
Atividade (1) desenvolvida para o pré-escolar e primeiro ano, com base no curso
tempo de aprender.

Atividade: De onde vem o som.

Objetivos: Desenvolver a discriminação auditiva, que pode ser aprimorada por meio da
prática, isto é, pela localização, diferenciação, caracterização e sequência temporal dos 
sons. Isso favorece a habilidade de discriminar corretamente os sons da fala ao se 
referir ao processo de alfabetização, a BNCC discorre sobre a importância da 
consciência fonológica. Veja a transcrição do texto presente na página 90:

Desenvolvimento: Combine para que uma criança bata palmas apenas uma vez após 
você fechar os olhos os tape com uma das mãos. A outra deverá estar livre para 
apontar a criança voluntária que bateu as palmas.

Fazer a atividade com diferentes sons como os produzidos por apitos, chocalhos etc...

Atividade (2) desenvolvida para o pré-escolar e primeiro ano.

Atividade: o incrível mundo das onomatopeias dos animais.

Objetivos: Desenvolver a linguagem

Sabemos que onomatopeia é o processo de uma formação de palavra cujo o seu som 
se aproxima do som daquilo que a mesma significa, trouxe algumas figuras de animais. 
Porém, procurei colocar aqueles que são mais conhecidos pelas crianças e até mesmo 
do seu convívio.

Desenvolvimento: A atividade consiste em apresentar cartões com figuras de animais 
conhecidos.

No primeiro momento pergunto, que animal é este?

No segundo momento, apresento novamente os cartões com as figuras e pergunto, 
que som esse bichinho faz?

No terceiro momento, depois de trabalhar as onomatopeias, e ver que estão 
reproduzindo os sons corretos consistentemente, deixo os pequenos a vontade para 
pintarem as figuras, recortarem e colarem em seus materiais.

 

Atividade (3) desenvolvida para o pré-escolar e primeiro ano.

Atividade: Carnaval alfabético.

Objetivos: estimular as crianças a identificarem as letras do alfabeto que compõem o 
seu nome, por meio da assimilação.

Sabemos que crianças nessa faixa etária ainda não dominam a leitura, por isso, nesta 
atividade o objetivo maior é introduzir ludicamente as crianças no universo do alfabeto.



Desenvolvimento: a atividade consiste em apresentar crachás escrito o nome do aluno
em letras grandes, maiúsculas bastão, onde por meio da assimilação o aluno terá que 
procurar as letras que compõem o seu nome exposto no crachá e pintar na folha da 
atividade as letrinhas correspondentes.

No primeiro momento apresento os crachás e executo ao fundo numa caixinha de som
marchinhas de carnaval selecionadas e adequadas para o momento.

No segundo momento apresento a folhinha com a atividade, e conto brevemente a 
história da maior festa popular denominada carnaval.

No terceiro momento peço que observem o nome escrito no crachá, e pintem os 
círculos onde se encontram as letras que correspondem as mesmas do crachá.

 

No quarto momento vamos ajudar Mônica encontrar sua máscara para o grande baile 
de carnaval, logo após vamos colorir as figuras presentes na atividade e brincar de 
carnaval.

Atividade (4) desenvolvida para o primeiro ano.

Atividade: ligando as vogais.



Objetivos: identificar as vogais e os sons que representam.

Estimular as crianças a identificarem as vogais que que compõem os nomes das figuras
presentes na atividade proposta.

Desenvolvimento.

No primeiro momento apresento cartões que constam imagens ou figuras juntamente 
com a vogal que representa o nome desta figura.

No segundo momento peço para que as crianças repitam o som de cada uma das 
cinco vogais trabalhadas nos cartões, e quando estiverem associando as vogais aos 
sons que elas representam consistentemente, chegou a hora de realizar a atividade 
proposta.

No terceiro momento apresento a atividade e explico a dinâmica de maneira lúdica.

No quarto momento após todos realizarem a atividade, fazemos a correção juntos, 
logo então, depois da correção os deixo à vontade para colorir as figuras presentes na 
atividade.

Atividade (5) pedagógica de alfabetização 1° ano.

Diego James Almeida





Atividade (6) pedagógica de alfabetização 1° ano.

Diego James Almeida

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

7ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira Borgesa

1°ano

Estratégia de ensino para trabalhar: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

➢   Recurso: Folha impressa

➢   Objetivos: (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

➢   Público-Alvo: 1º ano do E.F

Descrição da Atividade:

1° momento: apresento o texto de trabalho abordando a temática que o mesmo traz, 
enfatizando que somos todos diferentes em alguns aspectos e iguais em outros! 
trabalhando a construção de uma imagem e auto imagem positiva, não vou discutir se 
existe ou não racismo (sabemos que existe!), pois ele só existe para quem não tem 
amor no coração. 



2° momento: realizo a leitura do texto.

3° momento: faço perguntas à cerca da temática e do texto problematizando 
ludicamente algumas questões para investigar o grau de entendimento de cada aluno.

Por que somos diferentes?

Quantas pessoas pretas temos em nossa sala de aula, na nossa família em nosso 
bairro?

A cor da pele preta é maravilhosa, vocês concordam? Etc...

4° momento: solicito que façam um desenho que represente a igualdade racial, ou que
pintem o desenho impresso disponibilizado pelo professor nessa temática.

Atividade (8) pedagógica de alfabetização adequada para educação infantil e 1°
ano.

Diego James Almeida

 

Atividade:  Brincando com a imaginação!



Objetivo: Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas(pag55BNCC).

Desenvolvimento: Contar a história da galinha Maricota com toda ludicidade que o 
texto exige. Logo após a leitura, solicito que os alunos um por um, me conte o que 
entendeu da história da galinha Maricota.

            Após os comentários peço para que recriem a história mudando os 
protagonistas e abusando da imaginação e criatividade, tenho certeza que surgirá 
histórias maravilhosas, por fim em uma folha em branco vamos criar um desenho que 
represente o texto de trabalho para colar em nosso mural de atividades.

Atividade (9) pedagógica de alfabetização adequada para educação infantil e 1°
ano.

Diego James Almeida

Atividade:  Ditado Recortado.

Objetivo: Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.



Desenvolvimento: O professor vai contando uma história e incorporando os 
personagens da atividade proposta, chamando atenção dos alunos para a Interjeição 
que é a palavra invariável que exprime sentimentos, emoções, sensações, estados de 
espírito ou que age sobre o interlocutor, fazendo-o adotar determinado 
comportamento.

Atividade (10) pedagógica de alfabetização adequada para educação infantil e 1°
ano.

Diego James Almeida

Atividade: O numeral do dia

Campo de experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivo: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência. (pag 52 da BNCC)



Desenvolvimento: O professor apresenta o número do dia e vai desenvolvendo as 
questões da atividade proposta junto com a turma, exemplificando a todo momento 
por meio de objetos ou representações escritas o número de trabalho do dia, que no 
caso é o número 1.

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

11ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida

Professor: Dirce Maria Franck da Silveira Borges

1°ano

Estratégia de ensino para trabalhar: Grandezas e medidas.

Recurso: Folha impressa

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

Público-Alvo: 1º ano do E.F



Descrição da Atividade:

1° momento: apresento a atividade aos alunos.

2° momento: Investigo o que elas sabem sobre cédulas de dinheiro e moedas.

3° momento: faço perguntas à cerca da atividade, problematizando ludicamente 
algumas questões ao mostrar diferentes cédulas impressas investigando assim, o grau 
de entendimento de cada aluno sobre a temática.

Para que serve o dinheiro? Já ganhou dinheiro? Qual cédula vale mais e qual vale 
menos?

4° momento: solicito que realizem a atividade em questão auxiliando aos que 
apresentarem maior dificuldade, após todos terminarem podemos brincar de comércio,
alguns serão comerciantes outros clientes em uma cidade maluca (sala de aula).

A atividade proporcionará aos alunos muita diversão e aprendizado.

 









UBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

15ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira Borgesa

1°ano

Estratégia de ensino para trabalhar:Construção do sistema alfabético

Recurso: Folha impressa.

Objetivos: .(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

Público-Alvo: 1º ano do E.F

Descrição da Atividade:

1° momento: Vamos ler juntos com atenção o enunciado da atividade.

2° momento: vamos realizar a atividade proposta.

3° momento: após todos terminarem de realizar a atividade, vamos ler com atenção em
voz alta as palavras construídas na atividade, destacando o som das vogais presentes 
nas mesmas.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

18ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira Borgesa

1°ano

Estratégia de ensino para trabalhar: trabalhar as Vogais.

Recurso: Folha impressa.

Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

Público-Alvo: 1º ano do E.F

Descrição da Atividade:

1° momento: o professor irá apresentar a atividade impressa aos alunos, perguntando 
o nome das figuras presentes na atividade.

2° momento: com o auxilio do professor ou de um responsável vamos pegar tesouras 
sem pontas, e recortar as vogais que se encontram abaixo dos pontilhados.

3° momento: vamos colar as vogais em seus respectivos lugares nas palavras, mas so 
cole se tiver certeza! Vamos deixar eles descobrirem o lugar correto das vogais 
sozinhos ou com os coleguinhas da turma, observando seu desempenho no 
desenvolvimento da atividade.

4° momento: vamos ler as palavras em grupo, reforçando a importância das vogais. 

Logo após podem colorir as figuras que compõem a atividade.

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.



Objetivos: contação de história.

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: contação da história "Enquanto fico em casa" 
disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1SNF1T6HxhBxQBFQvxzsLFqhc-
F1R7AuL/view?usp=drivesdk

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

Objetivos: contação de história.

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: contação da história "O nervosinho" uma história 
muito boa para refletirmos acerca dos nossos comportamentos.

disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1SPyFYzZ-
4yGLywXPRYQpLlrQOh3KGulo/view?usp=drivesdk

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

Objetivos: contação de história.

https://drive.google.com/file/d/1SPyFYzZ-4yGLywXPRYQpLlrQOh3KGulo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SPyFYzZ-4yGLywXPRYQpLlrQOh3KGulo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SNF1T6HxhBxQBFQvxzsLFqhc-F1R7AuL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SNF1T6HxhBxQBFQvxzsLFqhc-F1R7AuL/view?usp=drivesdk


Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: contação da história " Eu sou assim e vou te mostrar"
uma história que aborda questões de diferenças enfatizando que neste mundo 
somos todos iguais eu, você e os animais.

disponível em:

https://drive.google.com/file/d/
1S8cgNW18Qe7ePIuso5eky5E4hSN5w7DF/view?usp=drivesdk

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

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, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

 .

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: tradicional jogo da forca, entretanto neste jogo usamos 
nomes de brinquedos antigos.

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1TSrkq0gyoG34nptjS-v_JVO1o_1dw59z/
view?usp=drivesdk

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

https://drive.google.com/file/d/1TSrkq0gyoG34nptjS-v_JVO1o_1dw59z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TSrkq0gyoG34nptjS-v_JVO1o_1dw59z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1S8cgNW18Qe7ePIuso5eky5E4hSN5w7DF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1S8cgNW18Qe7ePIuso5eky5E4hSN5w7DF/view?usp=drivesdk


Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

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, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

 .

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: neste quiz o aluno deverá prestar atenção na forma e e
outras características da letra, este jogo e muito interessante para reforçar o 
trabalho com as vogais.

Disponível em:

https://wordwall.net/resource/19899832

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

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, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

 .

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: jogo da memória com os personagens do livro que 
estamos trabalhando intitulado " O grande rabanete".

Disponível em:

https://wordwall.net/resource/19899832


https://wordwall.net/resource/19899526

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

DESCOBRINDO OS NÚMEROS E AS QUANTIDADES 

Recurso: mídia digital.

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 E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: o jogo propõe reconhecer o número e a quantidade 
que o representa. O aluno deve contar quantas unidades tem na imagem e 
marcar a responda correta.

Disponível em:

https://wordwall.net/resource/16439108

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

VAMOS CANTAR E APRENDER COM O SACI PERERÊ

Recurso: folha impressa.

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, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

https://wordwall.net/resource/16439108
https://wordwall.net/resource/19899526


Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade

1° momento: apresentar a atividade aos alunos investigando seus 
conhecimentos prévios acerca do personagem.

2° momento: escutar a música com os alunos cantando, memorizando e 
identificando palavras na letra da música.

3° momento: vamos realizar a atividade proposta na folha impressa.

Link da música.

https://youtu.be/tlSvKniFHXY

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

Recurso: mídia digital.

Objetivos: contação de história.

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: contação da história sobre o halloween, atividade 
esta sugerida pela coordenadora que envolvia enviar alguma atividade pronta 
da internet.

disponível em:

https://youtu.be/1ulzVttWT2Q

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Diego Almeida Professor: Dirce Maria Franck da Silveira
Borgesa

1°ano

https://youtu.be/tlSvKniFHXY


Recurso: folha impressa.

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, vogais, partes 
de palavras) com sua representação escrita (BNCC).

 .

Público-Alvo: 1º ano do E.F da EMEF Padre Pagliani.

Descrição da Atividade: nesta atividade o aluno deverá prestar atenção na 
forma e  outras características da letra, atividade muito interessante para 
reforçar o trabalho com as vogais.

Nome:______________________________Data:___/___/___

VAMOS CANTAR E APRENDER COM O SACI PERERÊ

O SACI PERERÊ PULA NUM PÉ

O SACI PERERÊ PULA NUM PÉ

SE DE LONGE ESCUTAR A BAGUNÇA CHEGAR

VOCÊ PODE ESCUTAR É O SACI PERERÊ

O SACI PERERÊ PULA NUM PÉ

O SACI PERERÊ PULA NUM PÉ

AGORA EU QUERO VER

EU QUERO VER VOCÊ

PULAR EM UM SÓ PÉ

COMO O SACI PERERÊ

VAMOS RECORTAR DE JORNAIS E REVISTAS AS VOGAIS
PRESENTES NA FRASE DESTACADA EM VERMELHO



Cole as vogais aqui!

Bom 

trabalho!


