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Dizia o poetinha (9 anos) Asaf Assunção
1
: 

“Existem borboletas de várias cores, 

Brancas, azuis, amarelas, verdes, pretas… 

Todas elas brincam na luz 

E todas tem lindas asas 

Com formatos diferentes 

Elas voam livremente 

Formando arco-íris, 

No imenso céu azul 

Da minha janela eu avisto um tão bela 

Que passa agora por mim”. 

 

           Relógio 

“Passa tempo, tic-tac tic-tac, passa, hora 

Chega logo tic-tac tic tac, e vai te embora 

Passa, tempo 

Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 

Que já estou muito cansado 

Já perdi 

Toda alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-Tac Tic-Tac 

Tic-Tac 

Vinícius de Morais 

 

 

 

                                                             
1 https://www.alcinea.com/poetas-do-amapa/poesia-no-hospital-da-crianca-2 
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Matheus 13 anos (Hospital Pediátrico de São Paulo)
2
 

“Me ajuda estudar...eu quero ser médico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Esta pequena frase nos fortalece num profundo sentimento de angústia e esperança. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este material tem caráter educacional, e foi elaborado com estratégias formativas 

que possam contribuir para o preparo de pedagogos na atuação em contextos 

hospitalares, em especial, nas classes hospitalares, leitos e/ou brinquedotecas. 

Trata-se de um material de consulta e orientação para o planejamento de 

atividades pedagógicas a serem desenvolvidas com crianças e adolescentes 

hospitalizados. Com abordagem lúdica, permite que o pedagogo ou professor hospitalar 

amplie as possibilidades de estratégias e de recursos adaptáveis para atendimento destes 

estudantes/pacientes que se encontram hospitalizados por curto ou longo período.  

Para a elaboração deste material considerou-se as sugestões dos pedagogos que 

atuam em contexto hospitalar na cidade de São Paulo, durante as entrevistas que 

embasaram a pesquisa FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ATUAR NA 

CLASSE HOSPITALAR: desafios e perspectivas (BONFIM, 2016). 

Preocupado com a formação do Pedagogo para tais atuações em hospital, e ao 

mesmo tempo, sobre quais atividades pedagógicas estão sendo praticadas para 

continuidade de escolarização de crianças e adolescentes em situação de internação, 

aqui o pedagogo e professor hospitalar poderá encontrar atividades planejadas de acordo 

com o ano/série que a criança ou adolescente. 

 Apesar do direito a continuidade de escolarização em situação de internação, 

para a criança e o adolescente internados, os conteúdos propostos pela escola regular 

devem ser trabalhos de forma diferenciada, distante de uma prática tradicionalista, com 

a clareza do que é possível a partir da ludicidade, conhecendo e considerando as 

dificuldades e emoções do estudante/paciente.  
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A educação em contexto hospitalar requer que o Pedagogo atue de forma a 

cumprir a legislação que garante o direito à continuidade de estudos dos 

estudantes/pacientes, ultrapassando os limites impostos pela hospitalização e 

diversificando os recursos didáticos e as metodologias de ensino, aprendizagem e 

avaliação. Para isso, os pedagogos necessitam desenvolver habilidades e competências 

para trabalhar os conteúdos propostos pela escola regular, de forma diferenciada, em 

espaços educacionais não regulares, como é o caso da classe hospitalar e da 

brinquedoteca. Não são os conteúdos que precisam ser mudados, e sim as formas de se 

trabalhar estes conteúdos. 

De acordo com Santos et al (2013, p.123), “[...] podemos entender Pedagogia 

Hospitalar como uma proposta diferenciada da Pedagogia tradicional, uma vez que se 

dá em âmbito hospitalar e busca construir conhecimentos sobre esse novo contexto de 

aprendizagem que possam contribuir para o bem estar da criança enferma. ” 

Este material com o planejamento de atividades pedagógicas para aplicação em 

classe, leito e/ou brinquedoteca hospitalar apresenta algumas propostas de atividades 

planejadas para diferentes faixas etárias, em diferentes modalidades de ensino, desde 

crianças da Educação Infantil e Séries/anos iniciais, até adolescentes do 6º ao 9º ano que 

se encontram internados para tratamento de doenças crônicas e cuidados a saúde, e 

também, adultos que são atendidos pelos profissionais de educação, nos períodos em 

que acompanham as crianças e adolescentes em tratamento. 

O material do Planejamento esta dividido em três partes: 

1) Atividades que atendam às necessidades educacionais de crianças de 0 a 3 anos de 

idade; 

2) Atividades que atendam às necessidades educacionais de crianças de 4 a 6 anos de 

idade; 
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3) Atividades que atendam crianças de 7 aos 11 anos e adultos. 

Além das crianças e adolescentes hospitalizados para tratamento de doenças 

crônicas, e em permanência no contexto hospitalar por período superior a 15 dias, os 

quais têm o direito à continuidade dos estudos. Os acompanhantes por permanecerem 

tempo semelhante na companhia das crianças e adolescentes, também podem se 

beneficiar de atividades diversificadas, coordenadas por educadores no contexto 

hospitalar. 

Este material foi elaborado para servir de apoio aos profissionais da educação 

que atuam em contexto hospitalar, para que consultem e se orientem em relação às 

atividades propostas para cada faixa etária. Conta-se com planejamento flexível que 

pode ser ajustado às necessidades, que possam surgir no cotidiano da classe hospitalar 

e/ou da brinquedoteca. 

 

Questão norteadora da construção do Produto 

 

 Quais estratégias formativas poderiam ser desenvolvidas no preparo de 

pedagogos para a atuação em classe, leito e/ou brinquedoteca hospitalares? 

 

Objetivo para o desenvolvimento do Produto 

 

 Elaborar material educacional com planejamento de atividades que possa 

contribuir para o preparo de pedagogos para a atuação em classe, leito e/ou 

brinquedoteca hospitalares. 
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O CONTEXTO EDUCACIONAL HOSPITALAR  

 

O Pedagogo Hospitalar deverá estar preparado para os desafios de uma atuação 

profissional em Classes Hospitalares, considerando as possíveis adaptações para leito ou 

brinquedoteca. Deverá estar preparado para lidar com suas próprias emoções, atuar em 

equipe multidisciplinar, respeitando os saberes das demais áreas profissionais, os quais 

não se limitam no profundo conhecimento da literatura e pratica educativa, e sim, na 

atuação sensível, com "olhar diferenciado”, adotando práxis pedagógica apropriadas 

ao contexto hospitalar. E principalmente compreender que, 

o desafio para a Pedagogia Hospitalar é a relação do professor com os 

demais profissionais do hospital que ainda é fragmentada, não há um 

trabalho realmente integrado. Alguns continuam tendo aquela visão 

fragmentada de que a criança é a doença. Ao cuidar da doença, 

sentem-se curando a criança. Isso está mudando, mas o processo é 

lento (SANTOS et al, 2013, p. 164). 

 

Dada a falta de publicações direcionadas para a atuação do Pedagogo na classe 

hospitalar, leito ou brinquedoteca, no contexto da Pedagogia Hospitalar, buscou-se 

subsídios na literatura e nas sugestões de pedagogos participantes da pesquisa que deu 

origem a este material (BONFIM, 2016) para a elaboração deste material educativo, no 

sentido de contribuir para a garantia da continuidade de escolarização de crianças e 

adolescentes em situação de internação. 

Os planejamentos construídos para se trabalhar os conteúdos propostos de 

acordo com o ano/série de cada escolar, deve ser flexível, prevendo ações lúdicas, 

respeitando as peculiaridades de cada aluno paciente. São planejamentos que precisam 

ser revistos diariamente, pois o tempo da criança e do adolescente internados é muito 

diferente. Para se compreender o que diga respeito ao tempo da criança e do adolescente 

no atendimento pedagógico hospitalar, Santos et al (2013, p. 166) esclarece que “no 
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leito as aulas variam entre 20 a 30 minutos dependendo das disposições e condições da 

criança permanecer por muito tempo acordada devido a suas medicações e limitações”. 

A Pedagogo e professores carregam muitas dúvidas sobre a sua atuação no 

contexto hospitalar. Entendem que se trata de uma modalidade de educação em espaço 

não escolar, e que o tratamento pedagógico deve ser diferenciado. Certamente deve ser 

diferenciado, mas os fins dessa educação devem considerar que, 

o trabalho pedagógico realizado no espaço hospitalar apontam para a 

compreensão de que a escolarização nesses ambientes é muito mais do 

que experiências informais de educação, mas se constitui em ações de 

ensino e aprendizagem mais sistematizadas, às vezes individualizadas, 

sempre levando em conta as necessidades e as possibilidades de cada 

criança e ou adolescente. (SIMÕES, et al, 2016, p. 227). 

 

 Nesse sentido, justifica-se a necessidade de planejamentos que devem ser 

revisados e redirecionados diariamente. Deve ainda, partir do individual para a 

possibilidade do coletivo, considerando, portanto, os limites impostos pelas condições 

de adoecimento, autorização da equipe de saúde e disposição dos estudantes/pacientes 

para participar de atividades educacionais. 

 Nos processos de ensino e aprendizagem no hospital, tanto o currículo quanto os 

conteúdos são os mesmos praticados na escola regular. O modo de conduzir o currículo 

e os conteúdos é que são constantemente adaptados e as estratégias precisam ser 

bastante diversificadas. De acordo com Simões et al (2016), 

 “[...] não são necessários currículos diferenciados para as crianças 

hospitalizadas, pois a escola hospitalar
3
 deve seguir as normas da 

legislação educacional brasileira com as devidas adequações às 

necessidades e interesses de cada aluno. Da mesma maneira, a 

formação do professor que atua nesse ambiente de ensino não deve ser 

tão diferenciada de qualquer professor da escola regular” (p.231). 

 

 Simões et al (2013) aponta que o profissional da educação deve ser altamente 

qualificado e especializado para esta atuação no contexto hospitalar, sugerindo a 

                                                             
3 Escola hospitalar foi o termo adotado pelos autores para se referir aos espaços hospitalares em que 
ocorrem escolarização. 
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necessidade de especialização em educação especial e/ou experiência de docência no 

Ensino Fundamental. Aponta também que a  

“Capacitação em serviço é a que mais dá conta do preparo do professor 

para o ingresso e o desempenho de suas atividades no hospital, uma vez 

que a formação específica em educação especial dificilmente consegue 

englobar os conhecimentos multidisciplinares de outras áreas dos 

saberes necessários à dinâmica do hospital” (SIMÕES et al, 2013, 

p.232). 

 

 Um grande desafio para o pedagogo que atua no contexto hospitalar é a 

integração com os profissionais da saúde para o trabalho em equipe. 

 Oderich et al (2015), define que a Pedagogia é um dos ramos da ciência que 

mais explora as definições sobre as relações ou níveis de organização que as diferentes 

disciplinas podem estabelecer. Na multidisciplinaridade recorre-se a informações de 

várias matérias para estudar um determinado elemento, sem a preocupação de interligar 

as disciplinas entre si. Na interdisciplinaridade propõe integração teórica e prática numa 

perspectiva de totalidade e enfrenta o desafio de integrar disciplinas. A visão 

interdisciplinar é a que mais se aproxima da visão sistêmica, pois sai do setorizado para 

o integrado e ao romper as fronteiras disciplinares supera a fragmentação dos saberes e 

práticas. 

 Estes termos justificam a necessidade de um olhar atento nos momentos em que 

se constroem planejamentos que serão norteadores do trabalho pedagógico no contexto 

hospitalar. No sentido, o preparo envolve formas de como relacionar os saberes 

necessários de cada modalidade de ensino, com a vida, com momento de cada um dos 

estudantes e seus enfrentamentos, muitas vezes traumáticos. 

 No relato de pedagogos que atuam no contexto hospitalar (BONFIM, 2016), 

ficou evidente que a participação de familiares durante as atividades pedagógicas é 

fundamental. A hospitalização de criança e adolescentes internados por períodos 

prolongados, culmina com a ruptura e o afastamento dos familiares do seu cotidiano, o 
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que os coloca em estado de fragilidade, vulnerabilidade, o que requer um olhar 

diferenciado da equipe em atenção às suas necessidades. Assim,   

“...o pedagogo como agente social, poderá também orientar os 

familiares do escolar hospitalizado a, por exemplo, buscar junto ao 

Serviço Social do hospital, caso venha a ter alguma dificuldade, por 

estar afastado de suas atividades profissionais, já que está como 

acompanhante do menos hospitalizado ou por ainda não ter feito o 

registro de nascimento, no caso de recém-nascidos internados” 

(FARAGO et al,2014, p. 176). 

 

 Além das orientações aos familiares sobre como e a quem recorrer nos 

momentos de dificuldades geradas pelo afastamento da vida social, pode também, 

recomendar aos familiares auxilio nos setores de assistência social e psicologia, no 

sentido em que possam ser apoiados em como lidar com as suas angústias, evitando que 

tais sentimentos tenham influência negativa sobre o tratamento de seus filhos. 

 A brinquedoteca, independente dos outros espaços destinados às práticas 

pedagógicas, é o espaço em que a humanização ocorre. Momentos de alegria, de 

descontração, de brincadeiras, de interação e integração são observados neste ambiente. 

Dentro de uma unidade hospitalar, a brinquedoteca consegue afastar as crianças e 

adolescentes do ambiente hostil que é o hospital para elas. E assim temos o brinquedo e 

a brincadeira como as atividades mais vislumbradas pelos alunos pacientes. Vygotsky 

define que frente a uma situação de ludicidade, 

 “a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no 

brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. 

Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém 

todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, 

sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento”. 

(VYGOTSKY, 1989, p.117) 
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 O brinquedo é uma ferramenta, um recurso utilizado para o desenvolvimento de 

atividades de forma lúdica. O lúdico possibilita o desenvolvimento intelectual, físico e 

social das crianças e adolescentes internados, e o professor como mediador na 

construção do conhecimento, direciona, sistematiza a atividade lúdica para que traga 

sentidos aos escolares. Para Farago et al (2014, p. 178), “a brinquedoteca é um 

ambiente lúdico desenvolvido para propiciar a diversão, é onde se brinca mesmo sem 

brinquedos desde que prevaleça o estímulo de brincadeiras objetivando o 

desenvolvimento da criança...de forma diferenciada, eis que, a criança pode brincar 

sozinha ou com outras pessoas”. 

 Portanto, acredita-se que este material poderá fornecer subsídios aos pedagogos 

e professores hospitalares, para implementar momentos educativos com a sugestão de 

alguns recursos pedagógicos.  



                                                                                                     

15 
 

ATIVIDADES PARA O ESTUDANTE/PACIENTE EM FASE PRÉ-ESCOLAR:  

CRIANÇAS DE 0 a 3 ANOS DE IDADE 

 

 No contexto hospitalar, o tempo de aula na brinquedoteca e no leito deve ser 

diferente. No caso da brinquedoteca, a aula pode durar até duas horas, respeitando as 

peculiaridades dos estudantes. No leito, até 20 minutos, considerando as mesmas 

peculiaridades. Em muitos momentos a atuação do pedagogo ou professores 

hospitalares será observacional. De acordo com Santos et al (2013), 

A prática educacional no hospital retrata o olhar diante das 

observações em uma classe hospitalar onde a professora lida com uma 

realidade escolar diversificada, por isso ter um planejamento flexível é 

imprescindível diante da necessidade momentânea, precisando assim 

de uma escuta pedagógica levando em conta a realidade individual 

naquele espaço, onde cada um tem uma enfermidade, uma limitação 

diversificada e que tem que ser compreendida pela professora a todo 

momento. (p.159) 

 

 Nesse sentido, a importância de planejamentos de aulas que atendam tais 

peculiaridades, e que a partir de uma proposta temática, possa atender demanda 

Multiserial. 

 A seguir apresentam-se algumas sugestões de atividades. 

Atividade 1 

PLANEJAMENTO 

TEMA: Grafismo                              DURAÇÃO: 2h Classe; 20 min Leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Trabalhar o equilíbrio e a concentração através de atividades físico motoras 

ESPECÍFICOS: Desenvolver o grafismo (trabalhando o desenho de círculos) 

CONTEÚDO  

Grafismo, equilíbrio e concentração. 
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RECURSOS 

Giz de cera, papel pardo, tinta guache, pincel. Após verificação que que os materiais não 

sejam alérgicos aos alunos pacientes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Rodinha de conversa com os alunos, falar para eles que faremos uma atividade com a 

forma geométrica que é o círculo, atividade cartaz dos círculos. Explicar que podemos 

achar o círculo nos brinquedos que eles gostam, sobre como segurar um lápis e fazer 

movimentos circulares desenhando bolinhas. Colocar um cartaz de papel pardo no chão da 

sala e pedir que os alunos desenhem círculos nele. Após todos terem desenhado, conversar 

sobre os tamanhos dos círculos, fazendo-os observarem que praticamente todos têm 

tamanhos diferentes, mas que ainda assim continuam sendo círculos. Após terminarem os 

desenhos, pintar com pincel e tinta os círculos explicando sobre as cores. Depois de prontos 

expor na sala como trabalho coletivo. Esta mesma atividade pode ser desenvolvida no leito, 

e até pelo computador com recursos (programas) de criação de desenhos e figuras, 

dependendo das dificuldades de mobilidade do aluno. 

AVALIAÇÃO 

Verificar se os alunos reconheceram a figura geométrica círculo, seus vários tamanhos, 

onde achamos essa figura e as cores que eles pintaram, desenvolvendo assim sua 

concentração, motricidade, atenção, grafismo, equilíbrio corporal. A avaliação será por 

parecer (relatório). No contexto hospitalar não há nota ou conceito. 

 

 

Atividade 2 

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Texturas e formas                        DURAÇÃO: 02 horas brinquedoteca; 20min leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Trabalhar a motricidade fina a partir da exploração de diferentes materiais. 

ESPECÍFICOS: Desenvolver a identidade, autonomia, as artes visuais, exploração do 

espaço e iniciativa para fazer escolhas. 

CONTEÚDO 

Exploração de diversos materiais, elementos constituintes da linguagem visual, (texturas), 

desenhos e conversação. 

DESENVOLVIMENTO 

O professor deverá organizar a sala em círculo, explicar o objetivo da atividade e colocar o 

aluno para sentir cada objeto, cada textura. O procedimento deverá ser realizado com todos 
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os alunos. Após, o professor explica as texturas e as formas diferentes para salientar a 

sensação percebida. 

RECURSOS 

Materiais confeccionados com reciclagem, como: garrafa pet, potes, caixa de leite, bacias, 

pedaços de tecidos, grãos, folhas, argila, esponja e algodão. Todo material deve ser 

aprovado pelo médico, e constante observação do prontuário médico da criança e 

adolescente. 

AVALIAÇÃO 

Em todos os momentos da atividade, observar o desenvolvimento motor e a concentração. 

Ao final, registrar informações para confecção do parecer sobre o desenvolvimento de cada 

aluno. 

 

 

Atividade 3 

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Jogo da Memória               DURAÇÃO: 02h brinquedoteca e 20 min. leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Estimular no mínimo cinco capacidades do desenvolvimento cognitivo, como: o 

saber, raciocinar, organizar, identificar e avaliar. Desenvolver a integração em grupo social. 

ESPECÍFICOS: Melhorar a capacidade de concentração e memorização estimulando a 

memória e exercitando a tomada de decisão. 

CONTEÚDO 

Jogo da Memória e leitura de regras. 

DESENVOLVIMENTO 

Criar equipes, dependendo do número de participantes em cada dia de aula na 

brinquedoteca, distribuir par plaquinhas de desenhos diferentes a fim de que as crianças 

observem e identifiquem os desenhos iguais permitindo à criança ter iniciativa própria, o 

que contribui para sua tomada de decisão, obtendo plena integração do mesmo em um 

grupo social. Uns aprendem com os outros durante os encontros na brinquedoteca. 

RECURSOS 

Tabuleiro com plaquinhas do jogo da memória, que podem ser prontos ou criados pelos 

alunos, após verificar o tempo de internação de cada um dos participantes. Esta atividade é 

possível ser realizada em um ou dois dias, mas considerando que o tempo mínimo de 

internação para receber apoio pedagógico é de 15 dias, o professor verificará com a equipe 

médica o tempo de internação de cada criança para adequar os planejamentos. Um jogo 

construído por um grupo de alunos, pode ser utilizado com outros, até o momento de 
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descarte do material. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita no decorrer da atividade por meio de observação dos erros e acertos dos 

alunos. Ao final, emissão de parecer à ser arquivado no prontuário dos alunos. 

 

 

Atividade 4 

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Brincando com a música       DURAÇÃO: 2h brinquedoteca e 20 min leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Compreender e analisar por intermédio do Brincar com a música, algumas regras 

de convivência. 

ESPECÍFICOS: Identificar pausa indicando silêncio e a produção de som, com objetivo 

de facilitar o convívio em grupo sabendo a hora de falar e a hora de ouvir. 

CONTEÚDO 

Canto, música, sons. A exploração de materiais e a escuta de obras musicais. A vivência da 

organização dos sons e silêncio em linguagem musical. Por meio do canto, tendo melodia 

(atributo especial de cada som), harmonia (são dados simultâneos de uma só vez) e ritmo 

(tempo), estímulos necessários que possibilitaram a criança desenvolver a criatividade e 

expressão, ligando estes conceitos de tempo, velocidade e intensidade as práticas do dia a 

dia. Por meio de expressão oral e corporal irão aprimorar a linguagem e comunicação, 

aptidões necessárias para convívio em grupo e em sociedade. 

DESENVOLVIMENTO 

A professora primeiramente deverá promover um ambiente onde as crianças se sintam 

livres para se manifestar e opinar, normalmente isto ocorre na brinquedoteca. Deverá trazer 

canções como o CD de palavras cantadas, que trazem músicas rítmicas com algumas 

linguagens regionais, músicas que possibilite a criança desenvolver noções de tempo, 

velocidade, intensidade, ligando estes conceitos ao cotidiano. Estas atividades irão 

contribuir com a formação da identidade das crianças, o que influenciará na fase adulta: 

mais concentrados, mais criativos, perseverantes. Sabendo o momento de ouvir e o 

momento de falar. 

RECURSOS 

CDs musicais, aparelho de som 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada continuamente por observação referente ao desenvolvimento 

rítmico e motor; a capacidade de imitação, de criação e memorização musical; qualitativa 
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visando identificar durante o processo, se a conquista de habilidades musicais no uso da 

voz, do corpo e dos instrumentos teve seu êxito para que o valor musical como forma de 

comunicação e representação do mundo se faça presente. Ao final, registrar o parecer sobre 

a participação individual dos alunos. 

 

 

Atividade 5  

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Agua e vida           DURAÇÃO: 2h brinquedoteca e 20 min leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Sensibilizar as crianças, sobre a escassez de água potável no planeta.  

ESPECÍFICOS: Criar hábitos de economia de água na escola, em casa e no hospital. 

Perceber como os seres humanos interferem na natureza, e em consequência de falta de 

água como um dos problemas. Sensibilizar as crianças sobre o tema. 

CONTEÚDO 

Água, uso, economia e desperdício. Tininha, a Gotinha D'Água em Defesa do Meio 

Ambiente (GAGETE, 2011)  

GAGETE, l.C.; Tininha, A Gotinha d’agua em defesa do meio ambiente. 1º ed. Mundo 

Maior Editora e Distribuidora, 2011 

DESENVOLVIMENTO 

Leitura do livro Tininha, a Gotinha D'Água em Defesa do Meio Ambiente - Lourdes 

Carolina Gagete (2011). Conversar sobre os conceitos do livro associado à escassez de 

água potável no planeta e a importância de ações imediatas para reverter essa situação tão 

preocupante.  Jogos de certo ou errado sobre o uso da água, problematizando com os 

próprios alunos. Confecção de cartazes sobre o uso adequado da água com: Imagens de 

jornais e revistas que mostravam desperdício e economia de água, estas  misturadas, e 

pedimos que as crianças separem o material de acordo com o bom e o mau uso do recurso.  

RECURSOS 

Livro, recortes de revistas e jornais, cola cartolina e giz de cera. 

AVALIAÇÃO 

Observação e registro do desenvolvimento das crianças por manifestação de mudança de 



                                                                                                     

20 
 

atitudes. Registro do parecer sobre as atividades. 

 

 

Atividade 6 

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Cores e numerais.                                        Duração: 2 horas e 20 min leito 

OBJETIVOS  

GERAL: Desenvolver raciocínio lógico e estimular a percepção visual por meio de cores e 

números. 

ESPECÍFICOS: Ensinar as cores e os números de 1 a 5. 

CONTEÚDO 

Jogo com lego, contagem dos números, percepção das cores. 

DESENVOLVIMENTO 

Em um primeiro momento sentar os alunos na mesa colorida (classe ou brinquedoteca), e 

dar jogo de lego para eles montarem. Após, desenvoltos com as peças, apresentar as cores 

da mesa, colocar um lego da mesma cor, em cada cor da mesa, e falar qual a cor em voz 

alta. Em um segundo momento pedir para os alunos colocarem cada cor em seus 

respectivos lugares: na mesa, e pedir que fale qual é a cor. Em um terceiro momento contar 

os números de lego que tem na mesa que vai de 1 a 5.  

RECURSOS 

Lego, mesa colorida de 5 lugares da brinquedoteca 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será por meio de parecer sobre a participação de cada aluno nas atividades. 

 

 

 

Atividade 7 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Diferentes sons de objetos, animais e dança, respeitando as condições de 

mobilidade de cada criança. DURAÇÃO: 2h brinquedoteca e 20min leito. 

OBJETIVOS  
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GERAL: A superação do aluno para que possa realizar um caminho diferenciado vencendo 

cada desafio ao realizar sua escolha na interpretação dos conceitos com normalidade, 

interação com o próximo. No caso do leito, a atividade necessita ser adaptada aos recursos 

disponíveis e condições de saúde da criança. 

ESPECÍFICOS: Estimular as expressões individuais e a convivência em grupo. 

CONTEÚDO 

Uma música alegre dançante, sem cobrar que participem, deixando a escolha livre. Bater 

palmas, balançar a cabeça, bater os pezinhos, já são manifestações de participação na 

dança. Depois uma roda de conversa, os alunos são chamados pela professora, cada um na 

sua vez para tirar do saco surpresa, pequenos desenhos colados com palitos de sorvete, 

como avião, cavalo e outros. Quem tirar uma figura do saco surpresa faz uma imitação 

DESENVOLVIMENTO 

Conversar com os alunos a respeito da dança, e como cada um pode participar respeitando 

suas limitações e o espaço do outro. Trazer fotos de revista com um grupo de pessoas 

dançando e explicar que cada um tem um ritmo para dançar. Confeccionar o saco surpresa 

como se fosse um saco para presente, colocar dentro figuras de desenhos variados colado 

no palito de sorvete, o aluno que for chamado vai tirar do saco surpresa qualquer figura que 

pegou primeiro e fazer uma imitação, seguindo neste processo até o ultimo aluno 

participante da aula no dia. 

RECURSOS 

Aparelho de som e cds musicais, desenhos recortados dos animais, palito de sorvete e cola. 

AVALIAÇÃO 

Observação da participação de cada aluno, resultados por parecer.  

  

 

Atividade 8 

 

PLANEJAMENTO   

TEMA: Conhecendo as cores                                                      DURAÇÃO: 2 Horas 

OBJETIVOS  

GERAL: Identificar as cores primárias de forma lúdica, mesmo apresentando as 

secundárias e terciárias. As duas últimas, podem ser exploradas quando este planejamento 

for readaptado para outras idades. 
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https://static.todamateria.com.br/upload/56/df/56df24ff7fa6d-cores-primarias.jpg 

ESPECÍFICOS: Estimular a memorização das imagens desenvolvendo e aperfeiçoando o 

raciocínio. 

CONTEÚDO 

Aula interativa, dinâmica, com materiais diversos, com diversão e informações do dia a dia, 

identificar as cores primarias de forma lúdica e relacionando as cores encontradas com as 

cores dos elementos da natureza, de forma divertida. 

DESENVOLVIMENTO 

Em primeiro momento a professora iniciará a aula levando para a roda vários jogos da 

memorias que ela mesma confeccionará, com materiais reciclados como papelão (caixas de 

medicamentos, caso o médico autorize), senão substituir por material equivalente, para 

facilitar o manuseio das crianças, e fazer a apresentação dos mesmos. Formar uma roda e 

distribuir as cores embaralhadas e viradas para baixo. Cada aluno irá jogar individualmente. 

Repetir com todos os alunos. De acordo com a imagem acima, pode-se trabalhar com as 

formas geométricas na mesma dimensão lúdica. Momento em que se ampliam as 

informações dialogando com outras disciplinas para outras idades, se for o caso: geometria, 
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matemática, desenho. 

RECURSOS 

Papelão, tinta guache, tesoura, folha sulfite e canetinhas coloridas. Após verificar se os 

materiais podem trazer algum dano a saúde da criança, por exemplo, a tinta guache. Na 

hipótese da não autorização para o uso de guache, dados os cheiros e componentes 

químicos que podem influenciar no ar, e na respiração, pode-se fazer uso do computador e 

reprodução das mesmas imagens, porém sabe-se que algumas marcas fabricam estas tintas 

para crianças, sem odor e sem riscos. 

AVALIAÇÃO 

Por observação, verificando se os alunos aprenderam as cores e confecção do parecer para 

arquivar no prontuário. 

 

 

 

Atividade 9 

 

PLANEJAMENTO  

TEMA: Números e partes do corpo: usando música em sala de aula  

DURAÇÃO: 02 Horas brinquedoteca, e 20 min leito. 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Utilizando recursos lúdicos, o objetivo é apresentar as partes do corpo humano e 

os numerais de 1 a 5.  

 

ESPECÍFICOS: Ensinar as crianças para que sejam capazes de localizar e nomear as 

partes de seu corpo. Ensinar as crianças a contar até 5, utilizando os dedos das mãos para 

contar ou apontar a parte do corpo indicada.  

 

CONTEÚDO 

Apresentação da letra da música infantil “Minha boneca de lata”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Utilizar o espaço da sala de aula e organizar as crianças em círculo, permitindo que elas 

interajam entre si, reforçando a aprendizagem dos movimentos propostas uma vez que 

estarão observando seus colegas. Exemplo: na letra destaca-se as palavras, cabeça, uma 

hora, nariz, duas horas, barriga, três horas, bumbum, quatro horas, joelho, cinco horas, pé, 

seis horas. 
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http://1.bp.blogspot.com/-i7H62_vtk8E/UB2HFMsPTwI/AAAAAAAAQVs/BmT70bRjKqs/s1600/boneca+de+lata.jpg 

 

RECURSOS 

Utilizar meio de reprodução de som (rádio, televisão, smartphone, etc.) 

AVALIAÇÃO 

Por meio de observação e elaboração de relatório para registro do prontuário do aluno. 
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ATIVIDADES PARA O ESTUDANTES/PACIENTE DO FUNDAMENTAL I  

4 a 6 ANOS DE IDADE 

As propostas de atividades para letramento bilíngue em português/Libras, podem 

ser oferecidas aos alunos ouvintes. O diferencial está no fato de que para a criança e 

adolescentes internados, a alfabetização em Libras favorece a criatividade, uso de 

imagens, movimento do corpo (dedos para datilologia) e expressões corporais.  

As atividades bilíngues também devem respeitar as condições de mobilidade das 

crianças e adolescentes, mas com recursos tecnológicos, também é possível propor as 

atividades. Existem programas que são utilizados, inclusive, por aparelho celular: Hand 

Talk (gratuitamente), o que favorece a participação de alunos com problemas mais 

sérios de mobilidade, por exemplo, no leito. Com a intencionalidade em alfabetização 

bilíngue, as atividades são bastante lúdicas. 

 

Atividade 1  

 

PLANEJAMENTO  

Tema: Alfabeto          Duração 2h para brinquedoteca e até 30 minutos para leito 

Conteúdo: O alfabeto em Língua portuguesa e o Alfabeto em Libras 

Bilinguismo 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos, informações sobre o alfabeto em Língua Portuguesa e o 

alfabeto em LIBRAS.  

ESPECIFICO:  

 Conhecer o alfabeto da Língua Portuguesa 

 Conhecer o alfabeto da LIBRAS 

 Desenvolver a sistematização da datilologia; 

 Estabelecer a associação entre o alfabeto em Língua Portuguesa com o 
alfabeto na LIBRAS. 

 

ESTRATÉGIAS/DESENVOLVIMENTO 
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 Apresentar aos alunos a caixa fantástica, confeccionada pelos professores, junto 
ou não dos alunos internados. 

 Apresentar aos alunos as letras que compõem o alfabeto da Língua Portuguesa; 

 Apresentar a datilologia correspondente ao alfabeto da LIBRAS.  

 Propiciar o fazer com a associação entre a letra do alfabeto em Língua Portuguesa 
com datilologia correspondente na LIBRAS.  

 

No leito usar o celular ou computador com internet 
 

 

 
 
http://cursosgratis.me/wp-content/uploads/2013/09/dicionario-de-libras.jpg 

 

RECURSOS 

 Caixa de papelão 

 Palitos de sorvete 

 Desenhos 

 Cola 

 Caixa fantástica produzida a partir dos materiais: papelão,  

cola,  

 Tesoura,  

 Letras do alfabeto da língua português e sinais do alfabeto em LIBRAS. 

AVALIAÇÃO 

A apropriação pelo aluno do alfabeto na Língua Portuguesa, bem como o alfabeto na 

LIBRAS, por intermédio de datilologia. 

  

Avaliação: por parecer (relatório). 

REFERÊNCIAS 
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GREGORIO, Sidnei Albino. [apostila compilada] PEDAGOGIA: Língua Brasileira 

de Sinais-LIBRAS. FACEQ-Faculdade Eça de Queirós, Jandira-SP, 2016. 

 

Atividade 2 

Confecção do palhacinho com números de 0 a 10. 

 

 

 

Figura 1 - Autoral, para atividades matemáticas multiseriais. 
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PLANEJAMENTO 

TEMA: Numerais de 0 a 10 com palhaços    Duração 02h brinquedoteca e 20 min. leito 

ANO/SÉRIE: Multiserial 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar a criança a identificação e reconhecimento dos números, por meio da 

ludicidade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Por meio do lúdico direcionar a criança a descoberta dos números, cores, tamanho e 

quantidade. De forma a proporcionar a interatividade e o contato com o objeto a ser 

aprendido, promovendo a socialização da mesma. 

CONTEÚDO 

 Numerais 

 Reconhecimento das Cores 

 Reconhecimento da grafia numérica 

 Relação de tamanhos (grande e pequeno) 

 

DESENVOLVIMENTO 

De forma lúdica o professor (a) trabalhará em um primeiro momento com os 

numerais que estão dentro do “corpo do palhaço, atentando para a apresentação e 

interação da criança com os números, devendo trabalhar pausadamente os números, 

atentando-se para a assimilação e compreensão dos alunos para dar continuidade aos 

numerais, mostrando e enfatizando as cores e tamanhos. Exemplo: quando a criança 

tira o número 1 de dentro do palhaço, ela pode falar o número, depois a professora 

pode envolver todos os participantes, perguntando: olhem para toda sala e me digam 

quais materiais têm só um? 

 

AVALIAÇÃO 

Deverá ser continua, onde o professor por meio de registro apontara o 

desenvolvimento dos alunos observando a sua interação e participação nas atividades 
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propostas, para confecção do relatório final. 

 

 

Atividade 3 

 

PLANEJAMENTO - MATEMÁTICA 

TEMA: Adição e subtração com o ábaco. 2h brinquedoteca e 20 min leito 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

A construção da linguagem Matemática e a comunicação entre os envolvidos. 

Objetivo Específico: 

 Ensinar os alunos sobre a importância da adição para construir as contas e os resultados, 

fazendo com que eles compreendam de uma forma lúdica o processo matemático. 

Conteúdo 

Unidades, dezenas e centenas com o ábaco  

 

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/imagens/artigos/amais/intro_matematica_02.jpg 

Método / Estratégias: 

O professor tem que conhecer o ábaco e seus fins, pois trabalhar esses conceitos tem como 

objetivo fundamental a compreensão do aluno, por meio de situações lúdicas auxiliando-os 

na visualização de suas ações, pois é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando estratégicas concretas ou diferentes de acordo com a dificuldade, estado 

emocional e condições de saúde do aluno paciente. 

DESENVOLVIMENTO 
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Elabore algumas atividades como: 

 Procurar o produto mais caro e escrever o seu valor. 

 Procurar o produto mais barato e escrever o seu valor. 

 Fazer o cálculo entre os preços para perceber os seus resultados 

Recursos: revista de produtos, quadro branco, ábaco, lápis, caderno e borracha. No leito, o 

professor pode fazer uso da calculadora manual, calculadora do computador, do celular para 

realizar os desafios: continhas. 

 

 

Atividade 4 

 

PLANEJAMENTO  

TEMA: Língua Portuguesa: Jogo da memória com rimas. DURAÇÃO: 2h na brinquedoteca 

e até 30 minutos no leito. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar os alunos ao exercício do raciocínio, da memória, dá escrita e da leitura, de forma 

lúdica, proporcionando aos mesmos a interação social, respeitando as diversidades.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O professor estimulará os alunos para a compreensão ética no convívio com os demais alunos 

pacientes, no comprimento das regras e no convívio social. Exercitando o raciocínio lógico, 

leitura e escrita da língua portuguesa. 

 

MATERIAL  

Quarenta e oito Fichas de palavras formando pares que rimam.  

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Organização da classe. Formar grupos de 2 a 4 componentes conforme número de presentes 

no encontro.  
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Habilidades a serem desenvolvidas 

 

Desenvolver a percepção da uniformidade ou repetição de sons na terminação de palavras 

Formar pares de palavras que rimam As fichas com as palavras devem ser embaralhadas e 

colocadas sobre a mesa com as “faces” voltadas para baixo. Os componentes do grupo devem 

sortear entre si a ordem em que vão jogar. O jogador deve tirar duas fichas e ler as palavras, 

se elas rimarem entre si ele deve guardá-las, se não rimarem, ele volta com as mesmas para a 

mesa passando a vez ao próximo jogador. Termina o jogo quando não houver mais cartas 

sobre a mesa. Vence o jogo quem tiver guardado mais cartas 

AVALIAÇÃO 

Será contínua, registrando o desenvolvimento dos alunos na execução da atividade, 

analisando a interação social, compreensão, cooperação e assimilação do conteúdo proposto, 

para elaboração do parecer de avaliação.  

 

 

Atividade 5  

 

PLANEJAMENTO 

 

Disciplina: ciências (natureza e sociedade) Afunda ou Flutua? 

OBJETIVOS  

Geral: Cultivar para produzir conhecimentos de diferentes áreas, aproximando-se 

passo a passo do conhecimento científico.  

Específicos 

 Analisar e investigar fenômenos físicos; 

 Perceber conceitos sobre flutuabilidade e a não flutuabilidade dos objetos, 

levantando hipóteses sobre esses conceitos; 

 Fazer algumas relações sobre a flutuabilidade e a não flutuabilidade, 

levando em conta as diferenças de material, tamanho, peso e forma dos 

objetos, bem como a ação que a água produz sobre um objeto nela imerso; 

 Fazer confirmações através de experiências, a comprovação ou não de 

suas hipóteses iniciais. 

Conteúdo (s): Relações Naturais e os fenômenos físicos. Ano/Série - Multisserial 

 

Tempo estimado: 2h brinquedoteca e 20 minutos para o leito. A atividade necessita 

adaptação de acordo com o quadro de saúde e mobilidade. 

 

Material necessário:  
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·       Recipientes com água de tamanhos variados (copo descartável, garrafas pet 

cortadas ao meio, potes e bacias); 

 Objetos com peso, tamanho, forma e material diferentes (escolhidos pelas 

próprias crianças, das que podem ser utilizadas no contexto hospitalar. 

 Lousa; 

 Caneta para lousa branca;   

 Lápis colorido; 

 Canetinhas e caderno de desenho. 

Ou os abaixo de uso no hospital, que podem ser utilizados para diversas outras 

atividades: contar os números, afunda ou flutua, borboletinhas coloridas, fazer 

exames nas bonecas e bonecos que as crianças costumam levar para “participar” da 

aula. 

 

   

 http://www.prolab.com.br/produtos_img/gde_4c4d6116d9b242df2a096c9a3b496fc0_scalp.jpg 

DESENVOLVIMENTO  

 

1ª ETAPA: Roda de conversa  

Iniciará essa etapa com algumas crianças em uma roda de conversa, que terá uma flor 

(artificial, pois naturais precisam de autorização da equipe de saúde) imersa em um 

copo com água. Será passado de mão em mão para que todas as crianças vejam a flor 

flutuando. Logo em seguida a professora fara a seguinte pergunta: 

- O que está acontecendo com essa flor? 

Com as respostas das crianças, a conversa será iniciada sobre “O que é flutuar? ”. 

Serão registradas as respostas das crianças pela professora. 

A professora em segundo momento irá perguntar as crianças se elas conhecem 

objetos que flutuam. Serão registrados em forma de listas as respostas das crianças, e 

serão utilizadas em outras etapas da sequência didática. 

2ª ETAPA: Observação 
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           A professora nessa etapa irá perguntar as crianças sobre o tema “Afundar”. 

Dentro de uma garrafa pet estará submersa uma bolinha de gude (ela já estará 

submersa propositalmente). A criança estará ao redor da mesa para poder observar o 

recipiente. As seguintes questões serão levantadas: 

- Onde está a bolinha de gude? 

- O que é afundar? 

As respostas das crianças serão registradas. 

A professora para provocar o pensamento investigativo das crianças, outra questão 

será levantada pela professora: 

- Vocês conhecem outros objetos que afundam ao serem colocados na água? 

Serão também registrados esses objetos em forma de lista pela professora para que 

seja utilizada no decorrer das próximas etapas dessa sequência didática. 

 

3ª ETAPA: Levantamento de hipóteses 

Serão utilizados nessa etapa os objetos listados pelas crianças nas etapas anteriores. 

Que deverão ser separados pelas crianças em dois grupos: Os que afundam e os que 

flutuam. Neste momento, algumas crianças irão escolher um objeto do grupo 

“Flutuam” e deverão levantar, ao menos, uma hipótese a respeito da flutuabilidade 

dos objetos escolhidos por elas, levantando hipótese: por que flutua ou afunda. Essas 

hipóteses serão registradas através de desenhos das crianças. 

 

4ª ETAPA: Experimentação 

As crianças irão fazer a confirmação ou não das hipóteses levantadas por elas, através 

da investigação. As crianças irão colocar em um recipiente grande com água, um a 

um dos objetos que pertencem ao grupo “Flutuam”, lembrando que elas mesmas 

fizeram a classificação de cada objeto.Com a experiência levará as crianças a 

testarem os objetos, observando o que acontece com cada um deles e assim comparar 

os resultados com as hipóteses anteriormente. As crianças irão fazer o mesmo com os 

objetos que afundam seguindo o mesmo que foi realizado a respeito dos objetos do 

grupo “Flutuam”. 

5ª ETAPA: Questionamentos conclusivos 

  

           A professora nesta etapa irá fazer alguns questionamentos a respeito das 

formas dos objetos que foram utilizados durante as experiências. 

- Como são os objetos que afundaram? 

- O que eles têm em comum? (No que eles se parecem) 

- Como são os objetos que flutuaram? 

- O que eles têm em comum? (No que eles se parecem) 

- O que há de diferente entre os objetos que afundaram e os que flutuaram? 

Logo, e a partir dessas questões, a professora irá explicar às crianças que a 

flutuabilidade não se relaciona apenas ao peso e tamanho dos objetos, pois como elas 

mesmas observaram através das experiências, a flutuabilidade irá depender também 

do tamanho, forma e da ação ou força que a água exerce sobre determinado objeto. 

Através das respostas das crianças a professora irá organizar juntamente com eles um 

texto coletivo sobre o que elas apreenderam e o que mais gostaram a respeito do tema 

trabalhado. 

  

Avaliação  
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A aprendizagem significativa só é possível quando proporcionada através de 

momentos prazerosos e lúdicos, onde a curiosidade das crianças é levada em conta, 

fazendo-as sentir-se parte de todo processo. 

            Durante a realização desta sequência didática algumas formas de registro 

serão realizadas. Como forma de registro escrito, serão utilizadas pautas de 

observação, tabelas e texto coletivo, e o professor fará a elaboração do relatório de 

participação individual para registro no prontuário de cada criança. 

  

 

Atividade 6 

PLANEJAMENTO  

TEMA:  Natureza e Sociedade:  eu e minha família. SERIE: Multiserial. DURAÇÃO: 2 

horas brinquedoteca e 20 minutos no leito. 

OBJETIVO 

 

 Possibilitar estratégia para o autoconhecimento, seu nome, idade, data de nascimento, 

membros familiares, composição da família. Levando em consideração as 

diversidades familiares em suas peculiaridades.  

 Mostrar que cada pessoa tem sua própria identidade, e que o conceito de família é 

diverso, podendo ter componentes diversificados, a mãe solteira, o pai solteiro, avós 

que faz papel de pai e mãe, famílias com dois pais ou duas mães. Levando o assunto 

para um quadro que responda aos questionamentos dos educandos. 

CONTEÚDOS 

 Registro de nascimento; 

 Documento de identidade; 

 Foto e autorretrato; 

 Árvore genealógica; 

 Foto da família e desenho da família com todos componentes. 

DESENVOLVIMENTO 

Na primeira etapa a professora deve contar a história da própria vida com detalhes, do 

nascimento, nome da mãe do pai, dos avós, e se tiver irmão falar os nomes e idades, tudo 

muito positivamente (nada de problemas pessoais nesta hora). Após contar sua história a 

professora deve estimular a participação dos alunos, o que pode ser feito a partir de um 
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questionário específico. Com as respostas pedir que solicitem a ajuda dos responsáveis nas 

correções, se forem necessárias. Também, podem pedir para que os responsáveis tragam fotos 

de casa, sozinhos e com a família. Segunda etapa, mostrar copias de documentos de 

nascimento e de identidade, assim mostrar a importância desses documentos e elaborar com 

os alunos os seus documentos (desenhos).  Pedir que façam seu autorretrato, com os 

questionários previamente corrigidos por seus familiares, colher as informações para o 

preenchimento de seus documentos. Na terceira e última etapa desta sequência didática, com 

o eixo norteador natureza e sociedade, entregar aos alunos uma atividade da arvore 

genealógica para que eles desenhem seus componentes familiares, explicar brevemente em 

que quadrado cada um pertence. Sendo assim levar ao o aluno a uma consciência de 

pertencimento, e de autoconhecimento. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 Atividades elaboradas em papel sulfite. 

 Xerox de documentos de identidades e registro de nascimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O professor deve ter em seu planejamento, a perspectiva de que o aluno tem seus 

conhecimentos prévios e básicos, levando em consideração as vivencias e experiências dos 

seus alunos o professor deve ter em seu plano de aula momentos que comtemplem esses 

conhecimentos. 

AVALIAÇÃO 

Para avaliar os resultados desta sequência de didática, o professor deve observar toda a 

sequência em sua aplicação, quais foram as dificuldades dos alunos, em que ponto tiveram 

mais sucesso, e como conseguiram concluir as atividades se foi com ajuda ou sozinhos. 

Sendo assim avaliar o desenvolvimento de cada um. Se caso for necessário voltar onde os 

alunos tiveram mais dificuldades, e posteriormente, a elaboração do relatório para prontuário. 

 

 

Tarefa 1 da Atividade 6 – Preencher a certidão de nascimento com a mediação do 

professor. 
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Figura 2 - Fonte: http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/2D46/B30A/012D/5728/3DD4/1F60/certidao-

nascimento-hg.jpg 

 

Tarefa 2 da Atividade 6 – preencher o documento de identidade, mesmo que a criança 

não tenha o seu. Isso colabora para compreensão da própria identidade. 

http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/2D46/B30A/012D/5728/3DD4/1F60/certidao-nascimento-hg.jpg
http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/2D46/B30A/012D/5728/3DD4/1F60/certidao-nascimento-hg.jpg
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Figura 3 - Fonte: http://modelosprontos.com/wp-content/uploads/2016/01/Modelo-pronto-de-Carteira-de-

identidade-para-imprimir-2.jpg 

 

Tarefa 3 da Atividade 6 – escrever o nome dos familiares. Esta atividade somente pode 

ser proposta após conhecer o histórico familiar da criança hospitalizada, para não 

incorrer em risco de resgatar memórias negativas. 
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Figura 3 - Imagem de autoria, construção em Paint: Evandro Luiz Soares Bonfim 

 

Tarefa 4 da Atividade 6 – autorretrato. Momento em que a criança é estimulada a 

desenhar ela mesma. 
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Figura 4 - Tarefa 5 da Atividade 6  – desenhe a sua família. 
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Figura 5 – retrato da família. 

 

Atividade 7 

 

PLANEJAMENTO  

TEMA: Ciências: O corpo humano e a natureza. SERIE: Multiserial. Na brinquedoteca 

até 2 horas e no leito até 30 minutos. 

OBJETIVO 

GERAL  

Incentivar as crianças e mediar a construção do conhecimento de ciência e natureza, com 

atividades lúdicas.  
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ESPECÍFICO 

Proporcionar informações sobre o corpo humano com ludicidade em todas as etapas. 

Estimulação dos cinco sentidos desenvolvendo a capacidade de auto higiene e a identificação 

e nomeação das partes do corpo. 

 

CONTEUDO: 

 Corpo humano e partes do corpo. 

 Os sentidos. 

 Hábitos de higiene 
Material de apoio “ A carta da Criança Hospitalizada”. 

IAC - Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança - Portugal APACHE - França 

Associazone per Il Bambino in Ospedale (ABIO) - Itália Kind en Ziekenhuis - Bélgica Kind 

en Ziekenhuis - Holanda Aktionkomitee Kind Im Krankenhaus (AKIK) - Alemanha Kind und 

Krankenhaus - Suiça National Association for the Welfare of Children in Hospital (NAWCH) 

- Grã-Bretanha NOBAB - Suécia NOBAB - Noruega NOBAB - Dinamarca NOBAB - 

Finlândia UMHYGGJA – Islândia. 

Fonte:  

Humanização dos serviços de atendimento à criança. IAC – instituto de Apoio à Criança. 

Lisboa, 2008. http://www.pipop.info/fotos/editor2/mceesip_carta_crianca_hospitalizada.pdf 

METODOLOGIA 

Projetando o corpo humano em cartaz para conhecimento de todo, e suas partes; 

Exercícios e atividades que desenvolvam a visão, audição, tato, olfato e paladar; 

Incentivar o lavar as mãos, escovarem os dentes sempre que necessário por meio de músicas 

e histórias, que despertem o interesse da criança 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

http://www.pipop.info/fotos/editor2/mceesip_carta_crianca_hospitalizada.pdf
http://1.bp.blogspot.com/-EuPGAq4Zzl8/UJFNQW47UDI/AAAAAAAAs1U/pOTi9h4fEVk/s1600/corpo+humano+(35).JPG
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EuPGAq4Zzl8/UJFNQW47UDI/AAAAAAAAs1U/pOTi9h4fEVk/s1600/corpo+humano+(35).JPG 

 

AVALIAÇÂO 

Avaliação será continua, por meio de observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora (o), e a cada dia, construir o 

relatório de avaliação do aluno para fins de relatório. 
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ATIVIDADES PARA O ALUNO/PACIENTE DO FUNDAMENTAL II  

7 A 11 ANOS DE IDADE 

 

Atividade 1 

 

PLANEJAMENTO  

Disciplina Língua Portuguesa. SÉRIE: Multiserial. TEMA: leitores. 2horas na 

brinquedoteca e 20 minutos no leito 

CONTEÚDO:  

Leitura de poesias; 

Prática oral a partir das leituras; 

Escrita: desenvolver os próprios poemas a partir das inspirações de 

leitura. 

OBJETIVO  

GERAL:  

Fazer com que os alunos se apropriem da escrita e da leitura a partir da poesia. 

ESPECIFICOS 

(a nível de conhecimento) 

            Identificar letras, sílabas e até mesmo palavras conhecidas 

Reconhecer a necessidade da leitura continua 

Reconhecer letras e silabas do seu próprio nome em textos 

DESENVOLVIMENTO/ESTRATÉGIA 1º MOMENTO 

 

Entregar para cada aluno uma cópia do poema de Cora Coralina, e ter uma cópia em 

tamanho maior no quadro para a realização da leitura em conjunto com a sala. 

2º Momento 

Colocar os alunos sentados em duplas para que leiam novamente o poema e circulem 

 as palavras que já conheçam. (Caso não tenham ainda o domínio da leitura, eles 

podem fazer essa atividade de forma fotografada). 

3º Momento 
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Ler novamente o poema, e agora os alunos devem falar as palavras que circularam em 

suas folhas, dessa forma estará selecionando as palavras geradoras para as próximas 

atividades. 

4º Momento 

Conversar com a turma sobre a importância da leitura, os benefícios que proporciona 

aos leitores. 

RECURSOS 

Texto impresso, cartaz com o poema em tamanho maior, lápis, borracha e copias dos 

poemas para a turma. 

AVALIAÇÃO 

Neste momento a avaliação será subjetiva. Analisar a participação nas atividades para 

elaboração do relatório de cada participante. 

 

Tarefa da Atividade 1  – Assim eu vejo a vida: Cora Coralina. 

 

 
Figura6 - Fonte: http://aprenderpelaexperiencia.blogspot.com.br/2013/06/eja-alfabetizacao-trabalhar-

com.html 
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Atividade 2 – As diversas leituras 

 

PROPOSTAS DE LEITURA QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS EM 

CONTEXTO HOSPITALAR
4
 

 

PROJETOS DE LEITURA EM CONTEXTO HOSPITALAR 

Objetivos do trabalho de Sala de Leitura para Aprendizagem no 

contexto hospitalar como área integradora  

PLANO DE TRABALHO NO CONTEXTO HOSPITALAR 
BRINQUEDOTECA – CLASSE HOSPITALAR - LEITO 

 

A divisão de temas por ano/série não inviabiliza a possibilidade de aplicação multisserial. 

Planejamento  

 
ANO 

Tema Metodologia/Estratégia 

 

 

 

1º 

 

 

  Conto de repetição; 

  Contos de fadas; 

  Texto instrucional; 

  Lista, Bilhete; -  Notícia 

televisiva e        radiofônica 

  Parlenda, Cantiga, Trava-língua, 

Adivinha e Trova; 

 Datas comemorativas. 

  Roda de leitura 

  Dramatização de textos; 

  Leitura de livros de Literatura 

(Hora do Conto); 

  Músicas; 

 

 

 

2º 

 

 

 

 Conto tradicional; 

 Texto instrucional; 

 Notícias do Jornal; 

 Poema para crianças; 

 Verbete de enciclopédia infantil; 

 Leitura e discussão de notícias 

(Olimpíadas); 

 Brincadeiras cantadas e Cantigas. 

 Datas comemorativas. 

 Roda de leitura de livros de 

Literatura (Hora do Conto); 

 Roda de Jornal com o tema do 

ano: Copa do Mundo no Brasil e 

outros; 

 Leitura de diversos textos dos 

gêneros propostos; 

 Teatro de fantoches; 

 Dramatização de textos; 

 Representação das histórias lidas 

através de imagens; 

 Músicas. 

 Roda de Contação de Histórias. 

                                                             
4  
SÃO PAULO (SP) – Mais Educação São Paulo - Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (minuta da consulta pública). Programa Mais Educação São Paulo – 

subsídios para implantação.        Programa Mais Educação São Paulo – subsídios 2 

 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C3%B5es%202013/SME/minuta_doc_consulta_publica.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C3%B5es%202013/SME/minuta_doc_consulta_publica.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C3%B5es2014/maiseduc_subsimplantacao2014.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C3%B5es2014/maiseduc_subsimplantacao2014.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C3%B5es2014/maiseduc_subsidio2_revisado_WEB.pdf
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 Histórias em quadrinhos (vídeo e 

gibis) 

3º   Conto tradicional; 

 Texto instrucional; 

 Fábulas; 

 Poema para crianças; 

 Verbete de enciclopédia infantil; 

 Leitura e discussão de notícias  

 Datas comemorativas. 

 

 Roda de leitura de livros de 

Literatura (Hora do Conto); 

 Roda de Jornal com o tema do 

ano: Copa do Mundo no Brasil e 

outros; 

 Leitura de diversos textos dos 

gêneros propostos; 

 Teatro de fantoches; 

 Dramatização de textos; 

 Representação das histórias lidas 

através de imagens; 

 Músicas; 

 Roda de Contação de Histórias 

 

ANO Tema e objetivos do Projeto Metodologia/Estratégia 

 

 

4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta; 

 Verbete de enciclopédia 

virtual; 

 Notícias de jornal; 

 Reportagens; 

 Fábulas 

 Lenda; 

 Mito; 

 Poemas; 

 Canções. 

 Datas comemorativas. 

 Roda de leitura de livros de 

Literatura (Hora do Conto); 

 Roda de Jornal 

 Leitura de diversos textos dos 

gêneros propostos; 

 Dramatização de textos; 

 Representação das histórias 

lidas através de imagens; 

 Músicas; 

 Roda de Contação de Histórias. 

5º 

 

 

 

 

 

 

 

 Roteiro e mapa; 

 Descrição de itinerário; 

 Artigo de divulgação 

científica;  

 Lenda e mito; 

 Fábulas; 

 Poema; 

 Notícia de jornal, 

 

 

 Roda de leitura de livros de 

Literatura (Hora do Conto); 

 Roda de Jornal  

 Leitura de diversos textos dos 

gêneros propostos; 

 Dramatização de textos; 

 Representação das histórias 

lidas através de imagens; 

 Roda de Contação de Histórias 
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Família 

como 

apoio às 

atividades  

Dia de contação de história A família é o primeiro ponto de 

referência para uma criança e 

adolescente  

A classe hospitalar deve garantir e 

promover o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para o 

aprendizado, garantindo uma vida 

digna como cidadão do mundo. 

A parceria família/classe hospitalar se 

torna uma necessidade para todos e 

assim sendo, proporciona ações para 

que juntos se possa superar desafios, 

trabalhar a afetividade na criança, 

estendendo-se à família, buscando a 

interação para formação deste cidadão. 

Em consonância com do disposto 

acima e com o P.P.P. da U.E. 

vinculadora, o plano de trabalho deve 

sempre inclui uma contação de 

histórias para os alunos e seus 

pais/responsáveis.  

 

 

 Toda leitura proporciona diversas possibilidades de abordagens temáticas. Uma 

poesia pode propor atividades de matemática, português, literaturas, formulação de 

problemas matemáticos. Em Monteiro Lobato, por exemplo, “Bichos Brasileiros”, em 

cada conto encontra-se referencias implícitas e explicitas sobre matemática, língua 

portuguesa, história, geografia, meio ambiente, vida selvagem com dados de extinção de 

animais, ou seja, uma infinidade de possibilidades para dar tratamento as disciplinas do 
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currículo da Educação Infantil ao EJA, de forma muito lúdica. Registra-se aqui a 

referência para que os professores hospitalares possam buscar grandes ideias
5
. 

Atividade 3- análise de gráficos 

 

PLANEJAMENTO  

TEMA: Matemática: Trabalhando com gráfico. Multiserial.  

OBJETIVO 

Esta atividade contribui para a compreensão e identificação de dados em um gráfico. 

Este recurso não é monótono e sim muito dinâmico, e todos participam juntos: alunos 

e professores hospitalares. 

RECURSOS MATERIAIS 

Régua comum, lápis, lousa e canetão, papel cartão, tesoura e caneta piloto. Todo 

material entes do uso precisa de parecer da equipe de saúde. 

DESENVOLVIMENTO 

 

Construir uma régua na parede (com papel Kraft) com a altura de 2 metros; todos os 

participantes são convidados para medir sua altura, ninguém está obrigo, mas 

normalmente, todos gostam de saber informações sobre si neste aspecto. O mesmo 

deverá anotar na lousa sua medida (meninas de um lado e meninos do outro). Após 

anotado na lousa a altura de cada aluno, será feita a contagem de quantos alunos 

possuem altura com até 1,10 cm, 1,20 cm, 1,30, 1,50 cm. 

Quando obtiver o número total de alunos participantes para cada medida, os dados 

serão colocados no gráfico. Este gráfico pode ser feito na lousa, ou no computador 

havendo este equipamento na brinquedoteca. No leito, o professor pode fazer a 

mesma atividade com o aluno. Em seguida terão que resolver algumas questões para 

análise do gráfico. 

 

                                                             
5 MENGOZZI, Federico. Bichos brasileiros/ Texto de Federico Mengozzi; ilustrações Traviatta Produções 
Artísticas. São Paulo: Globo, 2004 – (coleção almanaque do Sítio do Pica-Pau amarelo. 
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Gráfico representativo da altura dos alunos

Meninos Meninas

 

Gráfico 1 - Este gráfico é editável mesmo no Word. 

 

Fazendo a análise do gráfico responda as questões a seguir 

1) Quantas meninas na sala possuem 1,30 cm? 

2) Quantos alunos possuem 1,50 cm? 

3) Qual a diferença de quantidade de alunos com 1,20 cm e 1,50 cm? 

4) Quantos meninos na sala possuem de 1,10 cm até 1,30 cm? 

5) Quantos alunos possuem de 1,20 cm até 1,50 cm? 

AVALIAÇÃO 

Com o auxílio de algumas questões, será analisado a capacidade de entendimento do 

aluno sobre o gráfico, onde ele deverá ter atenção ao comparar a quantidade de aluno 

com a altura do mesmo, para assim responder as questões. Não há nota ou conceito, 

apenas construção de relatório de parecer sobre cada participante presente no dia. 

 

Atividade 4 

 

PLANEJAMENTO 

DISCIPLINA: Geografia (natureza). SERIE/ANO: Multiserial. TEMA: observação 

da paisagem do lugar onde mora. 2h brinquedoteca e até 30 minutos no leito. 
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OBJETIVO 

GERAL Reconhecer a importância de se preservar as áreas verdes para a melhoria da 

qualidade de vida e do meio ambiente.  

ESPECÍFICOS: Observar a paisagem local, se possível, e as diferentes formas que a 

natureza está presente nos locais e paisagens no seu bairro e reconhecer as diferentes 

moradias e o que aconteceu no solo com as mudanças no decorrer do tempo. 

METODOLOGIA:    Primeiro momento, procurar criar equipes, mesmo que 

pequenas, ou duplas, entregar algumas reportagens e pedir para que leiam e discutam, 

com base nos seguintes questionamentos: O que são mudanças climáticas e porquê 

acontecem? Que consequências essas mudanças trarão ao homem? Que atitudes o 

homem pode tomar para amenizar essas mudanças? A presença de árvores e áreas 

verdes pode contribuir para a melhoria do meio ambiente? Em segundo momento, 

explicação sobre os conceitos naturais, plantas, arvores e a importância da 

preservação local, mostrando imagens e mapas locais de antes e depois do bairro. E 

em terceiro momento, apresentação do trabalho feito pelos grupos durante a aula e 

apresentação dos cartazes. Se puder contar com fotografias dos alunos melhor ainda 

para realizar a atividade, pois as imagens trazem lembranças positivas da vida fora do 

hospital. No leito, a atividade pode ser realizada no computador com internet. 

DESENVOLVIMENTO 

Com a representação por imagens criar uma discussão bem alegre com os 

participantes, atentando para os conceitos que estão implícitos e explícitos, nas falas 

dos participantes. 

ATIVIDADE 

 Pesquisa de campo no hospital (os alunos podem perguntar uns aos outros como é a 

natureza no local em que vivem), momento em que se estimula o aprendizado a 

partir de relatos dos colegas. Construção de cartazes, leitura oral, coletiva e 

individual. 

MATERIAIS USADOS: reportagens, mapas, imagens, lousa branca e canetão, 

cartolina, cola, tesoura e lápis. 

AVALIAÇÃO 
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 Será feita em grupos, os estudantes deverão confeccionar cartazes sobre o que 

aprenderam em relação às questões ambientais e a ação humana. Fixaram nos murais 

da escola com a finalidade de sensibilizarem os demais estudantes. Ao final o 

professor elabora o relatório individual dos participantes. 

 

Atividade 5 - Jogo de tabuleiro 

 

PLANEJAMENTO 

TEMA: Operações matemática com jogo de tabuleiro. Multiserial. DURAÇÃO: 2h 

brinquedoteca e até 30 min no leito (que pode ser pelo computador). 

OBJETIVOS 

 Aquisição das operações matemática por meio de jogo de tabuleiro. 

 Realizar operações em grupo exercitando o convívio social a competição 

sadia, e o raciocínio lógico matemático. 

RECURSOS: Jogo de tabuleiro com 51 casas, onde 2 casas correspondem ao retorno 

equivalente ao número que cair o dado, 3 casas de avanços correspondente ao número 

do dado e 1 casa que dá direito ao dobro do número do dado, caderno e o dado, toda 

vez que o dado cair no número 1 passa a vez para o próximo jogador. 

DESENVOLVIMENTO 

Propor a atividade em grupos de jogadores, a partir daí a professora desenhará o 

tabuleiro na lousa para explicação das regras, e iniciará o jogo chamando um aluno de 

cada grupo para lançar o dado. Toda vez que o dado cair nas casas de avanço ou de 

retorno, o aluno deverá representar a conta em forma vertical e realizar a operação 

correspondente. Ex.: se o dado cair com o número 5 e correspondentemente ao saltar 

as casas o aluno parar na casa de avanço, ele deverá realizar a conta (o número da 

casa mais o número que caiu o dado) e se ao saltar as casas o dado conduzir o aluno a 

uma casa de retorno, este deverá realizar a conta (o número da casa menos o número 

do dado), agora se o dado conduzir o aluno a uma casa que corresponde ao dobro o 

aluno realizará o dobro do valor do dado e se posicionar na casa que o resultado o 

conduzir. Esta atividade é bastante divertida tanto para crianças como para 

adolescentes e adultos. Este jogo exercita o companheirismo, as operações 
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matemáticas de forma lúdica. Em momento a professora pode realizar este jogo em 

dupla disponibilizando um tabuleiro para cada dupla, ou no leito, jogar com o aluno. 

AVALIAÇÃO 

Processual e contínua na observação do desenvolvimento do raciocínio logico 

matemático em momentos de possível pressão exigida pela atividade. 

 

 

 

Na classe hospitalar, na brinquedoteca, no leito, cada dia das crianças e 

adolescentes internados pode ser o último, e cada aprendizado, cada 

sorriso, cada abraço, cada bate papo poderá ser o último. Permanecerá 

o amor as pessoas, a profissão e as lembranças que ficarão para sempre 

de cada um deles. Também o reconhecimento do quanto aprendemos, e 

do quanto há ainda a aprender com eles... 

 

Evandro Luiz Soares Bonfim 
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