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                                                                Carta de apresentação

Meu  nome  é  Andressa  Pereira  Machado,  faço  parte  do  PIBID  "Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. " Estou no 2° semestre de Pedagogia na

Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Será um prazer trabalhar com vocês, vou

auxiliar a professora uma vez por semana, até o final do ano, espero que façamos um

ótimo trabalho.



                     

                                                           CURSO PEDAGOGIA

                                                      ANDRESSA PEREIRA MACHADO

                                                     COORDENADORA: PATRICIA MOURA

                                                        SUPERVISORA: MARLETE GOMES

                                                     MAIO DE 2021

No meu primeiro dia de aula, a aula foi síncrona, onde eu conheci os

alunos  e  a  Professora  Cléia.  Nesse  dia  a  professora  apresentou  algumas

atividades para os alunos fazerem e eu fiquei assistindo a aula e observando o

novo modo de aprendizagem.

Encerramos  a  aula,  com  a  professora  enviando  atividades  para

apresentar nas próximas aulas.

JULHO DE 2021
Na  BNCC,  a  área  de  Linguagens  é  composta  pelos  seguintes  componentes

curriculares:  Língua Portuguesa,  Arte,  Educação Física e,  no Ensino Fundamental  –

Anos Finais,  Língua Inglesa.  A finalidade é possibilitar  aos estudantes participar  de

práticas  de  linguagem  diversificadas,  que  lhes  permitam  ampliar  suas  capacidades

expressivas em manifestações  artísticas,  corporais  e  linguísticas,  como também seus

conhecimentos  sobre  essas  linguagens,  em  continuidade  às  experiências  vividas  na

Educação Infantil. 

A política nacional de alfabetização (PNA) é uma política de estado instituída

para fomentar programas e ações voltadas à alfabetização com base nas mais recentes

evidencias. A PNA tem como um dos objetivos contribuir para a consecução das metas

5 e 9 do plano nacional de educação (art.4°, II).

Meta 5:  Alfabetizar  todas  as  crianças,  no máximo,  até  o  final  do 3° ano do

ensino fundamental.

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15(quinze) anos ou

mais para 93,5% até 2015, até o final da vigência deste PNA.

O  objetivo  dessa  reflexão  é  trabalhar  a  BNCC  com  a  turma,  embora  seja

trabalhado mais a área de linguagem, devido ao pouco tempo de trabalho com a turma.

Desse  modo  elaborando  atividades  através  da  BNCC  e  a  PNA  Procurando,

contemplando os objetivos  de alfabetização e letramento,  sempre trabalhando com a



professora,  deixando  uma  maneira  mais  fácil  para  que  os  alunos  possam  ter  um

raciocínio lógico.

Desenvolvendo com a turma, as atividades através do whats app, junto com a

professora Cléia e obtivemos resultados positivos. Cada aluno enviou suas atividades

feitas para a professora. 

AGOSTO DE 2021
Ensino Fundamental  –  Anos Iniciais,  os  componentes  curriculares  tematizam

diversas  práticas,  considerando  especialmente  aquelas  relativas  às  culturas  infantis

tradicionais  e  contemporâneas.  Nesse  conjunto  de  práticas,  nos  dois  primeiros  anos

desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o da ação pedagógica.  Afinal,

aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas

possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção

na cultura letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social.

Para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização

e impactar  positivamente  toda  a  trajetória  educacional,  em suas  diferenças  etapas  e

níveis,  a PNA, em consonância com as evidências  científicas  atuais,  se apoia numa

visão que valoriza a primeira infância.

Por  isso  que  se  deve  aproveitar  o  foco  esse  momento  do  desenvolvimento

infantil  para integrar práticas pedagógicas no campo da linguagem, da literacia e da

numeracia. Nesse estágio a criança, com a ajuda de pais, cuidadores ou professores, vai

modelando a linguagem e os movimentos corporais;  começa a empreender  a lente e

gradual conquista do seu corpo e da sua inteligência, percebe o mundo ao redor e busca

ordená-lo a seu modo.

Desse modo estou desenvolvendo minhas atividades através do ensino remoto

pelo  whats  app,  junto  com a  professora  Cléia,  uma vez  na  semana  entrego  para  a

professora Cleia as minhas atividades, que ela posta no grupo para os alunos, depois a

professora me passa quantos alunos realizaram as atividades. Neste mês tivemos retorno

das atividades somente de 4 alunos: Lohan, Erick Ramires, Kaio e Haiane. Alguns pais

não passam as  atividades  para  os  filhos  e  se  tem muita  dificuldade  de  retorno dos

responsáveis.

SETEMBRO DE 2021

Para  a  BNCC  nesse  período  da  vida,  as  crianças  estão  vivendo  mudanças

importantes  em seu  processo  de  desenvolvimento  que repercutem em suas  relações

consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Como destacam as DCN, a maior

desenvoltura  e  a  maior  autonomia  nos  movimentos  e  deslocamentos  ampliam  suas

interações com o espaço.

 A relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da

matemática,  permite  a  participação  no  mundo  letrado  e  a  construção  de  novas

aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação de sua identidade em relação ao

coletivo no qual se inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse

coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola,

pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das

diferenças.

Após enviar minhas atividades do mês de setembro para a turma do 2°ano, por

Whatsapp, a professora Cleia me passou quantos alunos desenvolveram as atividades.

Nesse mês não tivemos um bom retorno dos alunos.

No dia que a professora Cleia passou a atividade somente 1 aluno realizou. A

aluna Raiane foi que realizou no dia, após esse dia o aluno Gabriel enviou a atividade

feita.



A  Professora  Cleia  tem  25  alunos  matriculados,  hoje  ela  trabalha  com  12

presencial. Ela disse que: “estou com 25 alunos, 12 presencial e outros mal dão sinal no

on line, tem alguns alunos que deixam juntar atividades de 2 a 3 dias e enviam, outros

nem isso.”

Para nós professores sabemos da importância que é a criança está na escola, mas

muitos pais têm a dificuldade de entender. Passamos por momentos difíceis no ano de

2020/2021 em que tivemos que nos adaptarmos a essa pandemia.  Voltar para escola

agora  é  um momento  de  esperança  para  que  nós  possamos  recuperar  esses  alunos

perdidos e para isso é muito importante os responsáveis se fazerem presente.

OUTUBRO de 2021  
Na  BNCC  No  Ensino  Fundamental  –  Anos  Iniciais,  aprofundam-se  as

experiências com a língua oral e escrita já iniciadas na família e na Educação Infantil,

possibilitando novas aprendizagens,

As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais

ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar cantigas e recitar parlendas e

quadrinhas,  ouvir  e  recontar  contos,  seguir  regras  de jogos e  receitas,  jogar  games,

relatar  experiências  e  experimentos,  serão  progressivamente  intensificadas  e

complexificadas, na direção de gêneros secundários com textos mais complexos.

Assim enviada minhas atividades para a professora Cleia, através via Whatsapp,

no momento, apenas a aluna Rhaiane retornou as atividades feitas, a maioria dos alunos

já estão no presencial e alguns pegam as atividades na escola.

NOVEMBRO DE 2021

Alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português

do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo (longo) de construção de um

conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante.

Para isso, é preciso conhecer as relações fono ortográficas, isto é, as relações entre sons

(fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades e as letras (grafemas) do

português brasileiro escrito. 

Dito  de  outro  modo,  conhecer  a  “mecânica”  ou  o  funcionamento  da  escrita

alfabética para ler e escrever significa,  principalmente,  perceber as relações bastante

complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita

(grafemas),  o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber seus sons,

como se separam e se juntam em novas palavras etc. Ocorre  que  essas  relações

não são tão simples quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há

uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção. Não há, como

diria Saussure, “motivação” nessas relações, ou seja, diferente dos desenhos, as letras da

escrita não representam propriedades concretas desses sons.

No mês de novembro todos os alunos voltaram presencialmente em aula, mas

nós pibidianos não estamos presencialmente ainda, assim não podendo compartilhar as

experiências sobre o ensino.

Desse modo a professora Cleia enviou-me as atividades feitas pelos alunos por

Whats App, obtendo um bom resultado dos alunos.

DEZEMBRO DE 2021

Sobre a BNCC, a humanidade levou milênios para estabelecer a relação entre

um grafismo e um som. Durante esse período, a representação gráfica deixou de ser

motivada pelos objetos e ocorreu um deslocamento da representação do significado das

palavras para a representação convencional de sons dessas palavras. 



Após enviar minhas atividades para a Professora Cleia, tive o retorno de algumas

crianças  já  não  estavam  mais  no  presencial,  desse  modo  entrando  em  férias.

Ficando somente algumas crianças que estavam com maior dificuldade.

A atividade que foi enviada a professora Cleia, não foram realizadas em sala de

aula, pois a maioria das crianças já foram dispensadas do ensino presencial.

JANEIRO DE 2022

Faltando 1 mês para encerrar o PIBID, seguimos com objetivo de voltar as aulas

presencialmente,  nesse  decorrer  do  ano  nossas  reuniões  foram  de  momentos  bem

difíceis,  dúvidas,  mas  acima de  tudo foi  de  muita  aprendizagem,  apesar  de  ser  um

encontro diferente  fez muita  diferença  pois não tivemos aulas  presencialmente,  mas

tivemos todas as quartas-feiras reunião com a Professora Patrícia Moura e supervisoras.

Nessas  reuniões  tivemos  um  aprendizado  excelente,  onde  acredito  que  meu

desenvolvimento referente aos estudos, elaborações, me fez avançar muito no decorrer

da faculdade.

No momento as escolas estão de férias, retornando dia 14, as escolas infantis e

21 escolas de ensino fundamental.

Dia 21, nós pibidianos, retornamos com um olhar diferente depois de mais de 1

ano vamos estar pessoalmente com os alunos, criando uma experiência diferente com a

turma, desse modo fiz meu planejamento para o primeiro dia.

Nesse planejamento vou começar a minha primeira atividade me apresentando

para a turma, depois vou oferecer crachá para a turma, com o nome de cada aluno.

Na atividade 2,  vou trabalhar  com leitura  de texto,  seguindo com a próxima

atividade, uma lembrancinha para os alunos de retorno as aulas.

Na  penúltima  atividade  vamos  fazer  uma  brincadeira  com  o  dado,  com  o

objetivo de conhecer cada aluno. Finalizamos nossa aula com uma atividade de cada

aluno desenhar sobre a parte da aula que mais gostou.

FEVEREIRO DE 2022

As  aulas  presenciais  já  começaram,  por  motivo  maior  não  consegui  estar

presente em sala de aula,  Apesar de não estar em aula com os alunos,  faço minhas

atividades e envio para a supervisora, para correção.

No mês de fevereiro elaborei uma sequência didática sobre o livro da família, a

primeira  atividade,  comecei  lendo  pra  eles  o  texto  “o  livro  da  família”  após  eles

comentaram e falaram que parte do livro eles mais gostaram. 

Na segunda e terceira atividade foi uma folhinha, uma atividade de caça palavras

e descobrir as palavras escondidas. Eles tinham que achar palavras que identificavam

familiares.

Na quarta atividade e última, foi pedido que eles fizessem um desenho sobre a

sua família, identificando os nomes aos membros.

    MARÇO DE 2022

Nesse  mês  de março  é o  aniversário  de  Arroio  Grande,  elaborei  sequência

didática sobre nossa cidade, no dia 24 de março, Arroio Grande estará completando

149 anos.

Na primeira atividade comecei com uma leitura de texto sobre a história de

arroio  grande.  Nesse  texto  diz  como foi  a  história  de  arroio  grande e  quando foi

iniciada a cidade, também comentei sobre a diferença do campo e da cidade.

Na  segunda  atividade  foi  dado  uma  folha  de  atividade  para  que  eles

respondessem  algumas  perguntas  relacionadas  sobre  o  nosso  município,



proporcionando a eles a conhecerem mais sobre o nosso espaço.

Na  terceira  atividade  falei  sobre  os  pontos  turísticos  de  Arroio  Grande,  e

perguntei a eles quais pontos eles conheciam, baseado no conhecimento desses mostrei

a eles as imagens dos pontos turísticos e comecei a contar a história de cada ponto.

Na quarta atividade desenvolvi em folhinha uma atividade que eles tinham que

cortar os nomes dos pontos turísticos e colar abaixo das imagens.

E na quinta atividade, cantamos o hino de Arroio Grande.

PLANEJAMENTOS



ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/01

Pibidiana: Andressa Machado Professor: Cleia Gonçalves Turma:21

Estratégia de ensino para trabalhar: A aula foi online, síncrona

Recursos: whatsapp e vídeos

Objetivos: Público-Alvo:  ensino fundamental E.M.E.F. PRESIDENTE JOÃO
GOULART

Descrição da Atividade:  

 No meu primeiro dia de aula, a aula foi síncrona, onde eu conheci os

alunos  e  a  Professora  Cléia.  Nesse  dia  a  professora  apresentou  algumas

atividades para os alunos fazerem e eu fiquei assistindo a aula e observando o

novo modo de aprendizagem.

Encerramos  a  aula,  com  a  professora  enviando  atividades  para

apresentar nas próximas aulas.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/02

Pibidiana: Andressa Pereira Machado

Professora: Cleia Martinez Gonçalves

Ano:2°

                        Estratégia de ensino para trabalhar formação de palavras

1) Recurso: através do whats app

2) Objetivos:(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa

ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que

caracterizam personagens e ambientes.

3) Público-Alvo:2º ano do EMEF. JOÃO GOULART

4) Descrição da Atividade: Nessa atividade o aluno tem que formar as

palavras de cada grupo. Procurando desenvolver o raciocínio lógico.

5)



Pibidiana: Andressa Pereira Machado

Professora: Cleia Martinez Gonçalves    Ano:2

       Estratégia de ensino para trabalhar formação de palavras

6) Recurso: através do whats app

7) Objetivos:(EF12LP17)  Ler  e  compreender,  em  colaboração  com  os

colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares,

diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas,

verbetes  de  enciclopédia  infantil,  entre  outros  gêneros  do  campo

investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do

texto.

8) Público-Alvo:2º ano do EMEF. JOÃO GOULART

9) Descrição da Atividade: Produção de texto, compreensão em leitura

10)



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/04

Pibidiana: Andressa Machado

Professora: Paula  Neves

Estratégia de ensino: atividades sobre família

Recursos:

Objetivos: Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda

do  professor,  enunciados  de  tarefas  escolares,  diagramas,  curiosidades,

pequenos  relatos  de  experimentos,  entrevistas,  verbetes  de  enciclopédia

infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação

comunicativa e a tema/ assunto do texto.

 

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade:

Atividade 1

Interpretação de texto: comecei a aula lendo um texto sobre família.

Falando sobre as diferenças, mas que todos somos diferentes e ao mesmo

tempo iguais.

Apresentação do livro a ser lido explorando a capa, autor e ilustração:



Depois de lida a história, serrão feita a interpretação oral e será pedido

que eles desenhem a parte que mais lhes chamou a atenção e depois eles têm

que mostrarem para os colegas e dizerem porque escolheram essa parte.

Atividade 2: caça palavras, nessa atividade o aluno tem que achar os nomes

dos familiares



Atividade 3:descobrir as palavras, que identifica os familiares



Atividade 4: Encerramento da aula:

Será  pedido  que  os  alunos  façam  na  folha,  desenho  da  sua  família,

identificando com os nomes dos membros.

CURSO PEDAGOGIA

ANDRESSA PEREIRA MACHADO

COORDENADORA: PATRICIA MOURA

SUPERVISORA: MARLETE GOMES

             Analise fonológica

Objetivos dessa atividade:

Objetivo  final  dessa  atividade  é  trabalhar  o  desenvolvimento  da

criança.  Onde  ela  possa  compreender  que  as  silabas  são  formadas  por

unidades menores, sabendo que em cada palavra a uma vogal, e que nessa

atividade  ela  possa  se  sentir  à  vontade.  Assim  ela  está  brincando  e

aprendendo.

Complete a frase e pinte o quadrinho correto.



CURSO PEDAGOGIA



ANDRESSA PEREIRA MACHADO

COORDENADORA: PATRICIA MOURA

SUPERVISORA: MARLETE GOMES

   Objetivos

Identificar as formas geométricas

Desenvolver o raciocínio lógico, a coordenação motora e a criatividade da criança.

                          



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar cotação de história de natal

Recurso: através do whats app  

11) Objetivos:(EF01LP26)  Identificar  elementos de uma narrativa  lida  ou

escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: apresentar um vídeo de cotação de história.

Nessa atividade eu elaborei um vídeo de 3 minutos e 11 segundos.

Contando um pouco sobre o natal. Escolhi contos de natal’’ O desejo do Papai

Noel’’ de José J.L.

https://videorecorder.page.link/Vidma-Best

https://videorecorder.page.link/Vidma-Best


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar a formação de texto

Recurso: através do whats app  

Objetivos:(EF01LP26) identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada,

incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Compreensão em leitura.



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar sobre nossa cidade.

Recurso: através do whats app  

Objetivos:  Mostrar um pouco da nossa Arroio Grande, assim mostrando um

pouco do nossos pontos turísticos.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: pontos turísticos de Arroio Grande.

Recorte e cola nos espaços os nomes dos pontos turísticos de Arroio Grande.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar números

Recurso: através do whats app números.

Objetivos:(EF02MA06)  Resolver  e  elaborar  problemas  de  adição  e  de

subtração,  envolvendo números de até três ordens,  com os significados de

juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição  da  Atividade:  Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de

números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de

numeração decimal.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/04

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar a formação das palavras

Recurso: através do whats app  

Objetivos:(EF01LP03)  Observar  escritas  convencionais,  comparando-as  às

suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição  da  Atividade: Desenvolver  a  leitura  e  memorizar  a  ortografia

correta.

    



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar com números.

Recurso: através do whats app  

Objetivo: (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem

crescente  ou  decrescente  a  partir  de  um número  qualquer,  utilizando  uma

regularidade estabelecida.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Construir sequências de números naturais em ordem

crescente  ou  decrescente  a  partir  de  um número  qualquer,  utilizando  uma

regularidade estabelecida.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado

Professora: Paula  Neves

Estratégia de ensino: trabalhar o aniversário da cidade

Recursos:

Objetivos:  (EF12PO04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas

em  com  ajuda  do  professor  ou  já  com  certa  autonomia,  listas,  agendas,

calendários,  avisos,  convites,  receitas,  instruções  de  montagem (digitais  ou

impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de

organização a sua finalidade.

 

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade:  Nossas atividades vão ser  relacionadas ao nosso

município que no dia 24 de março completa 149 anos.

Na 1 atividade comecei com uma leitura de texto

Comecei contando a história de Arroio Grande, como tudo começou.

Explicação a diferença do campo e da cidade.

"A CIDADE foi iniciada no ano de 1803, por Manuel Jerônimo, provavelmente
Manuel Jerônimo de Sousa, avô do Barão de Mauá. Em 1812, o terreno sobre
o qual está edificada, foi doado à Nossa Senhora da Graça, por Manuel de
Sousa Gusmão e sua esposa, D. Maria Pereira das Neves. O movimento de
doação  deu-se  espontaneamente,  sendo  que  o  terreno  era  de  criação  de
gado."



"Diz a tradição que,  algum tempo antes da fundação do povoado, entre os
habitantes  de destaque,  deu-se certa  divergência  quanto  ao lugar  em que,
definitivamente, deveria ser fundada a povoação. Opinavam alguns que fosse à
margem direita do arroio "Grande", outros à margem esquerda, no lugar em
que hoje  se  demora a  cidade.  A contenda foi  vencida  pelos  partidários  da
margem esquerda que assim procederam: à distância de 7 quilômetros mais ou
menos, mandaram construir um rancho, com paredes de pau-a-pique, o qual,
sendo cuidadosamente colocado sobre quatro rodas, à noite, puxado por bois,
foi conduzido ao local em que mais tarde deveria ser construída.

A igreja Matriz, e aí cravado. Os habitantes da margem direita, que já
haviam começado as  obras  de uma igreja  de  material,  templo  que não foi
terminado  e  do  qual  ainda  existem  as  ruínas,  foram  surpreendidos,  ao
amanhecer,  pelo  alegre  repicar  dos  sinos,  anunciando  que,  na  margem
esquerda, um padre, de antemão prevenido dizia a primeira missa, no curato
de Nossa Senhora da Graça de Arrolo Grande."

"A capela de Nossa Senhora da Graça de Arroio Grande foi constituída
por provisão de 14 de dezembro de 1815 e confirmada por D. João VI, a 15 de
abril de 1821."

Durante a Revolução Farroupilha o território de Arroio Grande foi palco
de  grandes  lutes,  nas  quais  tomaram  parte,  entre  outros,  João  da  Silva
Tavares,  pertencente  às  forças  imperiais,  que  derrotou  o  farrapo  Manuel
Antunes de Porciúncula e que mais tarde foi  vencido por David Canabarro,
famoso chefe farroupilha.

                                    
 
.



Atividade 3: comecei a perguntar sobre os pontos turísticos de Arroio Grande,

de quais pontos eles conhecem e mais gostam.

 Baseado nos conhecimentos deles sobre os pontos turísticos, apresentei a

eles as imagens e falando sobre a representação dos pontos turísticos, o que

representa para a nossa cidade.



Instalado pela Prefeitura,  na Avenida Visconde de Mauá, próximo ao
trevo  de  acesso  à  zona  urbana  da  cidade  a  locomotiva  modelo  Mikado,
fabricado pela Baldwim Locomotives Works, sediada na Filadélfia (Pensilvânia
– EUA), marca a ligação de Arroio Grande à história do transporte ferroviário do
Brasil. 

O exemplar foi doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes  (DNIT),  através  da  intervenção  do  deputado  federal  Fernando
Marroni (PT). Segundo o secretário de Cultura do Município Ricardo Freitas, “A
iniciativa resgata a história e oferece uma dimensão simbólica da importância
do Barão de Mauá para o Brasil, além de tornar o local um cartão postal da
cidade". 

Antigo  farol  sinalizador  marítimo  de  embarcações  na  Lagoa  Mirim,  está

desativado desde 1964. 



Ainda em funcionamento, esta ponte localizada na sede da cidade, situa-se

sobre o Arroio Grande, e faz a ligação entre o centro e o bairro Promorar. 

Atividade 4: Depois de conversamos e explicar sobre os pontos turísticos da

cidade,  resolvi  desenvolver  uma atividade que eles possam ligar  os pontos

turístico com as imagens que aparece na atividade.

Nessa atividade é para recortar  e colar nos espaços os nomes dos pontos

turísticos de Arroio Grande.



Atividade 5:

Encerramos a nossa atividade cantando o hino da cidade.

MEU QUERIDO ARROIO GRANDE

ÉS O BERÇO DO GRANDE MAUÁ

TUDO EM TI É DOÇURA E SE EXPANDE

QUE SORRISOS QUE VIDA NOS DÁ.

TERRA DE AMOR, TERRA DE LUZ,

TENS CAMPINAS E BOSQUES DE LINDO VERDOR

DA TERRA QUE ENCANTA E SEDUZ.

OUTROS NOBRES CONTERRÂNEOS

NOSSO ORGULHO AQUI VEM EXALTAR.



CORAÇÕES INFANTIS ESPONTÂNEOS

ESTÃO PRONTOS A SEMPRE TE AMAR.

TERRA DE AMOR, TERRA DE LUZ,

TENS CAMPINAS E BOSQUE DE LINDO VERDOR

DA TERRA QUE ENCANTA E SEDUZ.



                             SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar e formar as palavras

Recurso: através do whats app  

Objetivos: Formar e construir palavras.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos

nas formas imprensa e cursiva.

                                                   SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO



Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Gonçalves Turma:21  

Estratégia de ensino para trabalhar: A aula síncrona Recursos: whatsapp e 
vídeos

Objetivos: EF01LP02 Escrever espontânea ou por ditado, palavras frases de
formas alfabética. Usando letras que representam o fonema

Público-Alvo: 2°ano da E.M.E.F. PRESIDENTE JOÃO GOULART

PLANEJAMENTO DE AULA

O objetivo dessa aula é trabalhar caça palavra, fazendo assim com que a 

criança possa aumentar seu vocabulário, procurando compreender novas 

palavras.

                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia



ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar palavras que rimam.

Recurso: através do whats app  

Objetivos:(EF01LP09) Reconhecer,  em  textos  versificados,  rimas,

sonoridades, jogos de palavras, expressões, comparação, relacionando-as com

sensações e associações.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Desenvolvendo a escrita das palavras que rimam,

desse modo observando suas semelhanças e diferenças.



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar canções e melodias.

Recurso: através do whats app  

Objetivos:  (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e a

melodia.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: O ensino da música tem por objetivos gerais abrir

espaço para que os alunos possam se expressar e se comunicar através dela.





                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino resolver as adições.

Recurso: através do whats app  

Objetivo:(EF02MA05) Criar estratégias pessoais de cálculo envolvendo adição.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição  da  Atividade: nessa  atividade  vamos  trabalhar  com  raciocínio

logico, trabalhando com atenção e concentração.



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/06

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino resolver as adições.

Recurso: através do whats app  

Objetivo:(EF02MA05) Criar estratégias pessoais de cálculo envolvendo adição.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição  da  Atividade: nessa  atividade  vamos  trabalhar  com  raciocínio

logico, trabalhando com atenção e concentração.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/01

Pibidiana: Andressa Machado

Professora: Paula  Neves

Estratégia de ensino: trabalhar acolhimento

Recurso:  presencial

Objetivos: Atividade 2/3 (EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato

do texto nas páginas, as ilustrações e outros efeitos visuais

Atividade 1,4e5 (EF02LP14) Planejar e reproduzir bilhetes e cartas, em meio

impresso  e/ou  digital,  dentro  outros  gêneros  do  campo  da  vida  cotidiana,

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade

 

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Hoje começamos nosso primeiro dia de aula.

   Nossas atividades

Atividade 1



 Uma roda de conversa com todos os colegas, nessa roda vou me apresentar

falando meu nome e mostrarei o crachá com ele escrito, e assim vai sendo

mostrado um por um o crachá com o nome dos alunos, e conforme eles forem

identificando, vão pegando o crachá e se apresentando aos demais colegas.

Atividade 2:

Leitura do texto:

A

tividade 3:



Entrega  de  uma  lembrancinha  de  retorno  as  aulas,  desse  modo

aproveitando  o  momento  para  explicar  para  eles  a  importância  daquela

lembrança,  o  álcool  gel.  Explicando para  eles  que  temos que  ter  todos os

cuidados sanitários, dizendo a eles que cada um tem que ficar no seu lugar,

com distanciamento, sempre deixar o álcool gel em cima da mesa para que

possa usar e não tirar a máscara do rosto, sem a permissão da professora.

Atividade 4:



Brincadeira  com  o  dado:  todos  os  alunos  sentados  no  chão,  como

mostra  a  1°figura. Nessa  dinâmica  os  alunos  vão  se  apresentar  de  forma

descontraída.  Funciona  da  seguinte  maneira:  cada  aluno  joga  o  dado  e

responde a pergunta que caiu. A brincadeira pode ser repetida várias vezes,

assim todos respondem mais de uma pergunta. 

As perguntas do dado são as seguintes:

Quantos anos você tem?

Qual sua comida preferida?

Quem mora com você?

O que você quer ser quando crescer?

Você é muito....

Atividade 5:

Encerramento da aula:

Será pedido que os alunos façam no caderno um desenho sobre a parte da

aula que mais gostaram:



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/07

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar frases.

Recurso: através do whats app  

Objetivos:(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Desenvolver as palavras de forma correta para formação

de frases, desenvolver a organização e a lógica das frases.



                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar com escrita

Recurso: através do whats app  

Objetivos: EF01LP11)  Conhecer,  diferenciar  e  relacionar  letras  em formato

imprensa e cursiva, maiúscula e minúsculas.

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

branco.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato

imprensa e cursiva,  maiúscula e minúsculas e reconhecer a separação das

palavras, na escrita, por espaços em branco.





                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar palavras

Recurso: através do whats app  

Objetivos:(EF12LP19) Reconhecer,  em  textos  versificados,  rimas,  sonoridades,

jogos  de  palavras,  palavras,  expressões,  comparações,  relacionando-as  com

sensações e associações.

 Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: compreensão em leitura



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Andressa Machado Professora: Cleia Martinez Gonçalves   

Estratégia de ensino para trabalhar frases.

Recurso: através do whats app .

Objetivos:  (EF02LP07)  Segmentar  corretamente  as  palavras  ao  escrever

frases e textos.

Público-Alvo:2º ano da EMEF. JOÃO GOULART

Descrição da Atividade: imagens analíticas em textos

      

   




