias curtas e não tem ilustrações). 

A professora disse: “Vamos ler a história ‘O leão e o ratinho’”. 

A professora escreveu o título da história na lousa e as crianças copiaram. 

Nesse instante, a criança A. disse para a criança G.: “Olha, sua garrafa de água é 

do ABC!”. 

A criança G. olhou para sua garrafa, percebeu que estava escrito o alfabeto e 

disse para a professora: “Olha, pro, minha garrafa tem o ABC!”. 

A professora olhou para G. e não respondeu. 

A professora disse para as crianças: “Vamos cruzar o braçinho e ouvir a história”. 

A professora continuou: “Hoje eu vou ler uma fábula”. E, assim, ela começa a 

leitura. 

Ela leu a história de frente para as crianças e em determinado momento 

perguntou: “Como faz o leão?”. 

E as crianças fizeram o som do leão. 

A professora continuou a história até o final sem fazer mais nenhuma intervenção 

e, após terminar, perguntou para as crianças: “O que vocês entenderam da história?”. 

A criança G. respondeu: “O leão ficou amigo do rato!”. 

A criança Gui disse: “Lê de novo!”. 

A professora respondeu: “Não!”. 

A professora disse: “Agora, em cinco linhas, vocês vão desenhar o leão e o 

ratinho”. 

A criança Y. perguntou: “Pode fazer uma floresta?”. 

A professora respondeu: “Pode fazer o que quiser da história”. 

Após todos terminarem os desenhos, a professora pediu para as crianças 

guardarem os materiais e fazerem fila para ir embora da escola. 

 

16 de março de 2009 (segunda-feira) 

Ao chegarem à sala, a professora pediu para as crianças guardarem as mochilas 

e tirarem o caderno, o lápis e a borracha. 

Como de costume, ela colocou o cabeçalho na lousa e pediu para as crianças 

copiarem. Após copiarem o cabeçalho, a professora distribuiu os crachás e pediu para 

escrevem seus nomes no caderno. 

Quando todas as crianças terminaram de escrever seus nomes, a professora 

disse: “Agora todos escrevam ‘ALFABETO’”. As crianças escreveram e logo começaram a 

falar: "a, b, c, d...". Nesse instante, a professora pediu para as crianças pararem de recitar o 

alfabeto, pois ela iria colocá-lo na lousa. 
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Ela disse: “Agora vocês pulam uma linha depois da palavra ‘ALFABETO’ e 

escrevam as letras no caderno”. 

A professora escreveu o alfabeto em letra cursiva na lousa e as crianças 

copiaram. Quando chegou na letra L, a criança G. disse: “Pro, eu não sei fazer o L direito”.  

A professora respondeu: “Olha, vou fazer o L bem grandão aqui do lado [na parte 

da lousa que está vazia] e você copia junto comigo”. 

Após fazer o L, a professora continuou escrevendo o alfabeto. Após escrever todo 

o alfabeto, a professora disse: “Quem terminou de escrever todo o alfabeto, vai pegar o lápis 

de cor que mais gosta e circular as vogais”. 

A professora continuou: “R., você lembra quais são as vogais?”. 

A criança R. respondeu: “a, e, i, o, u”. 

A professora disse: “Muito bem, agora vocês podem circular as vogais no alfabeto 

que escreveram no caderno”. 

As crianças terminaram a tarefa rapidamente. Enquanto isso, a professora pegou 

a apostila do Programa "Ler e Escrever" (com histórias sem ilustrações) e escolheu uma 

história para ler para as crianças. 

A professora disse: “Quem acabou de circular as vogais, vai pular uma linha no 

caderno e escrever: ‘LEITURA’”.  

As crianças escreveram e ficaram entusiasmadas: “Que legal, a pro vai ler uma 

história pra gente”. 

A professora disse: “A história que eu vou ler hoje se chama ‘João e Maria’”. 

Algumas crianças disseram: “Eu conheço essa história, tem bruxa, é muito legal!”. 

A professora escreveu “João e Maria” na lousa e pediu para as crianças copiarem.  

As crianças copiaram o nome da história e a professora começou a leitura. As 

histórias da apostila do Projeto "Ler e Escrever" são mais curtas que as histórias originais. 

As crianças escutaram atentamente a história e, no final, a criança P. perguntou 

para a professora: “A madrasta virou bruxa?”. 

A professora respondeu: “Virou!”. 

Após terminar a leitura, a professora disse: “Agora vou entregar uma folha com o 

desenho da história do “João e Maria” para vocês pintarem. Podem pegar os lápis de cor, que 

eu quero ver uma pintura bem bonita”. 

As crianças pegaram os lápis de cor na mochila e esperaram a professora 

entregar a folha com o desenho. 

Às 9h20, a professora disse: “Agora podem colocar a folha dentro do caderno e 

guardar os lápis para a gente poder ir para o recreio. Não esqueçam de pegar os lanches”. 

As crianças pegaram os lanches e se organizaram na fila para descer para o 

recreio. 

Às 9h50, as crianças voltaram do lanche para a sala de aula em fila guiados pela 

professora Lia. 
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A professora nem precisou dar o comando e as crianças já continuaram a pintar 

seus desenhos. Após alguns minutos, a professora disse: “Quem terminar de pintar o desenho, 

pode pintar as letrinhas que está escrito o nome da história e embaixo da casinha vocês vão 

escrever o nome de vocês, combinado?”. 

As crianças responderam: “Combinado!”. 

Quando todas as crianças terminaram de pintar os desenhos e as letras, a 

professora começou passar de mesa em mesa para colar os desenhos no caderno. Ela 

solicitou a nossa ajuda e nós, antes de colar os desenhos nos cadernos, perguntávamos para 

cada criança se a mesma sabia usar a cola. Todas as crianças ficaram entusiasmadas quando 

perceberam que nós estávamos deixando-as colar seus próprios desenhos. A professora 

percebeu que elas tinham autonomia para realizar essa tarefa e também deixou-as fazer 

sozinhas. 

Após terem colado o desenho no caderno, a professora disse: “Agora, vamos 

prestar atenção na lousa. Hoje nós vamos aprender [pausa]... Como se chama essa sílaba 

mesmo?”. Aponta para o desenho de uma casa num cartaz com a sílaba “CA”. 

As crianças responderam: “CA”. 

A professora disse: “Nós colamos a casa do João e Maria no caderno, não 

colamos?”. 

As crianças responderam: “Colamos!”. 

A professora continua: “Então vocês vão pular uma linha e depois do desenho 

colado no caderno, vocês vão escrever: ‘CASINHA DE DOCES’. Depois que vocês 

escreverem, vocês vão circular a sílaba CA”. 

A professora também circulou na lousa a sílaba CA da palavra “CASINHA”. 

A professora continuou: “Prestando atenção como se escreve CA, pois depois 

vocês vão escrever sozinhos. Agora, nós vamos fazer uma lista de palavras que tem a sílaba 

CA”. 

A professora começou a lista perguntando para a criança D.: “Fala uma palavra 

com CA”. 

A criança D. respondeu: “Camiseta!”. 

A professora escreveu “CAMISETA” na lousa e pediu para as crianças copiarem. 

A criança P. perguntou: “O que é camiseta?”. 

A professora respondeu: “O que é camiseta? Camiseta é isso”, e aponta para a 

camiseta da criança G. que está sentada na frente da criança P. 

A criança G. disse: “Cavalo começa com CA”. 

A professora não respondeu e imediatamente escreveu “CAVALO” na lousa. 

A professora perguntou para a criança P.: “Você sabe uma palavra com CA?”. 

A criança P. disse: “Coróca!”. 

A professora disse: “Turma, o P. disse coróca!”. A professora escreve “CORÓCA” 

na lousa. 

A professora continuou: “Gui, você sabe alguma palavra com CA?”. 
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Gui ficou pensando e não respondeu então a professora disse para J.: “Ajuda o 

Gui. a lembrar de alguma palavra”. 

A criança J. disse: “Coca-cola”. 

A professora escreveu “COCA-COLA” na lousa e pediu para L. dizer uma palavra 

com CA. 

A criança L. ficou pensando e a criança F. disse: “Macaco!”. 

A professora escreveu “MACACO” na lousa. 

Nesse instante, a criança L. disse: “Canastra!”. 

A professora deu uma risada e disse: “O que é canastra?”. 

A criança L. tenta falar que são cartas e a pesquisadora explica para professora 

que canastra é a sequência que se faz no jogo de baralho para ganhar pontos. 

A criança L disse: “É isso mesmo que eu tinha pensado”. 

A criança L. continuou: “Lembrei de outra palavra: carro!”. 

A professora escreveu “CARRO” na lousa. 

A criança J. disse: “Caranguejo!”. 

A professora escreveu “CARANGUEJO” na lousa. 

As outras crianças fazem várias tentativas de palavras com CA, por exemplo: 

cabelo, caratê, escada. 

A professora escreveu as palavras ditas pelas crianças na lousa e disse: “Agora, 

vamos escrever todas essas palavras que estão na lousa e, depois, quem terminar vai pegar o 

lápis de cor que mais gosta e circular a sílaba CA das palavras escritas no caderno". 

As crianças realizaram a tarefa solicitada pela professora. 

Após alguns instantes, a professora avisou às crianças que a aula já estava 

terminando. Ela pediu para todos guardarem os materiais e quem não havia terminado a tarefa, 

solicitou que terminasse em casa. 

 

25 de março de 2009 (quinta-feira) 

Às 7h50, a professora pegou as crianças no pátio e subiu para a sala de aula. Ao 

chegarem à sala, a professora falou para as crianças: “Nessa semana vocês vão sentar de um 

jeito diferente. Vocês vão ter que ajudar a professora mudar as carteiras de lugar”. 

As crianças ficaram entusiasmadas com a ideia e logo aceitaram a proposta. 

Assim, todos juntos começaram a mudar as carteiras de lugar e a sala ficou no 

formato de uma grande meia-lua. 

Quando todos já estavam instalados nos seus lugares, a professora disse: “Agora 

vocês podem pegar o caderno e o estojo para podermos começar a nossa aula”. 

As crianças tiraram os materiais da mochila, abriram os cadernos e, enquanto 

isso, a professora escreveu o cabeçalho na lousa. Ao terminar ela falou para as crianças: 

“Agora, vocês podem copiar o nome da nossa escola e a data. Depois que vocês copiarem 

tudo, podem pular uma linha e escrever o nome de vocês completo”. 

Enquanto as crianças copiavam o cabeçalho, a professora passou de mesa em 

mesa entregando o crachá com o nome das crianças. 
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Ao receberem os crachás, as crianças começaram a escrever seus nomes no 

caderno. Quando todos já haviam terminado de escrever, a professora disse: “Agora, vamos 

pular uma linha e escrever ‘ALFABETO’”. 

As crianças obedeceram à solicitação da professora e logo em seguida 

começaram a copiar a alfabeto da lousa.  

Ao terminarem de escrever todo o alfabeto, a professora disse: “Agora, todo 

mundo pode pegar o lápis da cor que mais gosta e circular as vogais. Quais são as vogais 

mesmo?”. 

As crianças responderam: “a, e, i, o, u”. 

A professora disse: “Isso mesmo, então vocês podem circular as vogais”. 

Enquanto as crianças faziam a tarefa, a professora começou a distribuir a apostila 

do Projeto “Ler e Escrever”. 

Depois que todas as crianças receberam a apostila, a professora perguntou: 

“Vocês conhecem a música da macaca Sofia?”. 

As crianças responderam: “Não!”. 

A professora disse: “Então vou ensinar: ‘Meio-dia, macaca Sofia 

 Panela no forno, barriga vazia’”. 

As crianças ficaram atentas durante a música e quando a professora terminou, 

muitas deram risada e pediram para a professora cantar de novo. 

A professora cantou novamente e algumas crianças tentaram repetir a letra da 

música. 

Depois, a professora pediu para as crianças cantarem sozinhas. Algumas 

conseguiram com facilidade, outras apenas ficaram observando a turma cantar. 

Quando a professora percebeu que a maioria já sabia a letra da música, ela disse: 

“Agora todo mundo pode abrir a apostila na página 55". A professora escreveu o número 55 na 

lousa e a criança L. disse: "é o 5 e o 5”. 

A professora falou: “Isso mesmo, o número 55 são dois 5”. 

As crianças abriram a apostila na página solicitada e a professora leu o enunciado: 

“A professora foi preparar uma atividade com uma parlenda muito conhecida e acabou colando 

os versos todos ao contrário. Recorte os versos e cole-os na ordem correta da parlenda”. 

Quando a professora terminou de ler a atividade, ela perguntou para as crianças: 

“Todos entenderam a tarefa?”. 

Algumas crianças responderam: “Sim!”. 

A professora disse: “Não se preocupem que eu vou ajudar”. 

A professora continuou: “Com o lápis amarelo, vocês vão pintar a palavra ‘Meio -

dia’”. As crianças pegaram o lápis de cor amarelo no estojo e pintaram a palavra “Meio-dia”. 

Enquanto isso, a professora escreveu “Meio-dia” na lousa com o giz amarelo. 

Durante essa tarefa percebemos grande interação das crianças, umas 

perguntavam para as outras onde estava escrito “Meio-dia”. Outras perguntavam para o colega 

do lado: “Eu pintei bonito?” A disposição das carteiras ajudou nessa interação. 
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Quando todos terminaram de pintar a palavra “Meio-dia”, a professora disse: 

“Agora vocês vão pintar de vermelho a palavra ‘macaca Sofia’”. Enquanto as crianças 

procuravam, a professora escreveu de giz rosa as palavras “macaca Sofia” na lousa.  

Depois, a professora pediu para as crianças pintarem de azul as palavras “panela 

no forno” e as crianças executaram a tarefa, sempre se apoiando no modelo da professora que 

estava na lousa. 

Quando todos terminaram de pintar de azul as palavras “panela no forno”, a 

professora disse: “Qual parte da música está faltando?”. 

A criança Y. respondeu: “Barriga vazia”. 

A professora disse: “Isso mesmo, a Y. está prestando atenção na aula”.  

A professora continuou: “De laranja vocês vão pintar a palavra ‘barriga vazia’”.  

As crianças executaram a tarefa e quando todos terminaram, a professora 

perguntou: “Quem tem tesoura?”. 

Todas as crianças responderam que tinham tesoura, então a professora pediu 

para que destacassem a página 55 da apostila e cortassem as palavras que faziam parte da 

música. 

Enquanto as crianças destacavam a folha e recortavam as palavras, a professora 

Lia disse para nós: “Na hora do Projeto “Ler e Escrever” a classe fica uma desordem, as 

crianças conversam muito, levantam dos lugares, tudo isso por causa da proposta de 

interação”. 

Nós apenas escutamos as palavras da professora e dissemos: “É muito bom as 

crianças interagirem durante as atividades, pois nesse momento uma aprende com o a outra”. 

Após todos cortarem as palavras, a professora disse: “Agora vocês vão colar a 

parlenda na ordem certa, na página 57”. 

A criança R. perguntou: “É o 5 e o 7?”.  

A professora respondeu: “É o 5 e o 7”.  

Ela continuou: “Quando vocês acharem a página, antes de colar a parlenda, vocês 

escrevam o nome de vocês e a data de hoje. Que dia é hoje mesmo?”. 

Algumas crianças responderam: “Dia 25 de março de 2009”. 

A professora escreveu a data na lousa para as crianças copiarem. 

A professora disse: “Agora, vocês vão colar primeiro o quadrinho amarelo que está 

escrito o quê, mesmo?”. 

Algumas crianças responderam: “Meio-dia!”. 

A professora disse: “Depois vocês vão colar o quadrinho vermelho que está escrito 

‘macaca Sofia’, depois o quadrinho azul que está escrito ‘panela no forno’ e, por último, o 

quadrinho laranja que está escrito, o que mesmo?”. 

As crianças responderam: “Barriga vazia!”. 

A professora disse: “Isso mesmo, podem fazer a lição agora”. 
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Durante a tarefa, as crianças interagiam umas com as outras, fazendo 

comentários sobre a atividade. Algumas levantavam para pedir a cola e a tesoura emprestada 

para o amigo e outras até recitavam a letra da parlenda. 

Essa atividade foi muito prazerosa para as crianças. 

Depois que todos terminaram a tarefa, a professora disse: “Agora, todo mundo vai 

limpar a sua carteira, tirar a sujeira do chão e jogar no lixo”. 

Enquanto as crianças limpavam a sala de aula, a professora nos mostra os 

cartões com as sílabas BA/CA/DA/FA/GA que ela fez com as crianças. Cada criança tem um 

envelope com os cartões e em cada cartão há a sílaba escrita e a figura de uma palavra que se 

inicia com cada sílaba, por exemplo, no cartão com a sílaba BA, tem o desenho de uma baleia, 

no cartão com a sílaba CA tem o desenho de uma casa, no cartão com a sílaba DA tem o 

desenho de um dado, no cartão com a sílaba FA tem o desenho de uma família e no cartão 

com a sílaba GA tem o desenho de um galo.  

Esses cartões são iguais aos cartazes que a professora pendurou no varal acima 

da lousa. 

A cada semana, a professora ensina uma sílaba nova para as crianças. 

Quando a sala de aula já estava limpa, a professora disse: “Atenção 1º ano, agora 

todo mundo sentado para escutar a professora. Vamos continuar ordenando as parlendas. 

Agora todo mundo abre apostila na página 59”. 

A professora escreveu o número 59 na lousa e as crianças abriram a apostila na 

página solicitada. 

A professora disse: “A parlenda da página 59 é a seguinte:  

‘Quem cochicha, o rabo espicha 

Come pão, com lagartixa 

Quem escuta, o rabo encurta 

Quem reclama, o rabo inflama 

Come pão, com taturana’. 

 

As crianças repetiram a parlenda cinco vezes. 

A professora disse: “Agora vamos achar o quadrinho que está escrito ‘Quem 

cochicha’. Vamos pegar o lápis vermelho e pintar o quadrinho que está escrito ‘Quem 

cochicha’". 

As crianças pintaram de vermelho o quadrinho. Algumas ficaram na dúvida de 

qual quadrinho deveriam pintar, mas os colegas que conseguiram realizar a tarefa auxiliaram 

os que não estavam conseguindo. 

A professora escreveu “Quem cochicha” com giz vermelho na lousa. 

Ela continuou: “Agora, vamos pegar o lápis azul e pintar o quadrinho está escrito 

‘o rabo espicha’”. 
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A criança C.V. apontou para as palavras “o rabo espicha” e nos perguntou se 

estava certo. Ao escutar a criança C.V. nos perguntando, a criança J. disse: “É o último 

quadrinho!”. 

Nós confirmamos: “Isso mesmo é o último quadrinho!”. 

A professora disse: “Agora todo mundo pega o lápis amarelo para pintar o 

quadrinho que está escrito ‘come pão com lagartixa’”. 

As crianças pegaram o lápis amarelo e pintaram o quadrinho em que estava 

escrito ‘“come pão com lagartixa”. Enquanto isso a criança J. mostra para a criança C.V. onde 

está escrito “come pão com lagartixa”. 

Algumas crianças começavam a perguntar para a professora se tinham pintado o 

quadrinho correto e a professora disse: “Vocês têm que parar de perguntar, está escrito na 

lousa”. 

A professora continuou: “Nessa parlenda tem muitos quadrinhos, vamos pegar o 

lápis de lição e numerar os quadrinhos. O quadrinho que vocês pintaram de vermelho, vocês 

colocam o número 1, onde vocês pintaram de azul, o número 2 e de amarelo o número 3”. 

As crianças escreveram os números nos quadrinhos como foi solicitado pela 

professora. 

A professora disse: “Agora vocês vão procurar o quadrinho que está escrito ‘quem 

escuta, o rabo encurta’. Vamos pegar o lápis de cor verde e pintar o quadrinho que está escrito 

‘quem escuta, o rabo encurta’". 

As crianças executam a tarefa solicitada pela professora que ao mesmo tempo 

escreve na lousa com a cor verde “quem escuta, o rabo encurta”. 

A professora continuou: “Esse quadrinho verde vocês colocam o número 4. Agora 

falta o quadrinho que está escrito..." [a professora espera uma resposta das crianças]. 

As crianças ficaram olhando para a professora e ela mesma respondeu: “Quem 

reclama, o rabo inflama”. 

As crianças repetiram: “Quem reclama, o rabo inflama”. 

A professora disse: “De lápis cor-de-rosa vocês vão pintar o quadrinho que está 

escrito ‘quem reclama’ e fazer o número 5 nesse quadrinho”. 

A professora continuou: “Agora, vocês prestam bastante atenção, não tem giz roxo 

aqui na classe, então vou escrever ‘o rabo inflama’ de azul, mas vocês pintam esse quadrinho 

de roxo, tudo bem?”. 

As crianças responderam: “Tudo!”. 

Algumas crianças não têm lápis roxo, então pediram emprestado o lápis para o 

colega que está sentado ao lado. 

A professora disse: “‘O rabo inflama’ vocês pintaram de roxo, agora vocês peguem 

o lápis de lição e coloquem o número 6 dentro do quadrinho”. 

A professora continuou: “Agora, todo mundo olhando para mim”. 

As crianças fizeram silêncio e olharam para a professora. 
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A professora disse: “Quem reclama, o rabo inflama..." [professora espera que as 

crianças continuem a parlenda]. 

E todas as crianças disseram em coro: “Come pão com taturana”. 

A professora continuou: “Isso mesmo, agora esse quadrinho vai ficar em branco, 

vocês só vão escrever o número 7 dentro dele”. 

A professora passou pelas mesas para ver as crianças realizando a tarefa e para 

as que estão com mais dificuldade, ela até executa parte da tarefa, como, por exemplo, 

escrever o número 7, dentro do quadrinho e ajudar a recortar cada quadrinho. 

Ao perceber que todos já haviam terminado, a professora disse: “Agora vocês vão 

procurar a página 61 e escrever o nome completo e a data de hoje”. 

A professora continuou: “Cuidado para não perder os quadrinhos, pois tem muitos 

quadrinhos nessa parlenda”. 

A criança C.V. e a criança J. dividiram o manuseio da tesoura e da cola. 

Nessa atividade houve bastante interação das crianças, principalmente ao 

emprestarem os materiais uns para os outros e na própria execução da atividade, onde os mais 

experientes deram dicas para as crianças que ainda não têm hipótese de leitura. 

Algumas crianças não conseguiram recortar os quadrinhos, então a professora e a 

aluna pesquisadora do Projeto “Ler e Escrever” fizeram a tarefa pelas crianças. 

A professora disse: “Na hora de colar os quadrinhos, prestem atenção na 

sequência dos números e das cores”. 

A criança Y. disse: “Vou prestar bastante atenção nos números”. 

Quando todos terminaram a atividade a professora disse: “Agora nós vamos fazer 

matemática!”. 

A professora escreveu os numerais de 0 a 9 na lousa e pediu para as crianças 

copiarem no caderno. 

Enquanto as crianças copiavam os números no caderno, a professora disse: “Hoje 

eu trouxe a fita métrica e nós vamos medir todos vocês. Quem será que é a maior criança da 

sala?”.  

As crianças responderam: “o F.”. 

A professora continuou: “E a menor?”. 

As crianças responderam: “o J.”. 

A professora disse: “Vamos medir com a fita para ver se vocês estão certos”. 

A professora pegou a lista de chamada e foi chamando uma criança por vez para 

medir. A aluna pesquisadora auxiliou a professora escrevendo a medida de cada criança. 

As crianças ficaram entusiasmadas ao saber suas medidas e uma comparou com 

a outra o seu tamanho. 

Ao terminar, a professora disse: “Então quem é a criança mais alta da sala?”. 

A criança Y. respondeu: “Não é o F., é a A.”. 

A professora disse: “Isso mesmo, Y. Você estava prestando bastante atenção 

enquanto eu media as crianças”. 
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A professora continuou: “E quem é a criança mais baixa da sala?”. 

Todas as crianças responderam: “o J.”. 

A professora disse: “Muito bem. Agora, vocês podem guardar o material na 

mochila e preparar para fazer a fila para descer”. 

As crianças guardaram seus materiais e desceram em fila para o pátio para 

esperar seus pais. 

Nesse dia percebemos que a professora deixou a rotina escrita num cartaz colada 

na parede da sala. 

 

30 de março de 2009 (segunda-feira) 

Nesse dia, as crianças estavam dispostas em fileiras. 

O professor de Educação Física faltou, então, a professora pegou as crianças no 

pátio e subiu em fila para a sala de aula. 

A professora pediu para as crianças pegarem o caderno e o estojo para 

começarem a escrever o cabeçalho com o nome da escola, a data e o alfabeto. 

A professora escreveu o cabeçalho e o alfabeto na lousa e pediu para as crianças 

copiarem. 

As crianças começaram a copiar em silêncio, enquanto isso, a professora pegou 

os envelopes com as sílabas e entregou para cada criança da sala. 

A professora perguntou: “Quais sílabas a gente já aprendeu, mesmo?”. 

Algumas crianças responderam (olhando para os cartazes afixados acima da 

lousa): “BA, CA, DA, FA e GA”. 

A professora disse: “Hoje nós vamos aprender uma sílaba nova, o JA de jacaré”. 

A professora entregou um cartão com a sílaba JA e o desenho do jacaré para 

cada criança e pediu para que pintassem o desenho com lápis de cor. 

Enquanto as crianças realizavam a atividade, ela pediu para que todos deixassem 

a lição de casa em cima da mesa para ela poder corrigir. 

Na lição de casa, as crianças deveriam realizar a seguinte atividade: 

 

ATIVIDADE COM A LETRA O 

O-O-O-(cópia da letra O maiúscula em 4 linhas do caderno) 

o-o-o-(cópia da letra O minúscula em 4 linhas do caderno) 

Completar com a letra O 

__lho              __culos         __nibus      __nça     __svaldo     __dete     __lga     C__elh__ 

 

Ao terminar de corrigir a tarefa de casa de todas as crianças, a professora disse: 

“Agora todo mundo vai pegar as vogais [letras de plástico colorido] de dentro do envelope e os 

cartões com as sílabas BA, CA, DA, FA, GA e agora o já". 

A professora escreveu JA e GA na lousa e mostrou para as crianças que são duas 

sílabas diferentes: “o GA é de galo e o JA é de jacaré”. 
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A professora perguntou: “Eu quero escrever a palavra ‘JACA’, qual sílaba eu 

uso?”. 

Algumas crianças responderam: “o JA". 

A professora perguntou: “E o que mais?”. 

A criança I. respondeu: “o CA de casa”. 

A professora disse: “Isso mesmo, só a criança I. sabe”.  

A professora continuou: “Jaca é uma fruta”. 

A professora apontou para a sílaba JA que estava escrita na lousa e perguntou: “O 

que temos aqui?”. 

As crianças responderam: “o JA". 

A professora disse: “Agora, nós vamos escrever o nome de uma cidade, JAÚ, uma 

cidade que fica no interior de São Paulo”. 

A professora escreveu a palavra “JAÚ” na lousa e pediu para as crianças 

copiarem. 

As crianças copiaram a palavra da lousa e ficaram olhando atentas para a 

professora. 

A professora disse: “Agora vocês vão escrever ‘LISTA DE PALAVRAS’”. 

As crianças escreveram “LISTA DE PALAVRAS” no caderno. 

A professora continuou: “Eu vou escrever as palavras na lousa e onde tiver 

traçinhos vocês vão colocar as sílabas que já conhecem”. 

A professora escreveu: 

__ __ ré. 

As crianças escreveram no caderno “jacaré”. Algumas crianças não conseguiram 

realizar a atividade sozinhas e pediram ajuda do colega que estava sentado ao seu lado. 

A professora disse: “Agora, vamos escrever o nome de uma fruta: __buti__ __”. 

As crianças escreveram as sílabas que estavam faltando nos traçinhos, mas não 

foram todas que conseguiram realizar a tarefa sozinha 

A professora ajudou as crianças que não conseguiram realizar a tarefa, 

escrevendo na lousa cada palavra. 

A professora disse: “Agora, nós vamos escrever ‘CAJADO’”. 

A professora colocou da seguinte forma na lousa: __ __do. 

Enquanto as crianças realizavam a tarefa, a professora passou pelas carteiras 

para ver se elas estavam conseguindo escrever as palavras. 

Ao passar por todas as crianças, professora disse: “Ótimo, agora vamos escrever 

JAÚ!”. 

Na lousa a professora colocou da seguinte forma: __ __. 

As crianças tentaram escrever a palavra “JAÚ”. 

A professora disse: “Agora, vamos escrever a última palavra antes de sair para o 

recreio. A palavra é ‘JAULA’”. 

Na lousa, a professora escreveu da seguinte forma: __ __ la. 
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As crianças terminaram de escrever a lista de palavras e pegaram os seus 

lanches para ir para o recreio. 

A professora pediu para descerem em fila e em silêncio. 

Às 9h50, a professora pegou as crianças no pátio e pediu para subirem em fila e 

em silêncio para a sala de aula. 

Ao chegarem, todos sentaram nas suas carteiras e a professora pregou no varal o 

cartaz com a sílaba JA e o desenho do jacaré. 

Esse varal fica na frente das crianças, acima da lousa. 

A professora continuou a aula e perguntou: “Eu posso falar que o JA é o BA”? 

As crianças responderam: “Não!”. 

A professora perguntou: “Eu posso falar que o JA é o CA?”. 

As crianças responderam: “Não!”’. 

A professora disse: “O JA é a sílaba do jacaré”. 

A professora continuou: “Agora, pulando uma linha vocês vão escrever ‘LER E 

ESCREVER’”. 

A professora entregou o livro do Projeto “Ler e Escrever” para cada criança da 

sala. Quando todos já estavam com o livro em mãos, ela disse: “Agora todos olhem para mim”. 

As crianças olharam para a professora enquanto ela folheava o livro: “Nós vamos 

abrir o livro na página 63, olha como é o 63 [a professora escreve na lousa], é o 6 e o 3. 

Nesse momento, a criança L. deixa cair o crachá com o seu nome no chão. 

A professora disse: “L., você não quer ganhar presente?”. 

A criança L. apenas olha para a professora sem responder. 

A professora pediu para as crianças colocarem o nome e a data na página 63. 

Ela escreveu a data na lousa, 30/03/09, e as crianças copiaram na folha. 

A atividade se tratava da seguinte parlenda: “Lá em cima do piano, tem um copo 

de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu”. 

A professora pediu para as crianças recitarem a parlenda e as crianças recitaram 

quatro vezes seguidas. 

A professora disse: “Vocês gostaram da musiquinha?”. 

As crianças responderam: “Gostamos!”. 

A professora disse: “Aqui no livro está pedindo para vocês inventarem uma 

parlenda parecida com esta. Vocês precisam usar a criatividade”. 

A professora perguntou: "Ao invés de escrever lá em cima do piano, o que 

podemos escrever?”. 

A criança L. respondeu: “Lá em cima da estante!”. 

A professora disse: “Boa, vamos escrever o primeiro versinho - ‘LÁ EM CIMA DA 

ESTANTE’”. 

A professora continuou: “Tem criança que quer escrever com letra cursiva, então 

eu vou escrever dos dois jeitos na lousa”. 

A professora escreveu com letra de forma e com letra cursiva. 
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A professora disse: “Vamos continuar... LÁ EM CIMA DA ESTANTE TEM UM 

COPO DE...?”. 

A criança Y.: respondeu: “Tem um copo de ‘refri’”. 

A criança G. falou: “Tem um copo de veneno”. 

A professora disse: “Temos duas opções, quem quer ‘refri’, levanta a mão”. 

A maioria das crianças levantou as mãos. 

A professora disse: “Quem quer um copo de veneno levanta a mão”. 

Poucas crianças levantaram as mãos. 

A professora disse: “Então, ganhou ‘refri’. Vamos escrever tem um copo de ‘refri’. 

Agora, vamos pensar no resto da parlenda, o que será que aconteceu com a pessoa que 

tomou o copo de ‘refri’?”. 

As crianças fizeram várias tentativas, todas falavam ao mesmo tempo. 

A professora pediu para que levantassem as mãos para falar, pois ela não estava 

conseguindo acompanhar a discussão. 

As crianças por um instante fizeram silêncio e a professora continuou: “Lá em 

cima da estante, tem um copo de ‘refri’, quem bebeu...?”. 

A criança G. disse: “Se refrescou”. 

A professora falou: “Isso mesmo, ‘quem bebeu se refrescou’”. 

A professora escreveu na lousa: “‘QUEM BEBEU SE REFRESCOU’”. 

A criança G. continuou: “Quem comprou fui eu!”. 

A professora escreveu a ideia da criança G. na lousa. E, em seguida, disse: 

“Agora, vamos ler na lousa como ficou a parlenda e depois vocês vão copiar no caderno”. 

As crianças recitaram a parlenda, ficaram felizes por terem construído algo que 

partiu da sua própria imaginação, fizeram comentário, umas com as outras e copiaram a 

parlenda na página 63 do livro. 

Ao perceber que as crianças haviam terminado de escrever, a professora disse: 

“Agora, no espaço que está em branco, abaixo da parlenda, vocês podem fazer um desenho 

da estante e do copo de ‘refri’”. 

Nesse instante, a criança L. perguntou: “O que é uma estante?”. 

A professora explicou para todos que é um objeto que tem várias prateleiras e que 

serve para colocar a televisão, o DVD, porta-retrato, etc e depois desenhou na lousa. 

Quando as crianças terminaram de desenhar, a professora disse: “Ainda tem um 

tempinho para vocês irem para casa, podem guardar o material e pegar um livrinho na 

prateleira para vocês lerem”. 

As crianças guardaram os materiais e pegaram, cada uma, um livro. 

Nesse momento, houve interação entre as crianças, pois mesmo estando com um 

livro cada uma, elas se mostravam interessadas em saber sobre o livro que o colega do lado 

estava lendo. 

Às 12h10, a professora pediu para as crianças guardarem os livros e organizarem 

a fila para ir embora. 
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Após a aula, a professora nos contou que estava pensando em fazer alguma 

atividade para as crianças entregarem para as mães, no Dia das Mães. A pesquisadora deu a 

sugestão de fazer um livrinho de receita, onde cada criança traria para a escola sua receita 

preferida, compartilharia com os colegas e depois a professora poderia construir coletivamente 

um livrinho de receita para presentearem as mães. 

A professora adorou a ideia e falou que iria executá-la. 

Normalmente, as professoras dessa escola entregam no Dia dos Pais e das Mães 

presentes prontos para as crianças levarem, como, por exemplo, lâmina de barbear, pano de 

prato, etc. 

Será muito mais significativo para as crianças elaborarem o próprio presente para 

as mães. 

Nesse dia também, no horário do recreio, a estagiária do curso de Psicologia veio 

conversar comigo sobre a atitude de algumas professoras do 1º ano. 

Ela veio dizer que está assustada com a maneira que algumas professoras lidam 

com as crianças pequenas. Ela está fazendo o estágio em todas as salas de 1º ano. A mesma 

disse que as professoras gritam muito com as crianças, muitas falam que não ganham um 

salário adequado para dar aula para elas, entre outras frases agressivas. 

14 de abril de 2009 (terça-feira) 

Às 7h50, o professor de Educação Física buscou as crianças no pátio. Ao terminar 

a aula, ele as levou para a sala de aula. 

Ao chegarem na sala, as crianças sentaram nas suas carteiras (que estão 

dispostas em fileiras) e a professora pediu para que tirassem a tarefa de casa (as crianças já 

estavam fazendo tarefas em casa desde o primeiro mês de aula) para que ela pudesse 

recolher e corrigir. 

A professora perguntou: “Vocês acharam fácil a tarefa de ontem?”. 

As crianças responderam: “Foi!”. 

A professora pediu para as crianças pegarem o caderno, o lápis e a borracha.  

A professora começou a aula da seguinte forma: “Pulando uma linha, vamos lá”. 

Ela escreve na lousa “SÃO PAULO, 14 DE ABRIL DE 2009”. 

A professora continuou: “Agora, pulando uma linha vamos escrever: 

‘MATEMÁTICA’”. 

Enquanto as crianças escreviam, a professora colocou o cartaz escrito 

“MATEMÁTICA” na rotina que está afixada ao lado da lousa. 

A criança L. perguntou: “Hoje nós vamos fazer muita coisa?”. 

A professora não respondeu e distribuiu o livro de Matemática para as crianças. 

Em seguida, a professora disse: “Para a tarefa de hoje, nós vamos precisar do rolo 

de papel higiênico. Quem trouxe o rolo de casa pode colocar em cima da mesa”. 

Poucas crianças trouxeram o rolo, as que não trouxeram ficaram apenas 

observando a professora entregar a folha sulfite para as que tinham o rolo. 
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A professora continuou: “As crianças que não trouxeram o rolo vão ajudar as que 

trouxeram”. 

A professora pediu para as crianças deixarem o material em cima da mesa e 

pegarem os lanches para ir ao recreio. 

Ao voltarem do recreio, as crianças começaram a elaborar o cilindro: primeiro, elas 

cortaram o papel sulfite em forma de círculo e colaram nas extremidades do rolo; depois, elas 

cortaram as arestas do papel sulfite que sobraram e, assim, o cilindro ficou pronto. 

Quando todos (que trouxeram o rolo) já terminaram, a professora perguntou: “É 

fácil fazer um cilindro?”. 

As crianças responderam: “É!”. 

A professora pediu para as crianças abrirem o livro de Matemática na página 65, 

onde tinha a figura de um cilindro e de um cone. 

A professora disse: “A base do cilindro é arredondada e o cone é em formato de 

chapéu”. 

A criança P. comentou: “E a bola?”. 

A professora perguntou: “Como a gente chama a bola?”. 

A criança G. respondeu: “Esfera”. 

A professora confirmou: “Isso mesmo, esfera”. 

A professora desenhou na lousa um cone com o giz cor-de-rosa e um cilindro com 

o giz azul (igual à foto do livro). 

Em seguida, a professora disse: “Agora, todo mundo olhando na página 65. 

Observem a representação do cone e do cilindro, eles são iguais?”. 

As crianças responderam: “Não”. 

A professora perguntou: “Qual é o cone?”. 

As crianças responderam: “O rosa”. 

A professora continuou: “E o cilindro?”. 

As crianças responderam: “O azul”. 

A professora falou: “Agora que vocês já sabem o que é um cone e um cilindro, nós 

vamos fazer a atividade da página 65”.  

“A atividade é a seguinte”: 

Observem a figura do cone e do cilindro: 

 

A) O que eles têm de igual? 

As crianças responderam: “As bases são redondas”. 

A professora disse: “A base é a parte de baixo”. 

 

A professora continuou: 

 

B) O que eles têm de diferente?  

As crianças responderam: “A ponta!”. 



74 
 

A professora explicou: “Isso, o cone tem vértice”. 

A professora escreveu na lousa: O CONE TEM VÉRTICE (PONTA). 

As crianças escreveram no livro. 

Após terminarem a tarefa, a professora entregou uma revista para cada criança e 

disse: “Agora, atenção, vocês vão procurar na revista figuras que têm o formato do cone ou do 

cilindro”. 

As crianças pegaram a tesoura e começaram a folhear a revista. Houve interação 

entre as crianças nessa atividade, elas procuravam o amigo que estava sentado ao lado para 

mostrar as figuras que encontravam, outras pediam ajuda ao colega para recortar as figuras, 

outras perguntavam se a figura que haviam encontrado era um cone ou um cilindro. 

Essa atividade foi bastante prazerosa para as crianças. 

Quando todos já haviam recortado a figura, a professora pediu que cada um 

colasse no caderno e escrevesse se a figura encontrada era um cone ou um cilindro. 

Após terminarem a tarefa, a professora pediu para as crianças guardarem os 

materiais e disse: “Ainda tem um tempinho para a hora da saída, quem quiser pode pegar um 

livrinho na prateleira para ler”. 

Todas as crianças se interessaram em pegar um livro. Algumas crianças sentaram 

perto do seu colega e a leitura ocorreu de forma compartilhada. 

Às 12h10, a professora pediu para as crianças guardarem os materiais para 

poderem formar a fila e sair da escola. 

14 de maio de 2009 (quinta-feira) 

A professora pegou as crianças no pátio às 7h50h e subiu para a sala de aula.  

Ao chegarem na sala, a professora disse: “Hoje vocês vão sentar de forma 

diferente, nós vamos fazer dois semicírculos. Vocês me ajudam a arrumar as carteiras?”. 

As crianças responderam: “Sim!”. 

A professora e as crianças começaram a arrumar as carteiras em formato de 

semicírculo. Quando a classe já estava arrumada, cada criança escolheu um lugar para sentar 

e a professora disse: “Todo mundo tirando o caderno e o estojo da mochila”. 

As crianças executaram a tarefa solicitada pela professora e já abriram seus 

cadernos. 

A professora escreveu o cabeçalho na lousa, com o nome da escola, a data e as 

crianças já começaram a copiar. 

Após terem terminado de copiar, a professora entregou os crachás com o nome 

das crianças e pediu para elas escreverem seus nomes no caderno, na linha abaixo do 

cabeçalho. 

As crianças escreveram seus nomes e, enquanto isso, a professora escreveu na 

lousa: MATEMÁTICA. 

A criança J. perguntou: “Pro, é para escrever Matemática, também?”. 

A professora respondeu: “É, hoje nós vamos fazer uma atividade de somar”. 
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A professora escreveu na lousa os numerais de 0 a 20 e pediu para as crianças 

pularem uma linha após terem escrito seus nomes para poderem escrever os numerais. 

Quando todos já haviam escrito os números no caderno, a professora disse: 

“Agora, vocês vão circular de lápis colorido o número que corresponde à idade de vocês”. 

A professora continuou: “Quem aqui na sala tem 5 anos?”. 

Nenhuma criança levantou a mão. 

A professora perguntou: “Quem tem 6 anos?”. 

Dezesseis crianças levantaram as mãos. 

A professora perguntou, em seguida: “Quem tem 6 anos vai circular qual 

número?”. 

As crianças responderam: “O número 6”. 

A professora continuou: “Quem tem 7 anos?”. 

Onze crianças levantaram as mãos. 

A professora disse: “Vocês vão circular o número 7”. 

Enquanto as crianças faziam essa tarefa, a professora passou de mesa em mesa 

para verificar se as crianças estavam circulando o número correto. 

Ao terminarem, a professora escreveu na lousa VAMOS SOMAR! 

Ela pediu para as crianças copiarem no caderno e disse: “Agora nós vamos fazer 

uma atividade de sominha!”. 

Ela continuou: “Eu vou colocar na lousa as operações e vocês vão me ajudar a 

resolver”. 

A atividade foi a seguinte. 

 

VAMOS SOMAR 

5+7= 12 

7+7= 14 

8+9= 17 

6+5= 11 

 

A professora perguntou para as crianças (se referindo à 1ª operação): “Se a gente 

pegar 5 balas e colocar mais 7 balas, quantas balas a gente tem?”. 

Algumas crianças ficaram apenas olhando para a professora, a criança J. e a 

criança Y. responderam: “12 balas”. 

A professora confirmou: “Isso mesmo, a gente fica com 12 balas”.  

A professora foi até a 1ª operação e colocou como resultado o número 12. 

A professora continuou: “Agora vamos para a segunda operação: a gente tem 7 

balas e pega mais 7, com quantas a gente fica?”. 

Algumas crianças fizeram a soma mentalmente e responderam: “14!”. 

A professora disse: “Isso mesmo, vocês estão prestando bastante atenção!”. 
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A professora continuou: “Agora, vamos mudar, imagina que vocês têm 8 figurinhas 

e ganham mais 9, com quantas vocês ficaram?”. 

As crianças ficaram olhando para a professora por alguns instantes, outras com o 

auxílio das mãos começam a tentar resolver a operação.  

A criança J. disse: “17!”. 

A professora falou: “Isso, vocês ficaram com 17 figurinhas, vamos fazer junto, olha 

só 8 mais 9 [a professora conta alto] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17”. 

A professora continuou: “Agora é a última continha. Vamos imaginar que vocês 

compraram 6 sorvetes e precisam comprar mais 5, com quantos vocês ficaram no final?”. 

Algumas crianças ficaram olhando para a lousa e outras já começaram a resolver 

a conta com o auxílio das mãos. 

Após alguns instantes, apenas cinco crianças da sala responderam: “11 sorvetes”. 

A professora elogiou: “Isso, parabéns. Agora vocês vão copiar as continhas no 

caderno”. 

No momento que as crianças estavam copiando, a coordenadora entrou na sala e 

falou para a professora que as crianças deveriam descer para a sala ao lado da cozinha para 

fazer o teste de visão. 

As crianças ficaram empolgadas e já começaram a levantar das carteiras. 

A professora falou em um tom mais alto: “Pode todo mundo sentar, que desse jeito 

ninguém vai descer”. 

As crianças voltaram para os lugares e a professora continuou: “Agora, de forma 

organizada, vocês vão fazer uma fila para a gente descer”. 

As crianças levantaram dos seus lugares e fizeram um fila em silêncio. 

Não havia nenhum profissional da saúde para executar o teste de visão. Quem 

estava fazendo esse teste eram os alunos pesquisadores do Projeto “Ler e Escrever”. 

O teste foi feito da seguinte forma: numa distância de 10 metros, 

aproximadamente, de uma cadeira, uma das alunas pesquisadoras segurava um cartaz com 

algumas figuras que progressivamente iam diminuindo de tamanho. 

Ao lado dessas figuras, havia uma referência: 0,1 (maior figura) que aumentava 

até 1,0 (menor figura). 

Uma criança de cada vez sentava numa cadeira e tentava “ler” as figuras. 

Primeiramente, a criança deveria tampar o olho esquerdo e ler a figura apenas com o olho 

direito e depois fazia o mesmo trocando o tampão para o olho direito. 

A professora anotou ao lado do nome de cada criança, a referência 

correspondente à figura. 

Essa atividade durou até as 10h40. As crianças perderam o horário do lanche e 

tiveram que tomá-lo após todas as outras turmas. 

Às 11h, a professora pegou as crianças no pátio e subiu para a sala de aula. 

Ao chegar na sala, professora disse: “Agora, pulando uma linha no caderno, a 

gente vai fazer um risco na vertical”. 
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_________________________ 

_________________________ 

 

A professora continuou: “Aí a gente vai fazer um risco na horizontal”. 

A criança F. disse: “É um paralelepípedo”. 

A professora falou: “Isso é um paralelepípedo. Agora eu vou fechar a figura e fazer 

um traço no meio”. 

A criança L. disse: “É um dado!”. 

A professora falou: “Isso não é um dado. Como é o nome desse jogo?”. 

Algumas crianças responderam: “Dominó!”. 

A professora escreveu a palavra “DOMINÓ” na lousa. 

A criança J.G. perguntou: “Por que tem o acento no O?” 

A professora respondeu: “Porque se não tivesse o acento, a gente lia domino. 

Agora vamos escrever dominó bem bonito com letra cursiva”. 

As crianças escreveram dominó no caderno. 

A professora continuou: “Agora, nós vamos encher a linha com a sílaba DO”. 

As crianças escreveram “DO” em quatro linhas do caderno. 

Após terminarem, a professora disse: “Agora vocês vão pular uma linha no 

caderno e escrever: “LISTA DE PALAVRAS”. 

A professora escreveu na lousa e as crianças copiaram. 

Quando algumas crianças terminaram de copiar, começaram a conversar com o 

colega que estava sentado ao lado. Percebendo a agitação das crianças, a professora 

começou a cantar: “Motorista, motorista, olha a pista...”. 

As crianças cantaram com a professora e ao terminarem a música fizeram 

silêncio. Essa música é uma estratégia da professora para as crianças fazerem silêncio e 

prestarem atenção na aula. 

A professora pediu para todos abaixarem a cabeça na mesa e respirarem bem 

fundo. 

A professora disse: “Na hora que nós estamos estudando, a gente tem que prestar 

atenção, não é para ficar conversando, aí vai chegar no final do ano e vai ter gente que nem 

vai saber escrever o próprio nome”. 

Algumas crianças começaram a dizer: “Eu sei escrever meu nome”. 

A professora continuou: “Eu vou escrever uma palavra na lousa e vocês vão 

copiar, quando eu fizer um tracinho, vocês vão colocar as sílabas que já conhecem”. 

Antes de iniciar a atividade, a professora pediu para as crianças recitarem o 

alfabeto. Depois, ela falou para as crianças recitarem as vogais. 

A professora disse: “o G. vai falar para mim com qual sílaba começa a palavra 

‘casa’”. 

A criança G. respondeu: “C e A”. 

A professora perguntou: “Como se lê o C e o A?”. 
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G. respondeu: “CA”. 

A professora continuou pedindo para as crianças falarem as outras sílabas que 

aprenderam. 

As crianças falaram (olhando para os cartazes afixados na parede): “BA, CA, DA, 

FA, GA, JÁ, LA, MA, NA, PA, RA, AS, TA, VA, XA, ZA”. 

Todos os cartazes com as sílabas possuem uma figura de um animal ou um objeto 

correspondente à sílaba. 

 

A professora escreveu na lousa “LISTA DE PALAVRAS” e pediu para as crianças 

copiarem. 

__mingo          __rmir          __ __glas          __ce          __dea__          me__ __ 

 

Ge__ __         mal__ __         quadra__ 

 

As crianças completaram as palavras e, enquanto isso, a professora passou de 

mesa em mesa para verificar se as crianças estavam conseguindo realizar a atividade 

corretamente. 

Muitas crianças tiveram facilidade de fazer a atividade, outras pediram ajuda do 

colega ao lado para fazê-la. 

Quando todas as crianças terminaram a atividade, a professora disse: “Agora a 

professora vai escrever algumas frases na lousa e vocês vão tentar ler”. 

A professora escreveu “O MENINO BEBEU COCA-COLA”. 

A criança A. logo em seguida leu a frase corretamente. 

A professora disse: “Muito bem, A. Agora vou escrever outra frase: 

“O CADEADO TRANCOU A PORTA”. 

A criança J. leu a frase corretamente. Outras crianças tentaram ler as frases 

também. Algumas crianças vão até a lousa e tentam ler a frase mais de perto. 

A professora disse: “Só deu tempo de escrever duas frases. Vamos guardar todo o 

material para ir embora”. 
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ANEXO 6 - ORGANIZAÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM AS 
CRIANÇAS DO 1º ANO11 COM GRÁFICO 

QUESTÃO 1: Você tem irmãos? Eles(as) estudam em alguma escola? 

Criança 1: Não. 
Criança 2: Não. 
Criança 3: Tenho duas irmãs e elas estudam no Marina Cintra. Uma está no 1º ano e a outra 
no 2º ano [do Ensino Médio]. 
Criança 4: Sim. Ele está na 4ª série, aqui nessa escola [referindo-se à escola em que está 
sendo realizada a pesquisa]. 
Criança 5: Não. 
Criança 6: Não. 
Criança 7: Tenho, ela mora em Minas [referindo-se a Minas Gerais]. 
Criança 8: Tenho seis irmãos e eles não moram aqui [referindo-se a São Paulo]. 
Criança 9: Tenho dez irmãos.  

 Perguntamos o nome dos dez irmãos e a Criança 9 começou a falar o nome das 
crianças da sala de aula. A professora, escutando a resposta, disse que a Criança 9 não tem 
irmãos e ele mora apenas com a mãe. 
Criança 10: Tenho um irmão que é mais velho. Ele só trabalha. 
Criança 11: Tenho dois irmãos, só por parte de pai. 
Criança 12: Tenho três irmãos: um tem 10 anos e estuda aqui [referindo-se à escola em que 
está sendo realizada a pesquisa], uma irmã que esta no prezinho e um irmão que acabou de 
nascer. 
Criança 13: Tenho uma irmã que está no Ceará e ela é manicure. 
Criança 14: Tenho uma irmã que tem 8 anos e está aqui [referindo-se à escola em que está 
sendo realizada a pesquisa]. 
Criança 15: Não, sou filha única. 
 
QUESTÃO 2: Vocês lembram onde vocês estudaram antes de vir para essa escola? 
Criança 1: Na R. 
Criança 2: A.M. 
Criança 3: A.M. 
Criança 4: [Não foi na Educação Infantil, informação dada pela professora da sala]. 
Criança 5: A.M. 
Criança 6: A.M. 
Criança 7: Numa escola lá na Barra Funda. 
Criança 8: Não lembro o nome. 
Criança 9: Não respondeu.  

Essa criança teve muita dificuldade em responder às questões da entrevista. 
Criança 10: A.M. 
Criança 11: P.G. 
Criança 12: P.G. 
Criança 13: Na creche.  
Criança 14: P.G. 
Criança 15: P.G. 
 
QUESTÃO 3: O que vocês acham aqui dessa escola, aqui do 1º ano ?12 

Sentimento positivo em relação à escola Sentimento negativo em relação à escola 
15 0 

100% 0 

                                                           
11

 Na transcrição da entrevista mantivemos a fala real das crianças, sem submetê-la às 
convenções da língua padrão. 
 
12

 A maioria das crianças respondeu que a escola é legal por ser algo bom para elas. Muitas não 
conseguiram dizer por que a escola é boa (legal). 
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Quadro 52 – Sentimento das crianças da 1º ano em relação à escola de Ensino Fundamental I 
 

Principais preferências Número de respostas Porcentagem 
Gosto pelo estudo 1 6% 

As aulas de Educação Física 7 46% 
As aulas de Matemática 9 60% 

Fazer lição 1 6% 
Lanche 2 13% 

As aulas de Artes 4 26% 
Leitura 2 13% 
Escrita 2 13% 
Brincar 1 6% 
Recreio 2 13% 
Prova 3 20% 

Quadro 53 – Principais preferências em relação ao 1º ano 
 

Gráfico 4 – Principais preferências das crianças em relação ao 1º ano 

QUESTÃO 4: O que vocês sentiram quando mudaram do infantil para essa escola (para o 1º 
ano)? 
Criança 1: No começo, achei chato porque não conhecia como era essa escola. 
Criança 2: Não senti nada, eu achei legal, porque é legal ir para escola. 
Criança 3: Eu senti que aqui pelo menos era legal. Eu achava que no começo ia ser chato, 
mas quando eu vi era legal. 
Criança 4: [Não fez Educação Infantil, mas a adaptação da Criança 4, segundo a professora foi 
difícil, pois é uma criança que quase não fala em casa e na escola. Ele tem dificuldade de 
aprendizagem e esse fato é dado, segundo a professora, pelo fato dos seus pais serem 
analfabetos.] 
Criança 5: Me senti bem, porque a professora é legal. 
Criança 6: Achei muito legal, porque a escola era nova. 
Criança 7: Achei legal. 
Pesquisadora: Mas por que você achou legal? 
Criança 7: Porque essa escola é legal. 
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Criança 8: Achei legal, porque a escola é grande.13 
[No início do ano, a Criança 8 chorou muito e o seu pai teve que acompanhá-lo nos primeiros 
quinze dias de aula.] 
Pesquisadora: Por que você chorou no começo do ano? 
Criança 8: Porque eu me senti bem mal, eu não me sentia bem aqui. Aí meu pai ficou comigo 
um tempo e eu percebi que aqui não era ruim. 
Criança 9: Achei que eu era bebê, eu chorei, depois eu tomei uma injeção e melhorei [não 
respondeu uma resposta coerente com a pergunta]. 
Criança 10: Eu pensava que iria ser ruim, que eu não ia gostar, mas depois eu gostei daqui. 
[A criança 10 também chorou nos primeiros dias de aula. Ele dizia sentir saudades dos amigos 
da outra escola (Educação Infantil)]. 
Criança 11: Eu achei diferente quando eu vi outras professoras, mas depois eu me acostumei 
rápido. 
Criança 12: Eu chorei, tinha medo de errar a linha, aí você me ajudou [referindo-se à 
pesquisadora] e eu fiquei bem. 
Criança 13: Eu achei chato no começo, mas agora eu gosto porque a professora mandou eu 
me esforçar para ler, aí eu consegui ler. Agora eu gosto da escola. 

Criança 14: Eu gostei da escola, porque eu senti que os professores são legais e iam me 
ensinar muito. 
Criança 15: Eu chorei porque achei que a “pro” ia ser chata, mas agora eu não choro mais, eu 
gosto dela. 
 

Sentimento positivo em relação à 
mudança do infantil para o Ensino 

Fundamental 

Sentimento negativo em relação à 
mudança do infantil para o Ensino 

Fundamental 
6 8 

43% 57% 
Quadro 54 – Sentimento em relação à mudança da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental14 
.

Gráfico 5 – Sentimento em relação à mudança da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental 
 
QUESTÃO 5: Vocês sentem falta da outra escola (referindo-se à Educação Infantil)? 

Sentimento de falta em relação à Não sente falta da Educação Infantil 

                                                           
13

 No momento da resposta da Criança 8, a professora titular da sala disse: “Pessoal, vocês têm que 
lembrar lá do começo do ano, que ninguém sabia ler e escrever, que o G. não parava quieto na carteira, 
que vocês queriam toda hora brincar”. 
14

 Uma criança que participou da pesquisa não frequentou a Educação Infantil. 
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Educação Infantil 
15 0 

100% 0 
Quadro 55 – Sentimento de falta em relação à Educação Infantil 
 

Do que as crianças sentem 
falta 

Número de respostas Porcentagem 

Das aulas (atividade e lições) 5 33% 
Das brincadeiras 5 33% 

Da professora 9 60% 
De tudo 2 13% 

Do lanche 5 33% 
Do campinho de futebol 3 20% 

Parquinho 2 13% 
Amigos 2 13% 

Assistir aos filmes 1 6% 
Quadro 56 – Do que as crianças sentem falta 
 

Gráfico 6 – Do que as crianças do Ensino Fundamental sentem falta em relação a Educação 
Infantil? 
 
QUESTÃO 6: O que vocês mais gostam de fazer no 1º ano? 

O que gostam de fazer no 1º 
ano 

Número de respostas Porcentagem 

Educação Física 7 46% 
Artes 5 33% 

Festa Junina 1 6% 
Recreio 2 13% 

Ficar com a professora 1 6% 
Lanche 1 6% 

Matemática 5 33% 
Escrita 1 6% 

Jogar bola 1 6% 
Prova 3 20% 
Leitura 1 6% 
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Quadro 57 – O que as crianças mais gostam de fazer na 1º ano? 
 

Gráfico 7 – O que as crianças mais gostam de fazer no1º ano? 
 
QUESTÃO 7: O que vocês menos gostam de fazer aqui no 1º ano? 
O que menos gostam de fazer 

no 1º ano 
 

Número de respostas Porcentagem 

Artes 5 33% 
Lanche 1 6% 

Pular corda 2 13% 
Leitura 2 13% 
Escrita 2 13% 

Faltar na escola 1 6% 
Alfabeto 1 6% 

Das férias 1 6% 
Quadro 58 – O que as crianças menos gostam de fazer no 1º ano? 
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Gráfico 8 – O que as crianças menos gostam de fazer no 1º ano? 
 
QUESTÃO 8: O que vocês sentiram quando aprenderam a ler e a escrever?15 

Sentimento em relação à 
aprendizagem da leitura e da 

escrita 

Número de respostas Porcentagem 

Feliz 3 20 
Legal aprender a ler e a escrever 5 33 

Não sei ler e escrever direito 
ainda 

3 20 

Gostei muito 1 6 
Orgulhoso 1 6 

Esperto 1 6 
Quadro 59 – Sentimento em relação à aprendizagem da leitura e da escrita16 
 

                                                           
15

 Ao escutar essa questão, a professora afirmou que nem todas as crianças que estavam participando da 
entrevista sabiam ler e escrever. 
16

 A professora afirmou que a criança número 9 não sabe ler nem escrever. 
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Gráfico 9 – Sentimento em relação à aprendizagem da leitura e da escrita 
 
QUESTÃO 9: O que mais vocês gostariam de aprender no 1º ano? 
O que gostariam de aprender 

no 1º ano 
Número de respostas Porcentagem 

Pintura 2 13% 
Capoeira 2 13% 

Inglês 5 33% 
Futebol 3 20% 
Piano 1 6% 
Dança 1 6% 
Música 1 6% 
Karatê 1 6% 
Ballet 1 6% 

Conta de vezes e de dividir 1 6% 
Quadro 60 – O que gostariam de aprender no 1º ano? 
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Gráfico 10 – O que gostariam de aprender no 1º ano? 
 
QUESTÃO 10: Vocês gostam de ouvir histórias? Qual história vocês mais gostam? 

Gosta de ouvir histórias Não gosta de ouvir histórias 
15 0 

100% 0 
Quadro 61 – Gosto das crianças por ouvir histórias 

História preferida Número de respostas Porcentagem 
Chapeuzinho Vermelho 3 20% 

História de Jesus 1 6% 
Bela e a FeraCorrigir no gráfico 1 6% 

Rei Leão 5 33% 
Tio Patinhas (gibi) 1 1% 
Branca de Neve 3 20% 

Aladdin 2 13% 
Os três porquinhos 2 13% 

História do Dinossauro 1 6% 
Mônica (gibi) 1 6% 

História do relâmpago 1 6% 
Princesas 1 6% 

Soldadinho de Chumbo 1 6% 
Quadro 62 – As histórias preferidas das crianças 
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Gráfico 11 – As histórias preferidas das crianças 
 
QUESTÃO 11: A professora conta histórias? 

A professora conta histórias A professora não conta histórias 
15 0 

100% 0 
Quadro 63 – A professora conta histórias? 

História preferida que a 
professora contou 

Número de respostas Porcentagem 

As piores das bruxas 1 6% 
O Leão e o Ratinho 5 33% 

Soldadinho de Chumbo 5 33% 
História da Mônica 2 13% 
Menino Maluquinho 1 6% 

Ali Babá e os 40 ladrões 1 6% 
Quadro 64 – As histórias preferidas das crianças contadas pela professora 
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Gráfico 12 – As histórias preferidas das crianças contadas pela professora 
 
QUESTÃO 12: O que você acha que foi importante no 1º ano? 
O que vão levar de importante do 

1º ano 
Número de respostas Porcentagem 

Ter aprendido a estudar 1 6% 

A aprendizagem e o conhecimento 1 6% 

A Matemática 8 53% 
O ensino, ter aprendido a ler e 

escrever 
6 40% 

O alfabeto, as vogais, as sílabas  1 6% 
Provas 2 13% 

Outras lições 1 6% 
Quadro 65 – O que as crianças acham importante no 1º ano? 
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ANEXO 7:ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 
 
ATIVIDADE 1 

 

 
 DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

8 

 

9 10 11 12 13 14 

15 

 

16 17 18 19 20 21 

22 

 

23 24 25 26 27 28 

1 PINTE DE VERMELHO OS DOMINGOS E FERIADO. 

2 – PINTE DE AZUL O DIA QUE COMEÇOU ÁS AULAS. 

3 – PINTE DE VERDE O DIA QUE OS COLEGAS FAZEM ANIVERSÁRIO. 

Nessa atividade, cada criança recebeu um calendário do mês de fevereiro (essa 
atividade ocorreu no início de cada mês). O objetivo da tarefa era preencher o calendário 
seguindo a consigna entregue pela professora (pintar de vermelho os domingos e feriados, de 
azul o dia que começou as aulas e de verde o aniversário de cada colega da sala). A 
professora auxiliou na execução da atividade preenchendo um calendário (igual ao que as 
crianças receberam) na lousa. Para preencher a data do aniversário de cada colega, a 
professora fez um cartaz que ficou afixado na parede da sala com o dia e mês do aniversário 
de cada criança da classe. 
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ATIVIDADE 2 
A GALINHA DO VIZINHO 

BOTA OVO AMARELINHO 

BOTA UM 

BOTA DOIS 

BOTA TRÊS 

BOTA QUATRO 

BOTA CINCO 

BOTA SEIS 

BOTA SETE 

BOTA OITO 

BOTA NOVE 

BOTA DEZ! 

  

ATIVIDADE 3 

UM, DOIS, 

FEIJÃO COM ARROZ; 

TRÊS, QUATRO, 

FEIJÃO NO PRATO; 

CINCO, SEIS, 

FEIJÃO INGLÊS; 

SETE, OITO, 

COMER BISCOITO; 

NOVE, DEZ, 

COMER PASTÉIS!  
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Essas duas atividades foram dadas para as crianças no mês de março de 2009 

com objetivo de trabalhar os números (0 a 10) na aula de matemática. 

Na atividade 2 (a galinha do vizinho), a professora cantou a parlenda a primeira vez 

e depois as crianças recitaram mais duas vezes. Depois a professora pediu que as crianças 

circulassem os números com lápis de cor colorido e desenhassem ao lado de cada número a 

quantidade de ovos correspondetentes, por exemplo, ao lado da palavra BOTA UM, as crianças 

desenharam 1 ovo e assim respectivamente com os outros números. 

Na atividade 3, o objetivo era as crianças visualizarem como se escreve os 

números e perceberem, segundo a professora da sala, que tudo que as crianças falam dá para 

escrever. 

A professora leu a parlenda com as crianças e depois pediu para que elas 

recitassem mais duas vezes sem o auxílio da mesma. 

Após essa tarefa, as professora pediu para as  crianças fazerem um desenho que 

retratasse a parlenda. 

 
ATIVIDADE 4 
 
NOME:                                                                                                    DATA: 

 

NO CAMINHO QUE VOCÊ FAZ PARA CHEGAR Á ESCOLA EXISTEM PALAVRAS ESCRITAS: NOMES 

DE LOJAS, RUAS, PROPAGANDAS, ETC. 

ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO ESSAS PALAVRAS E FRASES. 

Essa atividade foi realizada pelas crianças no final do mês de março e tinha por 

objetivo fazer com que as crianças percebessem que no caminho de ida para escola havia 

placas com palavras escritas. As crianças (com auxílio dos pais) deveriam escrever essas 

palavras para depois socializar com as outras crianças na sala de aula. 

Durante a socialização, as crianças perceberam que havia palavras repetidas e 

que muitas crianças faziam o mesmo percurso de ida para a escola. 

 

ATIVIDADE 5 
Nome: 

_____________________________________________________________________________

___ data: ____________________ 

Pinte os desenhos e leia as vogais: 
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Vamos treinar as vogais: 

A – A 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

E – E 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

I – I - 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

O – O - 

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

U – U - 

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Segundo a professora da sala, essa primeira parte da tarefa tinha o objetivo de 

treino ortográfico. 

 

Mamãe, hoje o seu filho escreveu algumas palavras com as vogais, dite-as para 

ele escrever neste espaço: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Essa atividade foi realizada em casa e os pais deveriam ajudar as crianças na tarefa. As 

crianças levaram as letras móveis (A, E, I, O, U) e os pais deveriam juntar duas ou mais vogais 

para formar palavras e as crianças deveriam escrevê-las na folha de lição de casa, por 

exemplo, AI, OI, EU, etc. 
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Faça um desenho que comece com as vogais que estão nos quadrinhos abaixo. 

Peça ajuda para a mamãe para você escrever os nomes dos desenhos. 

A 

 

 

 

 

 

E I O U 

Essa lição de casa foi realizada no mês de março. 

ATIVIDADE 6 

 

Nome: ______________________________________ data: ________________ 

 

Vamos cantar a música “Atirei o Pau no Gato” prestando atenção na letra: 

 

ATIREI O PAU NO GATO 
 

ATIREI O PAU NO GATO – TO 

MAS O GATO – TO 

NÃO MORREU – REU – REU 

DONA CHICA – CA 

ADMIROU-SE – SE 

1.1 DO BERRÔ, DO BERRÔ 

QUE O GATO DEU 

MIAU! 

 

 

Atividades: 

1 – Circule a palavra GATO no texto acima. 

2-  Ligue o nome dos desenhos, em seguida circule as letras que são diferentes em cada 
palavra:  
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 GATO                                                            

RATO 

PATO 

 

3 – Leia os nomes abaixo: 

 

GATO                                                         GALO    

 

ELEFANTE                                                 BOI 

                                                                                               

4 – PINTE DE VERMELHO O QUADRINHO DAS PALAVRAS QUE TEM MAIS LETRAS. 

5 – PINTE DE AZUL O QUADRINHO DA PALAVRA QUE TEM MENOS LETRAS. 

 Essa atividade foi realizada em sala de aula no mês de março. Primeiramente a 

professora cantou com as crianças a música atirei o pau no gato três vezes. Depois, as 

crianças tiveram que encontrar, na letra da música, a palavra GATO e circular com lápis 

colorido. Na segunda parte da atividade, as crianças deveriam ligar a palavra ao respectivo 

animal e depois circular às sílabas diferentes das palavras. 

Na parte 3, a professora leu junto com as crianças as palavras que estavam 

escritas e após, leu a consigna (4 e 5 respectivamente). 

 

ATIVIDADE 7 

 

Nome: ___________________________________ data: ________________ 

 

 

MICO MANECO 

 

MANECO É NOME DE MENINO OU É NOME DE BONECO? 
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MAS ESTE MACACO É MICO. 

E TODO MICO É MACACO LEVADO 

 

 

1. No texto, pinte de amarelo a palavra MACACO. 

 

2. Forme os pares: 

 

O MACACO E A _______________________________ 

O MENINO E A ________________________________ 

O MÉDICO E A ________________________________ 

O LEÃO E A __________________________________ 

O CÃO E A ___________________________________ 

O GATO E A __________________________________ 

 

3. Escreva os nomes das figuras: 

 

______________       _________________ 

 

 

____________  _________________ 
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______________________  ___________________ 

 

Essa atividade foi realizada no final do mês de maio, após a professora ensinar as 

sílabas MA, ME, MI, MO MU para as crianças. 

Na 1ª parte da atividade, a professora leu o texto para as crianças em voz alta e 

depois pediu para que repetissem duas vezes. Após a leitura, ela pediu para que as crianças 

pintassem de amarelo a palavra MACACO. 

A 2ª parte da atividade trouxe mais dúvidas para as crianças, pois grande parte 

não conseguiu formar pares, então a professora auxiliou dando sugestões e escrevendo-as na 

lousa. 

Na 3ª parte da atividade, a professora deu dez minutos para que as crianças 

tentassem escrever as palavras sozinhas, mas quando percebeu que algumas não estavam 

conseguindo ela escreveu as palavras na lousa para as crianças copiarem na folha de 

atividade. 

 

ATIVIDADE 8 

 

Nome: ______________________________________________________  data: 

_____________ 

 

DESENHE NOS QUADROS: 

 

5 BANDEIRINHAS 8 LÁPIS 2 CASAS 
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9 BOLINHAS 1 GATINHO 7 FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

3 NUVENS 4 BARCOS 6 FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE HÁ MAIS NOS SEUS DESENHOS: 

FLORES OU LÁPIS? _______________________________________ 

LÁPIS OU BOLINHAS? ____________________________________ 

BOLINHAS OU FLORES? __________________________________ 

Essa atividade foi realizada no final do mês de maio, durante a aula de 

matemática. O objetivo da tarefa era, primeiramente, fazer com que as crianças desenhassem 

a quantidade de objeto solicitado em cada quadrado. Após terminarem, a professora fez as 

duas perguntas escritas acima para as crianças tentarem resolver oralmente. Depois ela 

escreveu as respostas de cada pergunta na lousa e pediu para as crianças copiarem. 

 

ATIVIDADE 9 

Nome: _____________________________________ data: ____________ 

1. Ditado: 
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a) _____________________  b) _________________________ 

c) _____________________  d) _________________________ 

e) _____________________  f) _________________________ 

g) _____________________  h) _________________________ 

i) _____________________  j) __________________________ 

k) _____________________   l) __________________________ 

m) _____________________  n) _________________________ 

Escreva o nome dos desenhos: 

  

 

   
 

     

 

Faça o alfabeto e pinte as vogais: 

 

 

            

 

 

            

 

Quantas bolinhas têm em cada quadrinho? 

     

     

 

Escreva o nome de cada algarismo: 

1 2 3 4 5 

     

 

CINCO   QUATRO TRÊS  DOIS  UM 
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Essa atividade foi denominada pela professora como sondagem17. Essa 

sondagem foi realizada no final do mês de maio, durante dois dias consecutivos. A professora, 

inicialmente, fez um ditado com palavras conhecidas pelas crianças, depois pediu para que 

escrevessem o nome de cada figura. 

Após terminarem, pediu para as crianças escreverem as letras do alfabeto em 

cada quadrado e depois pintassem as vogais (essa atividade era realizada todos os dias no 

início de cada aula). 

 

                                                           
17

 Sondagem é uma atividade realizada uma vez por mês, em sala de aula, com objetivo de saber o nível 
de aprendizagem de cada criança da classe. 


