
SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Márcia Calvete Ano: 1° ano

Terceira semana:

➢ Recurso: Folha impressa

➢ Objetivo da BNCC: (EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, 
utilizando uma regularidade estabelecida.

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem dos números anteriores e
posteriores.

➢ Público-Alvo:  1 ° ano do EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART.

➢ Descrição da Atividade: Será disponibiliza está atividade no grupo da 
turma e corrigida na aula online. É uma atividade que trabalha com números, 
seguindo os objetivos da BNCC, exige um raciocínio dos alunos pois pede uma
sequência de números por exemplo: Qual número vem depois do 3 e antes do 
5.Está atividade tem como objetivo ver se eles conhecem os números e as 
sequências corretas.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Márcia Calvete Ano: 2° ano

Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem dos alunos com soma e
números.

Segunda semana:

➢ Recurso: Jogo de matemática online.

➢ Objetivo da BNCC: Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas.

➢ Público-Alvo:  1 ° ano do EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART.

➢ Descrição da Atividade: Será disponibilizado um jogo educativo de 
matemática feito por mim no word wall é um jogo simples desenvolvido para 
alunos do 1° ano, com o objetivo da BNCC: Construir fatos básicos da adição e
utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Coloquei 
fotos de dedinhos e os alunos irão contar e somar e em seguida marcar a 
resposta correta.

➢  Será disponibilizado o jogo de matemática no grupo da aula 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Márcia Calvete Ano: 1° ano

Segunda semana:

➢ Recurso: jogo on-line.

➢ Objetivo da BNCC: (EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.

Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem: sequência de números
naturais.

➢ Público-Alvo:  1 ° ano do EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART.

➢ Descrição da Atividade: Será disponibilizada uma atividade de um jogo 
educacional de matématica, trabalhando o objetivo da BNCC que é descrever 
os números ausentes na sequência de números naturais, o objetivo dessa 
atividade é trabalhar com os alunos os números na ordem correta . Será 
disponibilizada está atividade no grupo da turma do primeiro ano, turno da 
manhã, no dia 15 de outubro ás 8:16 horas, pois não estamos mais tendo aulas
on-lines, portanto será pedido um retorno das atividades realizadas pelos 
alunos no grupo. 

OBSERVAÇÃO: Apenas a Melissa F. Lima retornou o jogo.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Criciane Silva Fernandes Professora: Márcia Ano: 2° ano

Estratégia de ensino para trabalhar

➢ Recurso:Jogo educativo e um vídeo.

➢ Objetivos:

➢ Público-Alvo:2° ano do EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART.

➢ Descrição da Atividade: como é a atividade? Qual temática? Como vai

acontecer? 

➢ TERCEIRA SEMANA: Um jogo educativo que mostra a ilustração e

a criança terá que arrastar a palavra correspondente ao desenho

até o lado da imagem. Também será disponibilizado um vídeo de

contação de história com o título Meu Pai em homenagem ao dia

dos pais que está chegando, será disponibilizado no grupo da aula

e conversaremos sobre as atividades disponibilizadas na aula via

GoogleMett.


