
EMEI  Profª Maria Alice Pasquarelli 

O Papel do Professor e do Estagiário na Rotina de Aula 

Momento da 
Rotina 

Professor Estagiário 

Entrada das 
Crianças 

 Recebe na porta os primeiros que 
chegam, auxiliando-os na escolha de 
uma das atividades 

 Circula entre os cantos auxiliando as 
crianças ou escolhe um dos cantos 
para  interagir com os pequenos 

 As crianças que chegam alguns 
minutos depois entram com 
autonomia e, do canto que está, o 
professor acolhe chamando-as  
 

 Acompanha um dos cantos 
definido pelo professor 
conforme o desafio que 
oferece às crianças 

 
 Fica atento caso outro canto 

necessite de alguma 
intervenção ou apoio 

Diversificado 

 Prepara os cantinhos 
antecipadamente  

 Orienta o estagiário em qual canto 
vai ficar e quais serão suas 
intervenções (caso seja necessário) 

 Circula entre os cantos ou fica em 
um deles 

 Auxilia as crianças nas suas escolhas, 
orienta ou participa da atividade 

 Orienta como guardar e reorganizar 
o canto ao final do diversificado 

 Atua ativamente no canto que 
estiver, cuidando para não 
usar estereótipos (desenhar 
para as crianças, fazer 
comentários sobre o que é de 
menino ou de menina, etc) 

 Cuida e repõe materiais 
(acompanha a criança para 
lavar as mãos de tinta, aponta 
os lápis, repõe tinta, etc) 

 Fica atento se está tudo bem 
nos outros cantos. 

 Auxilia as crianças nas suas 
escolhas, orienta ou participa 
da atividade 

 Orienta como guardar e 
reorganizar o canto ao final do 
diversificado 
 

Roda de 
Encaminha- 

mentos  
e 

Roda de 
Conversa 

 Conduz a atividade  Termina de arrumar a sala e os 
cantos (guardar e organizar as 
caixas e prateleiras) com a 
ajuda das crianças 

 Verifica as agendas que estão 
sinalizadas (a família envia 
aberta dentro da pasta, 
quando há recados) 

 Intervêm junto às crianças, 
caso haja algum conflito, 
falando baixo e bem próximo 
da criança 
 

Atividade 
Coletiva dos 

 Planejamento da atividade com 
clareza e definição dos 
agrupamentos e do(s) espaço(s) 

 Conduz a situação  conforme 
orientação didática da 
atividade, (o estagiário terá 



Eixos de 
Conhecimento 

onde ocorrerá 
 Se for dividir o grupo com o 

estagiário definir quem irá com 
quem  

acesso ao  planejamento do 
professor)  

 Tira todas as dúvidas de como 
encaminhar a atividade com o 
professor 

 Caso a atividade seja concluída 
antes do tempo previsto 
cantar ou fazer outra 
brincadeira com a turma até o 
momento combinado com o 
professor 
 

Lanche 

 O professor sai com um grupo e o estagiário com o outro para lavar as mãos 
 Se estiver no balcão ajudar as crianças a se servirem e orientar quanto a 

experimentar os alimentos e a quantidade colocada no prato 
 Se estiver na mesa sentar e conversar com as crianças (como fazemos na 

prática social) orientando onde jogar o lixo, devolver os utensílios utilizados, 
guardar seus pertences e retornar a cadeira quando terminam 

 Retorna com as crianças para a 
sala quando metade já houver 
terminado 
 

 Fica com as crianças que 
continuam lanchando 
orientando-as a concluir e 
retornar para a sala, onde o 
professor está aguardando 
 

Parque 

 Segue o cronograma que indica o seu posto desta semana 
 Intervêm nas situações de perigo ou conflito entre as crianças, mesmo que 

não estejam especificamente no brinquedo que está orientando 
 Brinca e interage com todas as crianças, inclusive as que não são de sua sala 

 

Hora da 
História 

 Prepara antecipadamente a história 
que será contada (livro, fantoches, 
outros materiais) 

 Poderá fazer alguma atividade 
solicitada pelo professor 
(colocar os textos nas pastas 
ou outra) e ao mesmo tempo 
fica atenta ao grupo de 
crianças 

 Caso precise intervir (em 
algum conflito, por exemplo) ir 
bem próximo da criança e falar 
baixo para não atrapalhar a 
contação da história 
 

Momento 
Final da Aula 

 Cerca de 5 ou 10 minutos antes da 
saída entregar (ou orientar para que 
peguem) as blusas, squeezes e 
lancheiras 

 Senta com as crianças em roda para 
cantar, brincar de forca, etc. 

 Quando as famílias começarem a 
chegar  fica na porta para chamar 
cada criança (1 a 1) 

 Enquanto o professor está na 
roda com as crianças terminar 
de organizar a sala, guardar 
materiais utilizados 

 Senta com as crianças na roda 
e continua a brincadeira 
enquanto o professor fica na 
porta. 

 


