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• Vivências de Atividades;

• O Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e 

orientações, Atividades e o Plano de Trabalho Docente;

• Atividades Práticas - Mão na massa;

AGENDA



• Estudar e refletir com os 

integrantes das Secretarias 

Municipais de Educação, as 

Equipes Pedagógicas e os 

professores sobre as 

possibilidades de trabalhar os 

poemas e poesias no ensino 

na Educação Infantil;

OBJETIVOS



• Realizar estudos e diálogos 

sobre ações educativas no 

sentido de apresentar 

possibilidades de composição 

de recursos didáticos que 

contribuam com o 

desenvolvimento intelectual 

dos bebês e crianças da 

Educação Infantil;

OBJETIVOS



• Apresentar sugestões de 

recursos e materiais didáticos 

para crianças dos primeiros 

meses aos três anos, e dos 4 

aos 5 anos; tendo como 

prioridade o desenvolvimento 

da linguagem e realização de 

intervenções pedagógicas com 

a temática “poemas”.

OBJETIVOS



• Compreender a composição 

das estruturas do Referencial 

Curricular do Paraná: princípios, 

direitos e orientações e utilizar 

na prática pedagógica 

cotidiana;

OBJETIVOS



Vivência de atividades

Vivências de atividades são 

amostras de algumas 

atividades, partindo da 

proposta do poema 

“Bolhas”, de Cecília Meireles.

O trabalho se inicia com a leitura do 

poema e o conhecimento sobre a 

vida da autora.

Foto: www.pexels.com



Vivência de atividades - Sugestões

BOLHAS

OLHA A BOLHA D'ÁGUA

NO GALHO!

OLHA O ORVALHO!

OLHA A BOLHA DE VINHO

NA ROLHA!

OLHA A BOLHA!

OLHA A BOLHA NA MÃO

QUE TRABALHA!

Foto: www.pexels.com



OLHA A BOLHA DE SABÃO

NA PONTA DA PALHA:

BRILHA, ESPELHA

E SE ESPALHA

OLHA A BOLHA!

OLHA A BOLHA

QUE MOLHA

A MÃO DO MENINO:

A BOLHA DA CHUVA DA CALHA!

CECÍLIA MEIRELES

Vivência de atividades - Sugestões

Foto: www.pexels.com



Vivência de atividades - Sugestões

Fazer bolinhas de sabão com os bebês e crianças

Foto: Crianças por jcomp - br.freepik.com



Vivência de atividades - Sugestões

Composição de móbiles com materiais em formatos de esferas ou 

círculos para representar as bolhas.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r23oVTjV1NA/

https://www.youtube.com/watch?v=r23oVTjV1NA/
https://www.youtube.com/watch?v=r23oVTjV1NA/


Vivência de atividades - Sugestões

Fazer bolinhas com massinha de modelar

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/crian%C3%A7as-massinha-jogar-2002917/

https://pixabay.com/pt/photos/crian%C3%A7as-massinha-jogar-2002917/


Vivência de atividades - Sugestões

Realizar circuitos com bambolês ou bambolês sensoriais

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KZQvKQF26ZM

https://www.youtube.com/watch?v=KZQvKQF26ZM


Vamos contemplar algumas 

atividades, para que possamos 

interligar de forma efetiva, os 

elementos constituintes e 

preponderantes, os campos de 

experiências, os saberes e 

conhecimentos e os objetivos 

de aprendizagens.

Disponível em: http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/

Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e 

orientações, as Atividades e o Plano de Trabalho Docente

http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/


Fazer bolinhas de sabão com os bebês e crianças



Fazer bolinhas de sabão com os bebês e crianças



Obs: Esta atividade também 

pode ser encaminhada uma 

outra versão para os pais 

realizarem com seus filhos 

em casa.

Plano de trabalho docente



Máquina de bolhas

Pegue uma garrafa plástica, uma meia

usada e um elástico. Corte a garrafa na

metade e envolva a garrafa com a meia.

Depois molhe em uma mistura com xampu

neutro ou sabão neutro. Depois é só

assoprar no bico da garrafa. Ela produzirá

muitas bolhas em cadeias.

Fonte: Que tal fazer uma máquina de espuma com uma garrafa pet?. Disponível

em: <https://cangurunews.com.br/brinquedo-reciclado/>

Outra possibilidade

https://cangurunews.com.br/brinquedo-reciclado/
https://cangurunews.com.br/brinquedo-reciclado/
https://cangurunews.com.br/brinquedo-reciclado/


Composição de móbiles com materiais em formatos de 

esferas ou círculos para representar as bolhas.



Composição de móbiles com materiais em formatos de 

esferas ou círculos para representar as bolhas.



Plano de trabalho docente



Ponte imaginária

A Ponte imaginária do bambolê. Essa atividade 

consiste em que as crianças superem as 

distâncias entre um bambolê e o outro. A ideia 

é trabalhar o equilíbrio, pois o professor deve ir 

afastando aos poucos um bambolê do outro.

Fonte: Trilha numérica com bambolês. Disponível em:

<https://www.objetivoitape.com.br/blog-infantil/trilha-numerica-com-bamboles>

Outra possibilidade

https://www.objetivoitape.com.br/blog-infantil/trilha-numerica-com-bamboles
https://www.objetivoitape.com.br/blog-infantil/trilha-numerica-com-bamboles
https://www.objetivoitape.com.br/blog-infantil/trilha-numerica-com-bamboles
https://www.objetivoitape.com.br/blog-infantil/trilha-numerica-com-bamboles


Fazer bolinhas com massinha de modelar



Fazer bolinhas com massinha de modelar



Plano de trabalho docente



Fósseis

Para criar fósseis não são necessários 

muitos materiais, apenas um punhado de 

massinha marrom (ou qualquer outra cor), 

faça bolas e amasse-as para colocar objeto 

a ser fossilizado – aqui, vocês podem 

abusar da criatividade, trazendo bonecos, 

objetos pequenos e até mesmo folhas do 

jardim.

Fonte: Como fazer massinha: receita DIY e brincadeiras para fazer em casa. Disponível em:

https://blog.casatema.com.br/como-fazer-massinha-receita-diy-e-brincadeiras-para-fazer-em-casa/

Outra possibilidade

https://blog.casatema.com.br/como-fazer-massinha-receita-diy-e-brincadeiras-para-fazer-em-casa/


Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curricular_parana_cee.pdf

OFICINA MÃO NA MASSA

ATIVIDADE 1

Após contemplarmos as estruturas do Referencial 

Curricular do Paraná: princípios, direitos e 

orientações e compreendermos a sua utilização no 

Plano de Trabalho Docente. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curricular_parana_cee.pdf


Em grupos de trabalho 

observe as atividades que se 

apresentam no quadro em 

anexo e utilizando o 

Referencial Curricular do 

Paraná.

Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.go

v.br/arquivos/File/bncc/2018/referen

cial_curricular_parana_cee.pdf

Indique: O Campo de 

Experiência, os Saberes e 

Conhecimentos, os Objetivos 

de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e a idade 

indicada. Em seguida, 

compartilhem a atividade com 

os demais.

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curricular_parana_cee.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curricular_parana_cee.pdf




Vamos nos organizar em grupos

de trabalho, escolher um autor e

um poema para elaborar um

plano de aula mobilizador para os

bebês e crianças e apresentar aos

demais professores da instituição.

OFICINA MÃO NA MASSA

ATIVIDADE 1







Vídeo:

“Leitura de Poesia

com Vera Barbosa”

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xHgFln2dApI>

POSSIBILIDADES +

São possibilidades de atividades para o 

professor aplicar com seus alunos.

https://www.youtube.com/watch?v=xHgFln2dApI


As Borboletas 

Brancas, azuis, amarelas e pretas

brincam na luz as belas borboletas.

Poema: As Borboletas



Poema: As Borboletas

Borboletas brancas

são alegres e francas.

Borboletas azuis

gostam muito de luz.



As amarelinhas

são tão bonitinhas!

E as pretas, então . . .

Oh, que escuridão!

Vinícius de Moraes

Poema: As Borboletas



Confeccione borboletas voadoras 

usando balão de festa (bexiga) do tipo 

alongada ou  em dobraduras.

Pinte os olhos no balão, encha de ar, 

segure as pontas e fixe as asas da 

borboleta. Depois, é só soltar a ponta 

para a borboleta voar…

Fonte: Dica: Borboleta de balão. Empório da Festa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V8BP-YqxzGM

Fonte:Borboleta em dobradura. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sdNHSauvZGE>

Confecção diversas de borboletas

https://www.youtube.com/watch?v=V8BP-YqxzGM
https://www.youtube.com/watch?v=sdNHSauvZGE


Utilize tinta guache para pintar as 

mãos das crianças, as quais serão 

carimbadas no painel formando as 

flores. Pegue gravetos soltos da 

natureza para fazer o caule.

Fonte: Caderno de atividades.

Disponível em:https://www.ceuazul.pr.gov.br/attachments/article/12893/APOSTILA%2010%20-%20MATERNAL%20II%20-CEMEI%20Santa%20Clara.pdf

Painel do jardim das borboletas

https://www.ceuazul.pr.gov.br/attachments/article/12893/APOSTILA 10 - MATERNAL II -CEMEI Santa Clara.pdf
https://www.ceuazul.pr.gov.br/attachments/article/12893/APOSTILA 10 - MATERNAL II -CEMEI Santa Clara.pdf
https://www.ceuazul.pr.gov.br/attachments/article/12893/APOSTILA 10 - MATERNAL II -CEMEI Santa Clara.pdf


Fonte:Atividade Pedagógica: Borboleta com Asas Dobráveis. Dobradura Primavera. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IPfxGZfcVE>

Painel do jardim das borboletas

As borboletas podem ser

inseridas no painel em forma de

dobraduras ou através de

desenhos pintados ou por meio

de colagens.

https://www.youtube.com/watch?v=IPfxGZfcVE
https://www.youtube.com/watch?v=IPfxGZfcVE


Fonte: Poema Leilão de Jardim de Cecília Meireles (com análise). Disponível em: <https://www.culturagenial.com/leilao-de-jardim> Link do Vídeo. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQ&t=10s>

Leilão de jardim - Cecília Meireles

Vídeo cantado do poema:

Os versos de Leilão de 

Jardim foram musicados

https://www.culturagenial.com/leilao-de-jardim
https://www.culturagenial.com/leilao-de-jardim
https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQ&t=10s


Fonte: Leilão de Jardim/Cecília Meireles/Primavera/Educação Infantil. Disponível em: <https://www.youtube.com/watc?=UX-IIO_fCRU>

Leilão de jardim - Cecília Meireles

Vídeo dos desenhos

O professor realiza a leitura do

poema e solicita para os

alunos que desenhem a parte

que ela solicitará. Após todos

os desenhos finalizados a

professora grava um vídeo

recitando o poema e passa

para os alunos assistirem.

https://www.youtube.com/watc?=UX-IIO_fCRU


O segredo é não correr

atrás das borboletas...

É cuidar do jardim para que

elas venham até você.

Mario Quintana



BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: MECE, 2018. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio.

CHAVES, M. Enlaces da teoria histórico-cultural com a literatura infantil. In:________. 

(Org.). Práticas pedagógicas e literatura infantil. Maringá: EDUEM, 2011. p. 97-105.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Orientações pedagógicas da Educação 

Infantil: estudos e reflexões para organização do trabalho pedagógico. 2. ed. Curitiba: 

SEED, 2015a. v. 1.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Orientações pedagógicas da Educação 

Infantil: estudos e reflexões para organização do trabalho pedagógico. 2. ed. Curitiba: 

SEED, 2015b. v. 2.

Referências

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio


PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Referencial curricular do 

Paraná: princípios, direitos e orientações. Curitiba: SEED, 2018. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curric

ular_parana_cee.pdf>. Acesso em 16. dez. 2021.

Como Fazer Soltar-Bolhas ou Sopra-Bolhas de sabão. Artesanatobrasil.net. Disponível 

em: <https://artesanatobrasil.net/sopra-bolhas-de-sabao/>. Acesso em: 14. dez. 2021.

Carimbo plástico bolha. Pinterest. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/115615915423636845/>. Acesso em: 14. dez.20 21.

Moldes de círculos para imprimir. Tutoracraft. Disponível em: 

https://www.tutoracraft.com/2018/07/moldes-de-circulos-para-imprimir.html. Acesso 

em: 14. dez. 2021.

Referências

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curricular_parana_cee.pdf
https://artesanatobrasil.net/sopra-bolhas-de-sabao/
https://br.pinterest.com/pin/115615915423636845/
https://www.tutoracraft.com/2018/07/moldes-de-circulos-para-imprimir.html

