
SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

19 e 20 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva 

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: Sampaio

Estratégia de ensino para trabalhar as emoções e revisar a

aprendizagem de conteúdo.

➢ Recurso:

- Vídeo com contação de história: 

https://drive.google.com/file/d/18KfBdg0aT3zqtsiHrc3pQljdiGJdEJvG/view?

usp=sharing

- Folhas Impressas

- Jogos interativos: 

JOGO 1 https://wordwall.net/play/17599/485/572

JOGO 2 https://wordwall.net/play/17598/562/793

➢ Objetivos:

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais.

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões.

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios.

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

➢ Descrição da Atividade: A atividade é composta por vídeo de contação de

histórias, 2 jogos interativos e uma sequência didática em folhas.

Inicialmente  os  alunos  deverão  assistir  ao  vídeo  da  história  “Monstro  das

cores”,  que  fala  sobre  algumas emoções,  o  que  é  cada  uma e  como devemos

organizá-las. 

https://wordwall.net/play/17598/562/793
https://wordwall.net/play/17599/485/572
https://drive.google.com/file/d/18KfBdg0aT3zqtsiHrc3pQljdiGJdEJvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18KfBdg0aT3zqtsiHrc3pQljdiGJdEJvG/view?usp=sharing


Após o vídeo teremos uma sequência didática de atividades em folha, na 1ª

parte é uma atividade que dever ser gravada e feita oralmente com a ajuda de um

adulto,  são questões de interpretação do texto,  na 2ª parte  trabalha com a letra

inicial  e  o  número  de  letras  da  palavra,  3ª  parte  é  um caça  palavras,  4ª  parte

trabalha noções de quantidade e  maior  e  menor,  5ª  parte  um desenho para  as

crianças possam criar seu monstrinho com pintura ou recorte.

Para finalizar temos 2 jogos interativos que tratam sobre o tema da história,

um no formato de um labirinto e outro como jogo da memória. Como nem todos os

pais tem livre acesso a internet, os jogos serão apenas um recurso extra para quem

conseguir acessar.





1 - QUANTOS MONSTROS CONFUSOS (REPRESENTADOS POR MUITAS CORES) ESTÃO NA IMAGEM? (       )

2 - QUANTOS MONSTROS FELIZES (REPRESENTADOS PELA COR AMARELA) ESTÃO NA IMAGEM?(       )

3 - QUANTOS MONSTROS TRISTES (REPRESNTADOS PELA COR AZUL) ESTÃO NA IMAGEM? (       )

4 - QUANTOS MONSTROS COM RAIVA (REPRESENTADOS PELA COR VERMELHA) ESTÃO NA IMAGEM? (       )

5 - QUANTOS MONSTROS COM MEDO (REPRESENTADOS PELA COR PRETA) ESTÃO NA IMAGEM? (       )

6 - MARQUE O MAIOR MONSTRINHO DA IMAGEM, COM UM CIRCULO AO SEU REDOR;

7 - MARQUE O MENOR MONSTRINHO DA IMAGEM, COM UM QUADRADO AO SEU REDOR.



VAMOS DECORAR NOSSO MONSTRINHO? 

PINTE E DECORE SEU MONSTRINHO COMO PREFERIR.

SE QUISER RASGUE COM SEUS DEDINHOS, VÁRIOS PEDACINHOS DE PAPEL COLORIDOS, 

COLANDO TODAS AS CORES (QUE FORAM CONTADAS NA HISTÓRIA) MISTURADAS DENTRO 

DO CORPO DO MONSTRINHO.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

21 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Festa Junina”.

➢ Recurso:

- Folhas Impressas

- Vídeo com atividades motoras relacionadas ao tema junino:

https://drive.google.com/file/d/1MnIh0keII5sM3Ztx7HV75EfSc4TOCfp6/view?

usp=sharing

➢ Objetivos:

EF01LP02: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma

alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

EF01LP03:  Observar  escritas  convencionais,  comparando-as  às  suas  produções

escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

EF01LP07: Identificar fonemas e sua representação por letras.

EF01MA01: Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem

em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não

indicam contagem ou ordem, mas sim código de identificação.

➢ Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

➢ Descrição da Atividade: A atividade é composta por vídeo de com atividades

motoras, brincadeiras típicas de festa junina e uma sequência didática em folhas.

Os alunos poderão realizar as atividades na ordem em que preferirem, assistir

ao vídeo primeiro ou realizar as atividades em folha.

Referente ao vídeo com as atividades e brincadeiras cada um vai escolher

uma das opções que estão no vídeo para realizarem a atividade e enviarem um

vídeo.

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP07
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP03
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP02
https://drive.google.com/file/d/1MnIh0keII5sM3Ztx7HV75EfSc4TOCfp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnIh0keII5sM3Ztx7HV75EfSc4TOCfp6/view?usp=sharing








SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

22 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO



Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Letras (nome, som e forma)”.

 Recurso:

- Cartões ou fichas do alfabeto;

- Caixa de areia ou Massinha de modelar;

-  Vídeo  falando  o  nome  das  letras  e  os  sons  de  cada  uma:https://youtu.be/-

2ddIsKjTvE

 Objetivos:

EF01LP02: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma

alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

EF01LP03:  Observar  escritas  convencionais,  comparando-as  às  suas  produções

escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

EF01LP07: Identificar fonemas e sua representação por letras.

 Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

1 - Som das Letras

Inicia-se uma conversa explicando que cada letra tem seu nome, mas que o som 

que elas fazem é diferente do nome que elas têm.

Em seguida apresentamos o vídeo: https://youtu.be/-2ddIsKjTvE

2 - Cartões do Alfabeto.

Usaremos para praticar o reconhecimento das letras e dos sons. 

Mostramos um cartão por vez para as crianças e pedimos para que digam o nome 

da letra. Em seguida, pedimos para imitarem o som correspondente à letra. 

 Podemos dar um empurrãozinho em casos de letras que produzem mais de 

um som, como, por exemplo: “Isso mesmo, o ‘c’ tem esse som na palavra 'casa'. 

Mas qual é o som que ele faz em 'certo'?”.

https://youtu.be/-2ddIsKjTvE
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP07
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP03
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/lingua-portuguesa/habilidade/EF01LP02
https://youtu.be/-2ddIsKjTvE
https://youtu.be/-2ddIsKjTvE




3 - Caixa de Areia.

A caixa de areia tem como objetivo introduzir a criança na pré-escrita de uma forma 
sensorial, através da coordenação olho-mão, mediante a representação criativa de 
figuras. Dessa forma, a aprendizagem se realiza pouco a pouco e progressivamente,
a partir de um jogo.

 Disponibilizamos cartões com letras para que as crianças tentem reproduzis a
forma na caixa de areia.

Para praticar a forma das letras podemos utilizar também massinha de modelar.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

23 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas a “Noções de Quantidade”.

 Recurso:

- Jogos online.

 Objetivos:

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem

em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não

indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

 Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:Jogos Online para contar e escolher o número que

representa a quantidade apresentada

JOGO 1 - https://wordwall.net/play/21604/351/865 -QUANTIDADE

https://wordwall.net/play/21604/351/865


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

24 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Frases”.

 Recurso:

- Atividades em folha;

- Jogos online.

 Objetivos:

EF01LP11: Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva,

maiúsculas e minúsculas.

EF01LP26:  Identificar  elementos  de  uma  narrativa  lida  ou  escutada,  incluindo

personagens, enredo, tempo e espaço.

EF01LP03:  Observar  escritas  convencionais,  comparando-as  às  suas  produções

escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

EF01LP08: Relacionar elementos sonoros (sílabas,  fonemas,  partes de palavras)

com sua representação escrita.

EF01LP12:  Reconhecer  a  separação  das  palavras,  na  escrita,  por  espaços  em

branco.

 Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

 Jogos Online

JOGO 1 - https://wordwall.net/play/20679/589/984 - ORDENE AS PALAVRAS

https://wordwall.net/play/20679/589/984


JOGO 2 - https://wordwall.net/play/20680/581/788 - COMPLETE AS FRASES

 Atividades em Folha

                               

https://wordwall.net/play/20680/581/788


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

25 e 26 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Semana Farroupilha”.

 Recurso:

- Jogos online.

 Objetivos:

EF01LP26:  Identificar  elementos  de  uma  narrativa  lida  ou  escutada,  incluindo

personagens, enredo, tempo e espaço.

EF01LP08: Relacionar elementos sonoros (sílabas,  fonemas,  partes de palavras)

com sua representação escrita.

 Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

 Jogos Online

JOGO 1 - https://wordwall.net/play/21669/398/4376  (RELACIONAR)

JOGO 2 - https://wordwall.net/play/15057/196/18889  (MEMÓRIA)

https://wordwall.net/play/15057/196/18889
https://wordwall.net/play/21669/398/4376


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

27 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Semana Farroupilha”.

 Recurso:

- Atividade impressa.

 Objetivos:

EI03ET05: Classificar  objetos  e  figuras  de  acordo  com  suas  semelhanças  e
diferenças.

EF01LP26:  Identificar  elementos  de  uma  narrativa  lida  ou  escutada,  incluindo

personagens, enredo, tempo e espaço.

 Público-Alvo: 1º ano do EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

Realizar o que é solicitado nas atividades alusivas ao 20 de Setembro – Dia do

Gaúcho. 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

28 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Semana Farroupilha”.

 Recurso:

- Atividade impressa.

 Objetivos:

EF12LP01: Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras 

de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

EF01LP02: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

 Público-Alvo: 1º ano da EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

Desenvolver as atividades de acordo com o que é solicitado.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

29 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Semana Farroupilha”.

 Recurso:

- Atividade impressa.

 Objetivos:

EF01LP08: Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) 

com sua representação escrita.

EF01LP09: Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais.

 Público-Alvo: 1º ano da EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

Desenvolver a atividade usando apenas as vogais.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

30ºATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves Silva

Professor: Jaqueline 1ºAno Escola: EMEF Gen. Antônio de Sampaio

Atividades relacionadas ao Tema “Matemática”.

 Recurso:

- Jogo online.

 Objetivos:

EF01MA01:  Reconhecer  e  utilizar  da  função  social  dos  números  naturais  como

indicadores de quantidade, de ordem, de medida e de código de identificação em

diferentes situações cotidianas.

 Público-Alvo: 1º ano da EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

 Descrição da Atividade:

 Jogos Online para desenvolver noções de quantidade

https://wordwall.net/play/21604/351/660(RELACIONAR)

https://wordwall.net/play/21604/351/660


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

31, 32, 33 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves SilvaProfessor: Jaqueline 1ºAno

Estratégia de ensino para trabalhar atividades a partir de uma música.

➢ Recurso:

- Vídeo da música: https://youtu.be/MuBgIfBR1kA

- Folhas Impressas

- Jogos interativos

JOGO 1 - https://wordwall.net/play/10187/836/244 - Relacionar

JOGO 2 - https://wordwall.net/play/10200/377/402 - Ordene as Palavras

➢ Objetivos:

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras

de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)

com sua representação escrita.

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação

adequada e observando as rimas.

(EI02TS03)  Utilizar  diferentes  fontes  sonoras  disponíveis  no  ambiente  em

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

➢ Público-Alvo: 1º ano da EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

➢ Descrição da Atividade:Esta sequência didática é composta por: vídeo com

a música, 2 jogos interativos online e atividades em folhas.

Trabalhar essa atividade educativa possibilita através da música popular “A Dona

Aranha” o desenvolvimento da coordenação motora fina, além de permitir que as

crianças aprimorem suas habilidades artísticas. É uma atividade bastante lúdica que

desperta o interesse e motiva as crianças a participarem. Por ser uma atividade

simples e  muito  gostosa de fazer,  pais  e  professores podem realizá-las  com as

crianças.



  Iniciamos  a  atividade  apresentando  para  as  crianças  a  música  “A  Dona

Aranha”,fazendo mímicas de acordo com a letra da música. Depois convido todos a

cantarem a música comigo. 

Link: https://youtu.be/MuBgIfBR1kA

  Após a apresentação podemos fazer algumas perguntas como: O que fala a

música? Quem já viu uma aranha? E a partir daí, conversar um pouquinho com as

crianças sobre as respostas delas. Explicar que a aranha é um inseto, que a aranha

faz a teia, que tem seu papel na cadeia alimentar e no equilíbrio ambiental, mas que

pode ser venenosa e perigosa também.

 Depois dessa conversa passamos a desenvolver as atividades e por último

fazemos  os  dedoches  para  cantarmos  todos  juntos  novamente  utilizando  os

dedoches.

https://youtu.be/MuBgIfBR1kA


 JOGO 1 - https://wordwall.net/play/10187/836/244  - Relacionar

 JOGO 2 - https://wordwall.net/play/10200/377/402 - Ordene as Palavras

https://wordwall.net/play/10200/377/402
https://wordwall.net/play/10187/836/244


,





SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO



Curso de Pedagogia

34 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Aline Gonçalves SilvaProfessora: Jaqueline 1ºAno

Atividades de Curadoria – Encaminhadas conforme a necessidade da

Professora Titular

➢ Recurso:

- Jogos interativos online

➢ Objetivos:

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras

de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP01PF01) Reconhecer por memorização o código da escrita.

 (EF12LP01PF02) Reconhecer e memorizar palavras de uso frequente.

➢ Público-Alvo: 1º ano da EMEF GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO

➢ Descrição  da  Atividade:Esta  é  uma  sequência  de  jogos  elaborados

conforme a solicitação da professora titular que vai ser utilizada como reforço nas

atividades, estes jogos foram desenvolvidos dando ênfase para a letra “R”.



➢ JOGO 1 (R - MEMÓRIA) - https://wordwall.net/play/7640/076/3991

➢ JOGO 2 (R - CAÇA PALAVRAS) - https://wordwall.net/play/24029/941/476

➢ JOGO 3 (R - SILABAS) - https://wordwall.net/play/7450/216/8437

https://wordwall.net/play/7450/216/8437
https://wordwall.net/play/24029/941/476
https://wordwall.net/play/7640/076/3991





	EF01LP02: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
	EF01LP03: Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.
	EF01LP07: Identificar fonemas e sua representação por letras.
	EF01MA01: Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem ou ordem, mas sim código de identificação.
	EF01LP02: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
	EF01LP03: Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.
	EF01LP07: Identificar fonemas e sua representação por letras.
	(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.
	EF01LP11: Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
	EF01LP26: Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
	EF01LP03: Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.
	EF01LP08: Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
	EF01LP12: Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
	EF01LP26: Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
	EF01LP08: Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
	EF01LP26: Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.

