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MÊS DE JUNHO 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/01

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes.

Professor: Marcia Calvete Ano: 1ºano

Estratégia de ensino para trabalhar histórias 

• Recursos: Material online, telefone

Objetivos:

• Reconhecer personagens das histórias infantis;

• Explorar a imaginação despertando o gosto pela leitura.

Público-Alvo: 1º ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart.

Descrição da Atividade:

Foi feita uma atividade disponibilizada pela professora titular na qual
foi realizada com os alunos do primeiro ano, a atividade mostrava histórias
diferentes  e  os  alunos  tinham  que  reconhecer  e  dizer  qual  o  nome  da
história mostrada e o que eles lembravam de cada história.

A  atividade  também  tinha  como  objetivo  fazer  com  os  alunos
interagissem com a bolsista no primeiro dia de aula,  eles tinham que ir
reconhecendo personagens e as histórias de diferentes gêneros para poder
realizar leituras de histórias que eles ainda não conheçam tornando as aulas
mais divertidas

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/02



Pibidiana: Criciane Silva Fernandes.

Professor: Marcia Calvete Ano: 1ºano

Estratégia de ensino para trabalhar acolhida

Recursos: Material online, telefone

Objetivos:

Propor uma contação de história de modo a tornar a aula mais divertida.

Explorar a imaginação despertando o gosto pela leitura.

Público-Alvo: 1º ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart.

Descrição da Atividade:

Foi feita uma contação de história feita por mim e disponibilizada pela
minha supervisora Marlete que foi a história do João e o Pé de Feijão da
coleção  do  “Conta  pra  mim”,  na  qual  foi  realizada  com  os  alunos  do
primeiro ano no segundo dia de aula.

A  atividade  foi  proposta  pelo  Google  Meet  e  apenas  um  aluno
participou da aula, pois a maioria são da zona rural e não têm acesso a
internet.

 SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/03

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes.

Professor: Marcia Calvete Ano: 1ºano

Estratégia de ensino para trabalhar operações matemáticas e os animais

Recursos: Material online, telefone, 3 atividades.

Objetivos:

-Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo
para resolver problemas.
-Reconhecer animais selvagens e domésticos –
-Treinar e fazer com que reconheçam as vogais e desenhos que começavam
com as vogais A, E, I, O e U que apareciam para eles na tela.



Público-Alvo: 1º ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart.

Descrição da atividade:

A primeira atividade consiste em utilizar as mãos dos alunos para
realizar  cálculos  em  sala  de  aula  a  fim  de  que  aprendam  a  contar  os
números  e  somar:  essa  atividade  de  somar  os  dedinhos  os  alunos
observavam  os  dedinhos  que  apareciam  na  folha  em  aula  online  e
mostravam os dedinhos para mim somando e realizando as contas.

Logo em seguida fizemos outra atividade que os alunos tinham que
dizer qual animal era selvagem e não poderia ser criado dentro de casa e
qual era doméstico, após a terceira e última atividade que foi reconhecer e
treinar as vogais e os desenhos que iniciavam com a letra das vogais que
apareciam na tela para os alunos. Esta atividade foi realizada com os alunos
do primeiro ano e foi concluída com sucesso os alunos interagiram bem e
apresentaram estar aprendendo bem.

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO/04

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes.

Professor: Marcia Calvete      

Ano: 1ºano

Estratégia de ensino para trabalhar o alfabeto

Recursos: Material online, telefone, 2 atividades.

Objetivo:

Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

Esta  atividade  tem  como  objetivo  apresentar  o  alfabeto  para  os
alunos na ordem correta e ensiná-los para que realizem a atividade que era
completar letras do alfabeto que faltavam na ordem correta.

 Objetivo:



 Reconhecer as palavras e os desenhos formando palavras através das
sílabas.

Esta  atividade  tinha  como objetivo  ensinar  os  alunos  a  formarem
palavras  com  as  sílabas  mostradas  e  reconhecer  os  desenhos  de  cada
palavra formada.

Público-Alvo: 1º ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart.

Descrição da Atividade:

Foi  feita uma atividade na qual  era apresentar  o alfabeto para os
alunos nomeando e recitando junto com eles na ordem correta para poder
realizar a atividade de completar o alfabeto com as letras que faltavam na
ordem  correta.  Após  foi  feita  outra  atividade  que  era  reconhecer  os
desenhos e  ler  as sílabas para assim formarem palavras  com as sílabas
mostradas  e  reconhecer  os  desenhos  de  cada  palavra  formada,  essa
atividade foi realizada com os alunos do primeiro ano.

MÊS DE JULHO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes

Professora: Márcia Clavete Ano: 2° ano                 

Estratégia de ensino para trabalhar a coordenação motora 

 ➢    Recurso: vídeo.
 ➢    Objetivo:  ➢    Desenvolver a coordenação motora através de atividades lúdicas.  
➢    Público-Alvo:  2 ° ano do EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART. 
 ➢    Descrição da Atividade:   ➢     Será disponibilizado um vídeo feito por mim
ensinando meus alunos a fazerem um brinquedo com objetos simples, que será usado
um copo, 3 canudos e papéis com estes objetos foi criado um coelho que mexia os



braços feitos de canudo, o objetivo será trabalhar a coordenação motora dos alunos e
desenvolver atividades lúdicas.     

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

 Professora: Márcia Calvete  

Ano: 2° ano                

 Estratégia de ensino para trabalhar contação de história  

➢    Recursos: Jogo educativo e um vídeo.

  ➢    Objetivos:  ➢    Contar uma história sobre o dia dos pais.

 ➢    Relacionar o desenho a escrita das palavras; 

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

 ➢    Descrição das atividades:

 ➢   Será proposto 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 Google Meet.     

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes     

Professora: Marcia Calvete  

Ano: 2° ano                 



Estratégia de ensino para trabalhar sistema de escrita alfabética.

➢    Recursos: material online, folhas impressas. 

 ➢    Objetivos:  ➢   Segmentar oralmente palavras em sílabas;

 ➢   Reconhecer o sistema de escrita alfabética através dos sons da fala.  

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

  ➢    Descrição da Atividade:   Será disponibilizado 2 folhas com atividades.  

➢   A  primeira:  envolvendo  a  separação  das  sílabas  com  objetivo  da  BNCC:
(EF01LP06)  ➢   A segunda: a atividade que tem como objetivo trabalhar a letra L que
os alunos estão aprendendo, e também fazer com que reconheçam a letras e palavras
através do som da fala, com o seguinte objetivo da BNCC: (EF01LP05) Reconhecer o
sistema  de  escrita  alfabética  como  representação  dos  sons  da  fala.   ➢    Estas
atividades serão realizadas na aula online com os alunos.  

MÊS DE AGOSTO  

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 wallé 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

 

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? Esta atividade tem
como objetivo ver se eles conhecem os números e as sequências corretas.         

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO



ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes

Professora: Márcia Calvete

Ano: 1° ano

Terceira semana:

➢        Recurso: Folha impressa

➢        Objetivo da BNCC: (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos.

Estratégia  de  ensino  para  trabalhar  a  aprendizagem:  atividade  de
alfabetização explorando frases.

 

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

➢        Descrição da Atividade: Será disponibiliza está atividade na aula online e eles
realizaram a atividade  comigo.  É uma atividade  que trabalha  relacionar  texto com
ilustrações e outros recursos gráficos. Esta atividade será feita com alunos do primeiro
ano, ela tem o objetivo de fazer com que os alunos me ajudem a completar o texto
substituindo o desenho pela palavra oral.

                                                  MÊS DE SETEMBRO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO
 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes

Professora: Márcia Calvete

Ano: 1° ano

 Segunda semana:



➢        Recurso: Folha impressa

➢        Objetivo da BNCC: (EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e
cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano
do estudante.

Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem :Reconhecer e 
relacionar valores de moedas.

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

➢        Descrição da Atividade: Será disponibiliza uma atividade impressa de somar
moedas de 1 real, está atividade tem o objetivo de fazer com que através de suas
vivências da vida os alunos consigam reconhecer e relacionar valores de moedas do
sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano dos alunos.
Será  disponibilizada  está  atividade  no  grupo  da  turma  do  primeiro  ano,  turno  da
manhã, pois não estamos mais tendo aulas on-line, portanto será pedido um retorno
das atividades realizadas pelos alunos no grupo.

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes

 Professora: Márcia Calvete         Ano: 1° ano

Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem: Experimentar 
diferentes formas de expressão artística.

Terceira semana:

➢ Recursos: Material convencional e não convencional.

➢ Objetivo  da  BNCC:  (EF15AR04)  Experimentar  diferentes  formas  de  expressão
artística (desenho,  pintura,  colagem, quadrinhos,  dobradura,  escultura,  modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

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



➢ Descrição  da Atividade:  Será  disponibiliza  uma atividade  na qual  os  alunos do
primeiro ano juntamente com o apoio dos pais ou responsáveis deverão fazer uma
atividade de artes, pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem, uma dobradura,
uma escultura etc... Peço que desenvolvam a atividade que será disponibilizado no
grupo  da  turma  e  me  retornem  pelo  mesmo  grupo  pois  é  essencial  para  o
desenvolvimento do meu trabalho e da aprendizagem dos alunos. Está atividade será
disponibilizada no horário de aula pela manhã às 9:30 h na quinta-feira.     

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

     Pibidiana: Criciane Silva Fernandes Professora: Márcia Calvete Ano: 1° 
ano    

    Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem: Construir fatos 
básicos da subtração e utilizá-los no cálculo mental e escrito.     

   Quarta semana: 

    ➢ Recurso: Folha impressa 

    ➢ Objetivo da BNCC: (EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e 
utilizá-los no cálculo mental e escrito.     

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

➢ Descrição da Atividade: Será disponibiliza uma atividade impressa escolhida pela
minha professora titular que se chama Marcia é uma atividade de subtração na qual eu
apliquei no objetivo da BNCC, e irei disponibilizá-la no grupo da turma do primeiro ano,
no turno da manhã, no dia 30 de setembro. 

MÊS DE OUTUBRO

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 da EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART.

 ➢ Descrição da Atividade: Será disponibilizada uma atividade de um jogo educacional
de  matemática,  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 às 8:16 horas,
pois  não  estamos mais  tendo  aulas  on-line,  portanto  será  pedido  um retorno  das
atividades realizadas pelos alunos no grupo.  

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes Professora: Márcia Calvete Ano: 1° ano

  Terceira semana de outubro 

➢ Recurso: Folha impressa  

➢ Objetivo da BNCC: Identificar o som inicial das palavras com z  

Estratégia de ensino para trabalhar a letra Z: 

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

  ➢ Descrição da Atividade:  Será  disponibilizada por  mim uma atividade de folha
impressa  trabalhando  a  família  silábica  da  letra  z,  letra  que  os  alunos  estão
trabalhando com a professora titular.  Está atividade está seguindo o modelo que a
professora titular da turma professora Márcia gostaria que fosse aplicada por mim. A
atividade será disponibilizada no grupo da turma do primeiro ano, no dia 29 de outubro
às 8:16 da manhã.

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

  Pibidiana: Criciane Silva Fernandes  Professora: Márcia Calvete  Ano: 1° 
ano

  Quarta semana: 

 ➢ Recurso: vídeo onli-ne. 

➢ Objetivo da BNCC: (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem: 
Trabalhar a ordem alfabética.



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

  ➢  Descrição  da  Atividade:  Será  disponibilizado  um  vídeo  produzido  por  mim
cantando o alfabeto para os alunos da turma do primeiro ano, turno da manhã será
disponibilizado no dia 29 de outubro, às 8:17 da manhã. Será trabalhado o objetivo da
BNCC que é reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons
da fala, o objetivo dessa atividade é trabalhar com os alunos a ordem das letras do
alfabeto de forma correta. Será pedido um retorno da atividade pelo grupo da turma,
pois não estamos mais tendo as aulas online. 

OBSERVAÇÃO: Ainda não recebi nenhum retorno.  

PLANEJAMENTO MÊS DE NOVEMBRO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes   Professora: Márcia Calvete   Ano: 1° 
ano   

   Estratégia de ensino para trabalhar  a coordenação motora,  diálogo e
ensinar e aprender um pouco mais sobre a nossa cidade. 

 ➢ Recurso: Folha  

➢ Objetivo: Fazer com quem os alunos aprendam mais sobre a nossa cidade, falar um
pouco sobre ela e também trabalhar a coordenação motora.  

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

➢ Descrição da Atividade:    

➢ Será disponibilizada uma atividade da professora titular  feita por  mim para que
entregue aos alunos do 1 ano,  na aula presencial  é uma atividade sobre a nossa
cidade de Arroio Grande RS. Será pedido para os alunos fazerem um desenho de
algum ponto turístico da cidade que eles mais gostem e eles tem que falar o por que
gostam do ponto turístico escolhido. Esta atividade tem como objetivo fazer com que
os alunos aprendam mais sobre a cidade, conhecer a história da cidade, trabalhar o
diálogo entre os alunos e também a coordenação motora.  

PLANEJAMENTO MÊS DEZEMBRO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO



    Pibidiana: Criciane Silva Fernandes   Professora: Márcia Clavete   Ano: 1° 
ano 

     Estratégia de ensino para trabalhar: textos e palavras do texto.  

➢ Recurso: folha impressa 

 ➢  Objetivo  da  BNCC:  (EF12LP19)  Reconhecer,  em  textos  versificados,  rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as
com sensações e associações. 

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

  ➢ Descrição da Atividade:   

➢ Será disponibilizada uma atividade de folha impressa no grupo da turma do primeiro
ano  turno  da  manhã,  está  atividade  tem  como objetivo  reconhecer  em  textos  as
palavras pedidas como respostas, por exemplo circular no texto as palavras que tem
(NH) e depois copiar logo a baixo. É um modo de trabalhar a atenção e interpretação
dos alunos.     

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes   Professora: Márcia Calvete   Ano: 1° 
ano 

     Estratégia de ensino para trabalhar rimas, comparações e sensações.

  ➢ Recurso: jogo online  

➢ Objetivo  da  BNCC:  (EF12LP19)  Reconhecer,  em  textos  versificados,  rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as
com sensações e associações

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

➢ Descrição da Atividade:   LINK do jogo: https://wordwall.net/play/26272/682/789   

  ➢ Será disponibilizado um jogo feito por mim no grupo da turma do 1° ano, na quinta-
feira dia 09, às 9:00 da manhã.    

Neste jogo o aluno acessa o link disponibilizado aparecem imagens
com palavras e uma pergunta gato rima com, aparecem as opções abaixo
bola e a imagem, sapato e a imagem ou árvore e a imagem, o aluno escolhe



a opção se for errada aparece em vermelho e ficam mais 2 opções até o
aluno acertar, são ao total de 10 rimas para responder. Esta atividade tem
como objetivo trabalhar rimas, aparecem as imagens e a palavra a baixo da
imagem assim os alunos que não sabem ler também conseguem fazer a
atividade observando as imagens através da fala por exemplo gato rima
com sapato e comparando as opções que aparecem no jogo. É um jogo
divertido bem colorido com imagens e ajuda bastante na observação com o
que pode rimar ou não, acredito que eles vão gostar.  

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

A PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes   Professora: Márcia Calvete   Ano: 1° 
ano

  Estratégia de ensino para trabalhar o Natal

  ➢ Recurso: vídeo online 

 ➢ Objetivo da BNCC: (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do
mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-
os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.  

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

➢ Descrição da Atividade:  

➢ Será disponibilizado um vídeo de uma contação de história feito por mim no grupo
da turma do 1° ano, na quinta-feira dia 16, às 9:00 da manhã.   No vídeo eu conto uma
história de natal que fala sobre o nascimento de Jesus que é o significado do natal,
mostro também um desenho que eu colori do nascimento de Jesus para mostrar aos
alunos,  falo  também do  significado  dos  enfeites  de  natal  mostrando  um desenho
também de uma árvore enfeitada.  Essa atividade tem como objetivo trabalhar essa
data tão especial que é o natal, que acontece neste mês de dezembro meu objetivo é
mostrar um pouco do que se trata essa data e passar um pouco de reflexão sobre a
data para eles. 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes  Professora: Márcia Calvete   Ano: 1° 
ano  



Estratégia de aprendizagem: Sequência didática.  

➢ Recurso: vídeo, folhas impressas, material reciclado

  ➢ Objetivos da BNCC: (EF02MA09) Construir  sequência de número naturais em
ordem crescente  ou  decrescente  a  partir  de  um número  qualquer,  utilizando  uma
regularidade estabelecida.   (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão
artísticas (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.) fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não convencionais.  

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

.➢ Descrição da Atividade: 

 Atividade 1- é o vídeo e as outras 2 seguindo o assunto do vídeo que é
sobre  o  natal,  exploração  do  mesmo,  sobre  o  significado  da  data
comemorativa  

Atividade 2-montagem de uma árvore de natal com as crianças com papéis
coloridos, e material de reciclagem trazidos pelas crianças para enfeitar a
árvore  

Atividade 3- No quadro serão escritas palavras referentes ao tema 
estudado:  

Árvore  

Bolinhas  

Presente  

Enfeites  

Família 

 Nascimento  

Atividade 4-  

Atividade 5- Os números

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA



ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiana: Criciane Silva Fernandes

Professora: Márcia Calvete

 Ano: 1° ano

Estratégia de aprendizagem: Acolhimento

➢ Recursos:  música, brincadeira, folhas impressas, materiais recicláveis.

➢ Objetivos da BNCC:

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar, brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.

 (EF02MA09) Construir sequência de número naturais em ordem crescente 
ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida.

PLANEJAMENTO MÊS DE JANEIRO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Márcia Calvete

 Ano: 1° ano

Estratégia de aprendizagem: Acolhimento

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

➢ Descrição da Atividade:  

Atividade  1-  É  uma apresentação,  acolhimento  aos  alunos,  onde  eu  irei
conversar e ensiná-los como se prevenir contra o Corona vírus e de como se
comportar dentro da sala de aula para dar adeus ao Corona vírus.

Atividade 2- https://youtu.be/PmzTrqrZ9Nc É uma música para acolhimento 
volta às aulas, os alunos assistiram o vídeo enquanto escutam a música.



Atividade 3- Mostrar o cartaz com as regras da sala de cuidados para 
prevenção do Corona vírus, que ficará em exposição na sala de aula.

Atividade 4

Atividade 5- É uma atividade onde eu passarei uma
caixinha com perguntas para todos os alunos cada 
um tira uma pergunta que vai ser lida e os alunos 
respondem, é uma atividade para nós conhecermos
melhor e conversarmos.

Encerramento: entrega de um mimo uma 
garrafinha de álcool gel.

PLANEJAMENTO MÊS FEVEREIRO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Denise Fernandes

Ano: Educação Infantil

Estratégia de ensino para trabalhar coordenação motora, letras iniciais dos
nomes dos alunos.

➢ Recursos: música, cadeiras, letras iniciais de nomes.

Link da música: https://youtu.be/rb7Lh4nxZ_w

➢ Objetivo da BNCC: (EF01LP02RS-3) Reconhecer e escrever o próprio nome.

➢ Público-Alvo:  Educação Infantil



➢ Descrição da Atividade:

➢ Será feita uma brincadeira onde trabalharemos as iniciais dos nomes dos alunos de
forma lúdica será colocada uma música divertida e cadeiras com as iniciais de cada
nome dos alunos quando a música parar de tocar cada aluno vai sentar na cadeira
com a inicial do seu nome está atividade tem como objetivo trabalhar a coordenação
motora e a inicial de cada nome, fazer com que reconheçam a letras inicial do seu
nome.Esta atividade tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, e os nomes
dos alunos. 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

Professora: Denise Fernandes Morais

 Ano: Educação Infantil

Estratégia de ensino: Sequência didática para trabalhar a família

➢ Recursos: História, folha impressa, tintas.

➢ Objetivos da BNCC

(EI02EO05) perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças.

 (EI02EF09) manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

 (EI02EF08) manipular textos e participar de situações de escuta para 
ampliar seu ontato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de 
aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.):

➢ Público-Alvo: Educação Infantil

➢ Descrição da Atividade:

 1-  Será  feita  uma leitura  do livro  que  se  chama “O livro  da família  “,
inicialmente explorar bem a capa com o título, as cores e os desenhos e o
nome do autor.



2- Depois será disponibilizada uma folhinha com desenho de uma casinha
onde o aluno fará um desenho da sua família e de quem mora junto com
ele.
3-As crianças serão divididas em grupos para fazerem uma dramatização
sobre uma das famílias representadas no livro e darão um nome para a
família, que a professora vai escrever numa ficha para a apresentação:
4-No caderno as crianças farão um desenho sobre a família que eles mais
gostaram da história lida
5- É uma tarefa para casa onde o aluno vai  usar uma folha em branco,
depois vai pintar a mão do papai da mamãe ou de quem mora junto, a mão
do  aluno  e  vai  colocar  em  cima  da  folha  em  branco  assim  ficando
desenhado  a  mão  de  todos  que  moram  junto,  depois  os  alunos  podem
colocar os nomes ou iniciais dos nomes.

PLANEJAMENTO MÊS MARÇO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

 

                                             ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

 Pibidiana: Criciane Silva Fernandes 

 Professora: Denise Fernandes

 Ano: Educação Infantil

Estratégia de ensino: Sequência didática sobre Arroio Grande 

➢ Recursos: vídeo, folhas impressas, tintas. 

➢ Objetivo da BNCC: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, ente outros. 

➢ Público-Alvo: Educação Infantil

➢ Descrição das atividades:

1-Será  proposto  um vídeo  https://youtu.be/Y0VF0dWHplA para  os  alunos
mostrando os pontos turísticos da nossa cidade de Arroio Grande. 
2-Depois será disponibilizada uma folhinha para que eles desenhem com
tintas o ponto turístico que mais gostaram. 



 3-Trabalharemos  o  nome  da  nossa  cidade  ARROIO  GRANDE  com  uma
folhinha  disponibilizada  por  mim  com  o  nome  já  pronto  e  eles  faram
bolinhas de papel crepom colando em cima do nome. 
4-Trabalharemos o nome da cidade no quadro depois de ter feito a atividade
acima eles terão que escrever o nome da cidade no quadro. 
5-Depois as crianças serão levadas para o pátio da escola para observar os
bairros em volta da escola, será solicitado que eles observem bem o que
viram pois no retorno será feito um mural coletivo, a professora vai colocar
papel  a  metro  no  chão  para  que  eles  desenhem o  que  observaram  no
entorno da escola.

                                

 

CRICIANE SILVA FERNANDES

COORDENADORA: PATRICIA MOURA

SUPERVISORA: MARLETE GOMES

Reflexão teórica prática/julho

            Trabalho com o primeiro ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart e
foram  propostas  as  seguintes  tarefas,  na  segunda  semana  foi
disponibilizado no grupo da turma um vídeo feito por mim ensinando meus
alunos a fazerem um brinquedo com objetos simples, que era usar um copo,
3 canudos e papéis com estes objetos, foi criado um coelho que mexia os
braços feitos de canudo, o objetivo era trabalhar a coordenação motora dos
alunos  e  desenvolver  atividades  lúdicas.  Apenas  2 alunos retornaram as
atividades. Está atividade foi uma tarefa que nossa coordenadora Patrícia
pediu  para  ser  feita  e  disponibilizada  para  nossos  alunos  e  eu  gostei
bastante é uma forma de ensiná-los a fazer coisas novas e criativas.
            Na terceira semana, a atividade era uma história sobre os pais. Foi
proposto um jogo educativo que mostrava a ilustração e a criança tinha que
arrastar  a  palavra  correspondente  ao  desenho  até  o  lado  da  imagem.
Também foi disponibilizado um vídeo de contação de história com o título
Meu  Pai  em  homenagem  ao  dia  dos  pais  que  está  chegando,  foi
disponibilizado  no  grupo  da  aula  e  conversamos  sobre  as  atividades
disponibilizadas  na  aula  via  Google  Meet.  Os  alunos  que  se  fizeram
presentes assistiram ao vídeo em homenagem ao dia dos pais ao final do
vídeo deixei uma pergunta para cada um que era “Como é o Seu Pai “, cada
um contou um pouquinho foi bem legal. Estas atividades foram realizadas
na aula online com os alunos.



            Neste mês de julho foi quase mesma coisa que nos mês de junho,
apenas  dois  alunos  participaram  das  aulas,  tive  retorno  em  algumas
atividades outras não, não sei o que acontece pois todos os pais estão no
grupo da turma, acredito que todos tenham celulares, mas sei também que
tem alunos  que  moram na zona rural  e  que  têm aqueles  que  não  tem
internet, outros estão fazendo aula presencial, por este motivo não assistem
as aulas on-line.
             Pude aprender muitas coisas que acredito que acrescentaram na
minha carreira profissional como a produção de vídeos com atividades para
os alunos, jogos de alfabetização que fiz baseados na BNCC quem tem me
ajudado muito pois atrás dos objetivos tenho feito as atividades para meus
alunos.   Na minha última atividade do mês pude perceber que eles têm
dificuldade em reconhecer o sistema de escrita acredito que talvez por que
estejam aprendendo as sílabas todas do alfabeto e só temos aula uma vez
por semana e não é sempre que eles participam das aulas, mas cada vez
mais vamos nos aproximando e aprendendo cada vez mais juntos.
 
 

REFLEXÃO/AGOSTO

CRICIANE SILVA FERNANDES

 

Neste mês de agosto no máximo dois alunos participam das nossas
aulas via Google Meet, alguns alunos moram na zona rural e alguns estão
fazendo aulas presencial não são todos que assistem as aulas on-line.

Mas  os  que  participam  interagem  bem  e  apresentam  estar
aprendendo  bem,  pois  realizam as  atividades  conosco  nas  aulas  online,
quando coloco atividades no grupo da turma tento fazer sempre a correção
junto com eles ou realizar a atividade nas aulas on-line.

Foi  disponibilizado um jogo educativo  de matemática  no grupo da
turma, feito por mim no Word Wall é um jogo simples desenvolvido para
alunos do 1° ano, com o objetivo de 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.
Estas atividades me ajudaram muito no meu profissional pois cada vez mais
aprendo a fazer novas atividades com a ajuda da BNCC e como ensiná-los
de forma adequada.
 
 REFLEXÃO/SETEMBRO
CRICIANE SILVA FERNANDES

Neste mês de setembro na primeira semana dia 17 eu recebi retorno
da atividade proposta no grupo da turma da aluna Maria Clara e do Kauan,
que era uma atividade de matemática  usei  o  objetivo da BNCC que era
estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário  brasileiro  para  resolver  situações  cotidianas.

Na segunda semana dia 23 não tive retorno de nenhum aluno da
atividade  proposta  que  era  uma atividade  que  trabalhava  as  artes  com
objetivo  da  BNCC,  os  alunos  podiam  escolher  entre  fazer  uma  pintura,
colagem,  desenho  ou  uma  dobradura,  etc.

Na terceira semana dia 30 eu tive um retorno da atividade proposta
que era uma atividade e  de  matemática  que  trabalhava  subtração,  do



aluno Kauan. São  11  alunos  ao  total,  nas  aulas  presenciais,  7  alunos
participam  das  aulas  presenciais  e  no  remoto  4  alunos,  apenas  2  tem
retornado as atividades, que proponho no grupo da turma.
Estas atividades tem me ajudado muito no meu profissional pois cada vez
mais  eu  estou  aprendendo  com  as  práticas,  desenvolvendo  atividades,
planejamentos, reflexões e produções de atividades, jogos, vídeos, músicas.
 REFLEXÃO/OUTUBRO
CRICIANE SILVA FERNANDES

Neste  mês  de  outubro  na  primeira  semana,  eu  recebi  retorno  da
atividade proposta no grupo da turma da aluna Melissa F. Lima, que era
uma atividade de matemática que era um jogo, usei o objetivo da BNCC que
era preencher uma sequência nos espaços vazios de números que estavam
faltando. Esta aluna acertou tudo eu fiquei bastante feliz por que eles não
retornam  muito  jogos.

Na segunda semana, não tive retorno de nenhum aluno da atividade
proposta que era uma atividade que trabalhava a letra Z, esta atividade foi
uma  dica  da  professora  titular  que  pediu,  pois  segundo  ela,  os  alunos
estavam com dificuldade na letra Z, a atividade trabalhava a família silábica
desta  letra.

Na quarta semana foi disponibilizado um vídeo produzido por mim no
grupo da turma cantando o alfabeto para os alunos, esta atividade também
tinha o objetivo da BNCC que era trabalhar a ordem do alfabeto através dos
sons  da  fala,  não  tive  retorno  desta  atividade.

Nessa turma são 11 alunos ao total, nas aulas presenciais 7 alunos
participam e no remoto 4 alunos, apenas 1 aluna este mês me retornou
apenas  1  atividade.

As atividades tem me ajudado no meu profissional pois cada vez mais
eu  aprendo  com  as  práticas,  desenvolvendo  atividades,  planejamentos,
reflexões e produções de atividades, jogos, vídeos, músicas,  infelizmente
este mês não tive muito retorno das atividades como no mês anterior, mas
vou evoluindo cada vez mais com minhas experiências.
REFLEXÃO/NOVEMBRO
CRICIANE SILVA FERNANDES
  Neste mês de novembro na primeira e na segunda semana deste
mês não  foi  disponibilizada  nenhuma atividade  aos  alunos  pois  a  nossa
coordenadora Patrícia nos deu esse tempo para colocar  as atividades no
Moodle  e  outras  coisas  mais.  Na  terceira  semana foi  disponibilizado um
vídeo  no  grupo  da  turma  do  primeiro  ano,  que  eu  fiz  aplicando  uma
atividade sobre a nossa cidade de Arroio Grande, pedi que fizessem um
desenho de um ponto turístico que eles mais gostassem e me retornassem
a atividade depois de pronta, também disponibilizei algumas fotos de alguns
pontos turísticos da nossa cidade para os alunos, ainda não recebi nenhum
retorno. Nessa turma são 11 alunos ao total, nas aulas presenciais 7 alunos
participam e no remoto 4 alunos.   Este mês não tive muito retorno das
atividades como no mês anterior e também acredito que foi por que não
foram disponibilizadas muitas atividades como no mês passado pois são 4
atividades uma a cada semana, mas vou aprendendo cada vez mais com
minhas experiências, explorando outras formas de aplicar as atividades aos
alunos, e espero evoluir e me aprofundar cada vez mais nas aprendizagens
e atividades.

REFLEXÃO/DEZEMBRO
 CRICIANE SILVA FERNANDES



Neste mês de dezembro na primeira semana foi disponibilizado um
texto onde a tarefa era circular as palavras com (nh). 

Na segunda semana foi disponibilizado um link de um jogo de rimas
no grupo da turma do primeiro ano, onde os alunos acessavam o link e
respondiam as perguntas com as opções corretas da rima por exemplo gato
rima com sapato, também apareciam as imagens das palavras para ajudá-
los melhor caso não conseguissem ler as palavras.

Na  terceira  semana  foi  disponibilizado  um  vídeo  de  contação  de
histórias sobre o natal, explicando o que realmente significa o natal e qual o
real motivo do natal, com o intuito de passar conhecimento sobre essa data
tão especial. 

Ainda  não  recebi  nenhum  retorno  de  nenhuma  das  atividades
acredito que como seja o último mês do ano e eles estão entrando em
férias,  é um mês de muita correria,  reforço  nas aulas para  aqueles que
ainda não aprenderam bem ou para aqueles que não houve retorno das
atividades remotas. Mas vou aprendendo cada vez mais todas as atividades
aplicadas são com base na BNCC, todas as atividades aplicadas são pedidas
pela nossa coordenadora Patrícia ela pede e a gente faz e desenvolve do
nosso modo, mas seguindo o que ela pede.

Consegui desenvolver todas as atividades pedidas, aprendi e ainda
estou  aprendendo  cada  vez  mais  com  minhas  experiências,  explorando
outras formas de aplicar as atividades aos alunos, e espero evoluir e me
aprofundar cada vez mais nas aprendizagens e atividades.

Nessa turma são 11 alunos ao total, nas aulas presenciais 7 alunos
participam e no remoto 4 alunos.

REFLEXÃO/JANEIRO
CRICIANE SILVA FERNANDES
 Neste mês de janeiro não tivemos nenhum tipo de contato com os
alunos, então não tivemos aulas online e nem postagem das atividades no
grupo  da  turma,  pois  ou  alunos  entraram  de  férias.  Continuamos
desenvolvendo  as  atividades  que  a  nossa  coordenadora  Patrícia  pede,
aprendi bastante com estas atividades pois foram atividades novas, aprendi
a fazer sequências didáticas, apresentações, vídeos de contação de história
dramatizados,  foi  um  mês  bem  produtivo  quanto  a  desenvolver  novas
atividades e eu gostei bastante pois aprendi e estou desenvolvendo coisas
novas para acrescentar na minha carreira.

Todas as atividades desenvolvidas são com base na BNCC, consegui
desenvolver todas as atividades pedidas, aprendi e ainda estou aprendendo
cada  vez  mais  com  minhas  experiências,  explorando  outras  formas  de
aplicar as atividades aos alunos, e espero evoluir e me aprofundar cada vez
mais nas aprendizagens e atividades.
REFLEXÃO/FEVEREIRO
CRICIANE SILVA FERNANDES

 Neste mês de fevereiro pela primeira vez tivemos contato com os
alunos, primeira semana foi dia 22, terça feira, que foi só uma observação.
Eu estou na turma da Educação Infantil, turno da manhã, onde são 5 alunos,
gostei muito, neste mês ainda não coloquei as atividades desenvolvidas em
prática,  mas  mês  que  vem  com  certeza  terei  essa  oportunidade.
Continuamos  desenvolvendo  as  atividades  que  a  nossa  coordenadora
Patrícia pede, aprendi a fazer sequências didáticas para acolhida e outras
com os temas que ela pede, brincadeiras lúdicas, atividade para trabalhar o
nome dos alunos, foi um mês bem produtivo e de muito aprendizado para



desenvolver novas atividades, todas as atividades foram desenvolvidas com
base  na  BNCC.  Estou  aprendendo  cada  dia  que  passa  coisas  novas  e
aprendendo muito com as minhas experiências, explorando outras formas
de aplicar as atividades, graças a nossa coordenadora e supervisoras que
são muito criativas e nos ajudam muito com novas ideias.
REFLEXÃO/MARÇO
CRICIANE SILVA FERNANDES 

Neste mês de março na primeira semana foi feriado, e na segunda
semana  eu  estava  doente  não  consegui  me  fazer  presente  pois  estava
fazendo tratamento  com remédios.  Na terceira  semana eu consegui  me
fazer  presente,  cinco  alunos  participaram  da  aula  eu  gostei  bastante,
apliquei o planejamento da sequência didática da acolhida aos alunos, na
quarta semana eu também participei e apliquei a sequência didática do livro
da família eu gostei bastante pois eles são muito espertos e participam das
atividades, conversam bastante e eu queria muito esse contato com eles.
Estou  na  turma  da  Educação  Infantil,  turno  da  manhã,  onde  são  cinco
alunos.  Ainda tenho mais uma semana para aplicar atividades com eles,
onde farei a sequência didática sobre a nossa cidade. Neste mês tivemos
apresentações das nossas atividades desenvolvidas e muitas experiências
novas.  Estamos  chegando  ao  fim  do  contrato  com  o  PIBID  e  foi  uma
experiência  enorme  pra  mim  tanto  na  minha  vida,  quanto  na  minha
carreira, aprendi e estou aprendendo a cada dia que passa coisas novas e
aprendendo muito com as minhas experiências. Queria poder continuar este
projeto pois tivemos dois anos de contrato e apenas um mês em contato
com os alunos por conta da pandemia, mas eu já estou bem contente com o
contato que estamos tendo agora e é uma experiência muito boa poder
aplicar as nossas atividades desenvolvidas por nós pibidianos aos alunos e
ver  resultados  com  tudo  que  aprendemos  com  as  atividades  que  a
coordenadora Patrícia pedia para desenvolver de acordo com a BNCC, os
jogos, as brincadeiras, as sequências didáticas, e ver que se chegamos até
aqui foi por que aprendemos e conseguimos fazer tudo o que foi pedido, é
gratificante.


