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1º Atividade Alfabetização - Técnica de tinta guache. 

Para Alfabetização: atividade 

Por Maria do Carmo Rosado 

Minha casa: 

-Como gosto de minha casa! Ela não é grande, mas tem um lindo jardim. Nele há 

muitas flores: rosas, cravos, lírios e margaridas. 

-Meu canteiro preferido é o das rosas. 

-Há lindas folhagens entre as flores. 

-Rego o jardim todos os dias, porque plantas precisam de água e sol para viver. 

Texto para ouvir a história e logo após a criança desenhar com tinta têmpera um 

jardim 

 

 

2 Atividade Alfabetização PIBID  

 



 

3 Atividade Alfabetização PIBID – Fernanda 

 

4 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID  

 



 

 

 

5 Atividade de Alfabetização PIBID  

Tocar nas letras 

Motivação: a professora irá desenhar as letras, em EVA e irá entregar aos alunos 

para que os toquem, seguindo setas projetadas estrategicamente no interior das 

letras. Logo após os alunos testarem e observarem, a professora irá até o parquinho 

da escola, onde pedirá aos alunos desenhem na areia as letras vistas no EVA. Essa 

prática desenvolve sua memória visual e motora. 

 



 

6 Atividade de Alfabetização PIBID - Fernanda 

Utilizar imagens para facilitar o aprendizado 

Motivação: a professora contará uma história com personagens de animais e doces. 

Logo após, ela irá criar um jogo de memória onde os cartões terão as imagens dos 

animais e dos doces. Com uma caixa de sapato, irá recortar imagens para fazer o 

jogo. Ela então irá distribuir as cartelas aos alunos para jogar. 

 

 

7 Atividade de Alfabetização PIBID - Fernanda 

Motivação: a professora irá dar massinhas de modelar para os alunos, para eles 

brincarem espontaneamente. Logo após da tarefa sugerida, a professora irá pedir 

aos alunos para que moldem as letras estudadas com as massinhas de modelar. 

Fixando o fonema de cada palavra. Motivação: o professor irá produzir um cartaz 

com várias imagens de letras seguidas de espaços correspondentes às sílabas, que 

serão preenchidas pelos alunos após formar a palavra, conforme esse exemplo: 



 

 

 

8 Atividade de Alfabetização PIBID - Fernanda 

Trabalhar a leitura de forma lúdica 

  

Objetivo da BNCC: (EIO3EFO4) Expressar-se por meio da linguagem oral, escrita, 

espontânea e visual. 

Motivação: a professora irá contar uma história. Dessa história terão palavras que 

ela fará um tabuleiro. A brincadeira consiste em jogar dois dados, um com números 

e outro com cores, e conforme a combinação, o aluno deve ler a palavra 

correspondente no tabuleiro. 

Para Alfabetização: atividade 

Por Maria do Carmo Rosado 

Minha casa: 

-Como gosto de minha casa! Ela não é grande, mas tem um lindo jardim. Nele há 

muitas flores: rosas, cravos, lírios e margaridas. 

-Meu canteiro preferido é o das rosas. 

-Há lindas folhagens entre as flores. 

-Rego o jardim todos os dias, porque plantas precisam de água e sol para viver. 

Texto para ouvir a história e logo após a criança desenhar com tinta têmpera um 

jardim. 

 

 



 

9 Atividade de Alfabetização PIBID – Fernanda 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivo da BNCC: (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em 

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

regularidade estabelecida. 

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

  

Introdução: a professora irá cantar a música do “Pirata da Perna-de-Pau” com as 

crianças, em casa eles podem ler/cantar. 

  

EU SOU O PIRATA DA PERNA DE PAU DO OLHO DE VIDRO DA CARA DE MAU 

EU SOU O PIRATA DA PERNA DE PAU DO OLHO DE VIDRO DA CARA DE MAU 

 

10 Atividade Alfabetização PIBID – Fernanda 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivo da BNCC: (EF02LP02) Segmentar palavras, classificando-as em sílabas e 

remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

  

VAMOS CANTAR?! ANTES COMPLETE COM AS SÍLABAS QUE FALTAM: 

PE - LA - SA – NA – PO – TE - LI 

 

11 Atividade Alfabetização PIBID 

Introdução: a professora irá dar um adjetivo a cada aluno, logo após comentará 

sobre o que adjetivo, dará a folha de exercício para praticar. 



 

 

Objetivos da BNCC: E F 0 3 L P 0 9 = identificar em textos, adjetivos e sua função 

de atribuição de propriedades aos substantivos 

 

12 Atividade Alfabetização PIBID 

Introdução: a professora irá contar uma história com as palavras que estão na folha, 

logo após pedirá ajuda aos alunos para seguir a história 



 

 

 

13 Atividade de Alfabetização 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivo: (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

  

Introdução: Pode ser enviado para casa e/ou de forma online o link de um jogo de 

alfabetização: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer


 

 

 

14  Atividade PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivos da BNCC: (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 

representação dos sons da fala. 

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

Introdução: a professora irá mostrar a dobradura de uma flor que será dada para sua 

mãe ou figura materna. Logo após, entregará para os alunos uma folha para que 

cada aluno leia individualmente e complete pequenas frases uma de cada vez 



 

 

 

15 Atividade PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivo da BNCC: (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em 

diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.).  

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou 

com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação. 

Introdução: a professora irá pedir uma foto da mãe e iniciará uma conversa com 

eles falando de mães, quem são suas mães, nomes (lembrando que uma mãe 

poderá ser uma avó, tia, aquela pessoa que o ama e cuida). 



 

 

 

16 Atividade PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 3º 

Professora: Kellen 

Pibidiana: Fernanda 

Objetivo da BNCC: (EF03LP09) Identificar em textos, adjetivos e sua função de 

atribuição de propriedades aos substantivos. 

Introdução: a professora irá dar uma qualidade a cada aluno, falando que as nossas 

mamães tem muitas qualidades, dando inicio a uma conversa com os alunos. Logo 

após irá dar a folhinha aos alunos para ser feita a atividade. 



 

 

 

17ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Fernanda Professora: Kellen Ano: 3º 

 · Recurso: Folha impressa 

· Objetivos: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

(EF35LP03) identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

· Público-Alvo: 3º ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

· Descrição da Atividade: Ler e/ou cantar a música folclórica, desenhar a música 

CAI CAI BALÃO 

CAI CAI BALÃO 

AQUI NA MINHA MÃO 

NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO 

NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO 

CAI NA RUA DO SABÃO! 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 



 

18ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Fernanda Professora: Kellen Ano: 3º 

  

· Recurso: Folha impressa 

· Objetivos: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

· Público-Alvo: 3º ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

· Descrição da Atividade: O aluno deverá ler os versos, em seguida responder às 

perguntas! 

 

 

 



 

19ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Fernanda   Professor: Kellen   Ano: 3º Ano 

 

Estratégia de ensino para trabalhar esportes 

 Recurso: folha impressa  

 Objetivos: (EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, 

identificando as características que os constituem na contemporaneidade e 

suas manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

 Público-Alvo: 3º ano do EMEF. Gen. Antônio de Sampaio 

 Descrição da Atividade: Nesta atividade iremos trabalhar as Olimpíadas. Sabe 

a diferença entre jogo e esporte? Qual esporte tu gosta? Pratica algum 

esporte? Assistiu alguma competição olímpica? 

 

 



 

 

 

 

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

  

Estratégia de ensino para trabalhar: 

· Recurso: Vídeo 

· Objetivos: (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando 

rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo 

imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

· Público-Alvo: 3º ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

· Descrição da Atividade: 

A professora irá enviar um vídeo de um jogo do substantivo próprio e substantivo 

comum. Em um vídeo explicativo a professora irá falar que o nome da cidade onde 

moramos (Jaguarão) é um substantivo próprio. O meu nome e o nome dos alunos 

são substantivos próprios. Então que o nome que damos a pessoas e cidades é 



 

substantivo próprio, e o substantivo comum é dado a coisas: caneta, lápis, cadeira, 

entre outros. Neste jogo a criança tecla numa figura e diz qual é o substantivo que 

está vendo, logo após ela toca na figura para ver se acertou, sendo que estará 

escrito atrás de cada figura „‟substantivo próprio ou comum‟‟. Link do jogo: 

https://wordwall.net/resource/15720158 

 

 

 

21 Atividade Alfabetização Pibid 

Recurso: Folha impressa 

· Objetivos: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

· Público-Alvo: 3º ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Atividades de Brincadeiras 

Motivação: a professora irá conversar com os alunos, por meio de vídeos, sobre as 

brincadeiras que eles gostam de fazer. 

Objetivo da BNCC: explorar momentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 

palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas 

diversas modalidades: as artes, a ciências e a tecnologia. 

https://wordwall.net/resource/15720158


 

 

 

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                   Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

  Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: (EF15LP12) Relacionar textos e ilustrações com outros recursos 

gráficos. 

- Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: A professora irá falar sobre as vogais, pedirá para os 

alunos que falem seus nomes e vejam quais vogais tem em seus nomes. Logo após, 

pedirá que faça a atividade proposta. 

 



 

 

 

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professora: Kellen Ano: 3° Ano 

  

Recurso: mídia online 

Objetivo: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação 

para o cálculo mental ou escrito. 

Público-alvo: 3º Ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Descrição da Atividade: a professora apresentará um jogo de matemática no qual os 

alunos terão que estourar os balões correspondentes ao cálculo que tem como 

resultado o número que está no vagão do trem. Link: 

https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-

n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o 

https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o
https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o


 

 

 

24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar frases: 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

- Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: A professora irá comentar com os alunos sobre a letra do 

alfabeto R, pedirá aos alunos que falem palavras com esta letra. Também veremos 

um vídeo com trava línguas (https://www.youtube.com/watch?v=PH-drabPu7Y). 

Logo após, entregará uma folha aos alunos para que completem as frases 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PH-drabPu7Y


 

 

 

25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

  

Estratégia de ensino para trabalhar cálculos matemáticos 

Recurso: Folha impressa 

Objetivo: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e multiplicação 

para o cálculo mental ou escrito. 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os alunos 

irão praticar a adição e a subtração através de jogo. Recortar e montar o dado e 

depois jogar, registrando as respostas. 

 

 



 

 

 



 

 

 

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: EF03MA03. Construir e utilizar fatos básicos da adição e da 

multiplicação para o cálculo mental ou escrito 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os 

alunos irão praticar a matemática. 



 

 

 

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                   Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

   

Estratégia de ensino para trabalhar: 

Recurso: Folha impressa 

Objetivo: (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.) 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os alunos 

irão praticar a atenção e a expressão artística. 



 

         

 

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

  

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha impressa 

- Objetivos: (EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 

comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em 

situações de compra, venda e troca. 

- Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os 

alunos irão praticar o uso do sistema monetário 



 

 

 

29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha impressa 

- Objetivos: (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares 

contextuais e entre grafemas e fonemas.  

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os 

alunos irão praticar o uso da letra R. 



 

 

 

30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Computador 

- Objetivos: EF02MA07. Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 

e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de 

registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagem ou material. 



 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: um trem passa com um número, que o balão tem que cair 

no vagão da resposta certa. 

Link: https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-

n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o  

 

 

 

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Vídeo 

- Objetivos: EF15P19. Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: a professora irá contar uma história relacionada a bruxas 

para as crianças, nome da história A Bruxa Verde. Onde as crianças irão escutar a 

história e logo após irão desenhar os personagens. Em seguida, vamos ler a 

parlenda e fazer a atividade. 

https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o
https://wordwall.net/pt/resource/3611649/jogo-da-memoria-dos-n%c3%bameros/jogo-da-multiplica%c3%a7%c3%a3o


 

  

 

 

 

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 



 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: EF15LP03. Localizar informações explicitas em textos. Público-Alvo: 3º 

ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: a professora através da folha irá contar a história da 

borboletinha e cantar para que as crianças cantem junto 

Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti Perna de 

pau Olho de vidro E nariz de picapau Pau-pau 

Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti Perna de 

pau Olho de vidro E nariz de picapau Pau-pau 

Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti Perna de 

pau Olho de vidro E nariz de picapau 

Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti 

Perna de pau Olho de vidro E nariz de picapau 

 



 

 

 

 

 



 

 

33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: EF15LP03. Localizar informações explicitas em textos. Público-Alvo: 3º 

ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: os alunos irão completar a folha da borboletinha 

 

 

34ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professor: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar: 

- Recurso: Folha impressa 

- Objetivos: (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares 

contextuais e entre grafemas e fonemas. 

Público-Alvo: 3º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 



 

- Descrição da Atividade: a professora enviará em folha a atividade na qual os 

alunos irão praticar o uso da letra SS. 

 

 

35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah   Professora: Kellen   Ano: 3° Ano 

- Recurso: folha 

- Objetivos: (EF351P03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 

compreensão global. 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares 

e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 

outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o 

que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura 

local, regional e brasileira. 

- Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: A professora irá falar sobre a cidade de Jaguarão, nossa 

cidade. Irá ler o conto sobre seu nome.  Logo após, pedirá aos alunos que 

desenhem os personagens da história lida, explicará quem são os personagens 



 

dessa história, o que vem a ser personagens. 

  

   A lenda do Jaguar 

 

       O nome do rio Jaguarão e da cidade homônima têm origem numa lenda 

indígena guarani. Contavam os velhos pajés, quase em sussurros... Ao pé das 

grandes fogueiras... Em noite estrelada de verão... Cri-cri dos grilos e o clamar triste 

das corujas...  

      Naqueles tempos os guaranís eram donos desta terra. Não havia o homem 

branco com seu jeito difícil de lidar com a Mãe Terra... Yaguaru ou Yaguaron era um 

bicho horripilante, meio jaguar meio peixe. Do tamanho de um cavalo pequeno. Pêlo 

espesso como o da capivara. Boca crivada de dentes, como os da traíra; pontudos e 

afiados como os espinhos da coronilha. Tinha os olhos flamejantes que brilhavam na 

escuridão. Seu urro parecia sair das profundezas do inferno... Adorava ver correr 

sangue. Para tocaiar suas presas, homens, mulheres e até curumins, usava de um 

estratagema: com suas garras grandes como espadas, fazia enormes buracos, entre 

as barrancas; junto às margens do rio. Quando a vítima, incauta, passava por tal 

armadilha, seu peso fazia a mesma desabar. Era mais um desgraçado! Matava dois, 

três, quatro ou mais... Só por prazer. Comia, de algum deles, somente os pulmões. 

O bicho era o terror dos índios. 

      Os guaranis fizeram várias buscas para matá-lo. Procuraram, perto da nascente, 

no meio das pedras, junto aos camalotes e nada. Na mata fechada, que existia, 

naqueles tempos, perto da foz... Nem rastro... Até na Mirim andaram a procura do 

bicho!... Nada encontraram... O Yaguaru tinha sumido? Ninguém sabe... Talvez ele 

esteja nalguma barranca, nas curvas do Rio Jaguarão, junto aos sarandizais 

esperando mais uma vítima. 

 

 



 

36ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professora: Kellen Ano: 3° Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar:  

- Recurso: Folha 

- Objetivos: (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de 

palavras derivados de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 

compreender palavras e para formar novas palavras. 

- Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

- Descrição da Atividade: Os alunos irão ler as palavras escritas dentro do quadrado, 

a leitura será feita coletivamente, uma por uma, enfatizando as sílabas. Depois será 

solicitado que as crianças reescrevam as palavras. 

 

 

37ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Lemos Fattah Professora: Kellen Ano: 3° Ano 

- Recurso: Folha 

- Objetivos: (EF15LP01) reconstrução das condições de produção e recepção de 

texto, estratégias de leitura. 

- Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 



 

- Descrição da Atividade: A professora irá cantar a música do pato para os alunos, 

logo após irá pedir para os alunos circularem as palavras que estão de acordo com o 

texto. 

 

 

38º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Fernanda 

Professor: Kellen 3ºAno 

Estratégia de ensino para trabalhar: A professora irá conversar com os alunos sobre 

o Natal e seu significado 

Ø Recurso: Vídeo. 

Ø Objetivos: EF35LP20. Expor trabalhos e pesquisas escolares em sala de aula, 

com apoio de recursos multisemióticos (imagens, diagramas, tabelas etc) 

orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem a situação comunicativa 

Ø Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

Ø Descrição da Atividade: A professora irá enviar o vídeo através do whatsapp 



 

 

 

39º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Professor: Kellen 3ºAno 

 

Estratégia de ensino para trabalhar: sequência didática com tema Natal 

Ø Recurso: Folha 

Ø Objetivo: (EI03E004) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais. 

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

Ø Público-Alvo: 3º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

Ø Descrição das Atividades: 

Atividade 1: A professora através da história contada para os alunos sobre o Natal, 

pedirá a cada aluno que desenhe em uma folha branca e pinte os personagens do 

Natal, através do desenho conte sua história de Natal. 

Atividade 2: Vamos cantar a música de Natal? Preencher a música com as palavras 

que faltam. Separar as palavras em sílabas. 

Atividade 3: Encontrar as palavras no caça-palavras. 



 

Atividade 4: Ligar os pontos seguindo a ordem e formando a árvore de Natal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

40º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO: SEQUENCIA DIDÁTICA 

Pibidiana: Fernanda Professor: Kellen 3ºAno 

Recurso: Folha, cartolina, foto dos alunos 

Objetivos da BNCC: 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e 

contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e 

composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 

de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando 

rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos 

visuais e sonoros. 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de 

recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 

roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação 

comunicativa. 

Motivação: a professora vai falar das férias e do ano que passou! Quem foi tomar 

banho de rio ou na lagoa ou em alguma praia? Com quem brincaram, onde foram, o 

que fizeram? 

Dinâmica "PUXANDO CONVERSA" 

No tabuleiro tem 25 perguntas pra socializar com as crianças. Conhecer um 

pouquinho a história de cada um nesse início de aulas. Inicialmente a professora 

solicita que cada criança se apresente falando o nome, idade e onde mora. (essa 

pergunta deve ser comum à todos). Depois escolhe um número de 1 à 25 que estará 

espalhado no chão ou sobre uma mesa, o professor fará a leitura da pergunta 

relacionada ao número que a criança falou e deixa que ela responda para todos 

ouvirem. O tabuleiro poderá ainda ser impresso em forma de cartaz, virando um 

mural de socialização. 



 

 

Atividade: 

1) “O meu nome rima com...” - Em roda a professora irá sentar com os alunos para 

se apresentar cada um e irá falar seu nome e encontrar a própria foto no cartaz que 

estará na parede, ali deve escrever seu nome e palavras que rimam com ele, os 

colegas podem ajudar.  

 



 

2) “Excursão pela Escola” - Depois irão formar um trem onde para conhecer as 

dependências da escola, logo após retornarão a sala e irão desenhar e pintar numa 

folha de papel, o espaço da escola que mais gostaram. 

 

  

3) “Caminho para a Escola” – organizar as sílabas e formar as palavras encontradas 

no caminho para a Escola: 

 

 

41º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO: BINGO DE PALAVRAS 

Pibidiana: Fernanda Professor: Kellen 3ºAno 

 Recurso: Folha Bingo, tesoura, bala de goma 

Motivação: a professora irá contar sobre o jogo sendo que as pedrinhas do bingo 

serão jujubas, as crianças que acertarem as cartelas ganharão as balas 

Objeto da BNCC: EF03LP04. Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em 

monossílabos tônicos terminados em A, E, O, e em palavras oxítonas terminadas em 

A, E, O seguidas ou não de S. 



 

Atividade: a criança irá recortar as palavras escritas e colar com o nome dos alunos, 

poderão colorir as palavras escritas. A professora irá pedir para colorirem as 

palavras que tenham a vogal A, depois irá pedir que pintem de amarelo as palavras 

com a vogal E, que circulem de vermelho a letra que tenha no seu nome. Ganhará o 

bingo quem fizer mais palavras na vertical ou na horizontal completo, fale bingo! 

Toda palavra sorteada será escrita no quadro para visualizar, logo após irão ler os 

nomes escritos no bingo. Logo após todos irão ler em voz alta os nomes do bingo. 

 

 

 



 

42º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Fernanda Professor: Kellen 3ºAno 

Sequência didática a partir da leitura do “Livro da família”. 

Recurso: vídeo e folha impressa 

Objetivos: 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão. 

(EF1HIO6) Conhecer as histórias da família e da escola, identificar o papel 

desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. Palavra-Chave: 

família, Constituição Familiar, membros da família e sua responsabilidade. 

(EFO1HIO7) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização 

familiar. Perceber, através da contagem, que existem mudanças nas famílias. E que 

cada família é única e tem sua história e seu valor. 

Público-Alvo: 1º ano da EMEF. General Antônio de Sampaio 

Descrição da Atividade: Nesta aula iremos trabalhar com uma contação de história 

que fala sobre o tema família, “Livro da Família” de Todd Parr, no qual podemos 

trabalhar vários assuntos. As crianças irão ter que falar um pouco sobre a sua 

família, identificar membros da família, também terão que fazer um desenho de 

como vê a sua família; pintar o numeral que corresponde a quantia de pessoas que 

fazem parte da família e, em seguida escrever os nomes de cada um. 

Motivação: a professora irá trazer a Contação de História “O livro da Família”: Link: 

https://youtu.be/DYS5rgQYcM0 

Depois, irá conversar com os alunos, contar sobre si, sua família, a história da sua 

família e irá pedir para que falem um pouco sobre si mesmos, sua família, logo após 

a conversa pedirei para que eles desenhem sua história no papel e pintem. 

Logo após esta atividade de motivação, a professora aplicará as outras atividades 

propostas em folha. Na primeira o aluno deve escrever o nome dos integrantes da 

família e escrever a quantidade de membros 

https://youtu.be/DYS5rgQYcM0


 

 

Na segunda atividade vamos desenhar a família nesta moldura, fazendo uma foto da 

família: 

 

Na terceira vamos completar a cruzadinha da família 



 

 

  

A quarta atividade vai ser feita em casa e compartilhada com os colegas na escola, 

vamos conversar sobre brincadeiras que os familiares brincavam quando crianças e 

a que as crianças brincam atualmente: 

 



 

43º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ATRAVÉS DOS SENTIMENTOS 

Pibidiana: Fernanda Professor: Kellen 3ºAno 

  

Recursos: folha impressa 

Objetivos: 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão. 

(EF15LP19) Contação de história. Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor. 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes 

descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido 

do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

Público alvo: 3º Ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Motivação: a professora irá falar sobre os sentimentos com os alunos, que todos nós 

temos emoções e sentimentos, sobre as mudanças de humor, os porquês e como 

mudamos o tempo todo. A intenção é possibilitar a criança sua manifestação, 

favorecer uma tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, 

mágoas, desejo e etc. Buscando identificá-los bem como ter a possibilidade de 

aprender a lidar com eles. 

1º Atividade: Teatrinho - iremos fazer uma peça teatral com a história dos 7 anões e 

a Branca de Neve, sendo que cada aluno será um personagem, considerando que 

os anõezinhos têm um humor peculiar e a história acontecerá dentro da sala de 

aula. Como se ali fosse a casa dos 7 anões, haverá os personagens, e a história 

onde todos irão participar: 

Branca de Neve e os 7 Anões 

Era uma vez um rei que vivia num reino distante com a sua filha pequena que se 

chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que 

também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher 

muito bela, mas também muito má e não gostava de Branca de Neve que, quanto 

mais crescia mais bela se tornava. 

A rainha malvada tinha um espelho mágico ao qual perguntava todos os dias: 

„‟espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu?‟‟ E o espelho respondia: 

„‟não minha rainha, és tu a mulher mais bela!‟‟ Mas uma manhã a rainha voltou a 

perguntar ao espelho, e este respondeu: „‟Tu és muito bonita minha rainha, mas 

Branca de Neve é agora a mais bela!‟‟ Enraivecida, a rainha ordenou a um dos seus 

servos que levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse, trazendo-lhe de volta 

seu coração como prova. Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse-lhe 

para fugir em direção a floresta e nunca mais voltar ao reino. 



 

Já na floresta, Branca de Neve conheceu alguns animais, os quais se tornaram seus 

amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu a sua porta. Como 

ninguém respondeu e a porta não estava fechada à chave, entrou. Era uma casa 

muito pequena, que tinha sete caminhas, todas muito pequeninas, assim como as 

cadeiras, a mesa e tudo o mais que se encontrava na casa. Também estava muito 

suja e desarrumada, e Branca de Neve decidiu arrumá-la. No fim, como estava muito 

cansada, deitou-se nas pequenas camas, que colocou todas juntas, e adormeceu. 

A casa era dos sete anões que viviam na floresta e, durante o dia, trabalhavam 

numa mina. 

Ao anoitecer, os sete anões regressavam à sua casinha, quando deram com Branca 

de Neve, adormecida nas suas caminhas. Que surpresa! Com tanta excitação, 

Branca de Neve acordou, espantada e rapidamente se apresentou: 

- Eu sou a Branca de Neve. 

E os sete anões, todos contentes, também se apresentaram: 

- Eu sou o Feliz! 

- Eu sou o Atchim e este é o Miudinho. 

- Eu sou o Sabichão, e estes são o Dorminhoco e o Envergonhado. 

- E eu sou o Rezingão! 

- Prazer em conhecê-los. Respondeu Branca de Neve, e logo contou a sua triste 

história. Os anões convidaram Branca de Neve a viver com eles e ela aceitou, 

prometendo-lhes que tomaria conta da casa deles. 

Mas a rainha má, através do seu espelho mágico, descobriu que Branca de Neve 

estava viva e que vivia na floresta com os anões. 

Então, furiosa, vestiu-se de senhora muito velha e feia e foi ter com Branca de Neve. 

Com ela levou um cesto de maças, no qual tinha colocado uma maça vermelha que 

estava envenenada! 

Quando viu Branca de Neve, cumprimentou-a gentilmente, e ofereceu-lhe a maça 

que tinha veneno. 

Ao trincá-la, Branca de Neve caiu, como se estivesse morta. A malvada rainha fugiu 

e, avisados pelos animais do bosque, os sete anões regressam apressadamente a 

casa, encontrando Branca de Neve caída no chão. 

Muito chorosos, os anões colocam Branca de Neve numa caixa de vidro, rodeada 

por flores. 

Estavam todos em volta de Branca de Neve, quando surgiu, no meio do bosque, um 

príncipe no seu cavalo branco. Ao ver Branca de Neve, o príncipe de imediato se 

apaixonou por ela e, num impulso, beijo-a. Branca de Neve acordou: Afinal estava 

viva! 

Os anões saltaram de alegria e Branca de Neve ficou maravilhada com o príncipe! 



 

O príncipe levou Branca de Neve para o seu castelo, onde casaram e viveram muito 

felizes para sempre. 

Através da leitura do texto a professora organizará a história com os alunos e os 

personagens a serem feitos na peça teatral. 

Logo após, a peça teatral iremos fazer outras atividades em folha. 

 

2º Atividade: Marcar as alternativas que se pareçam com vocês, vamos conversar a 

cada alternativa sobre as emoções apresentadas. 

 

  



 

3º Atividade: Ligar a Paty a emoção que ela representa, após escreva o que te 

proporciona a mesma emoção: 

 

4º Atividade: desenhar as emoções que faltam, escolher 2 e descrever como és 

neste momento: 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIÁRIOS REFLEXIVOS 2021-2022 

Diário Reflexivo – Maio 2021 

 

 Começamos no final de março nosso diálogo. Iniciamos com uma reunião 

com a professora Iracema, Kellen e Lucas, nos apresentaram às atividades a serem 

trabalhadas, houve apresentação dos alunos.  

 Atividades trabalhadas: tema da Páscoa, trabalhamos as vogais, consoantes, 

numeração até 100, numerais vizinhos, fizemos nossa apresentação através dos 

vídeos QUAL? EXPLICA, trabalhamos o R introvertido, fizemos brincadeiras, vídeos 

com esse tema, trabalhamos com regularidades da língua, S/SS, R/RR, C, QU, etc., 

leitura e produção textual, escrita espontânea, na matemática escrita espontânea, 

consolidar a escrita e leitura de números cardinais por extenso, soma e subtração, 

antecessor e sucessor, trabalhos de vídeos de contação de história, trabalhamos as 

festas juninas. De acordo com a BNCC, é importante, “compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais” (Brasil, 2018, p. 12). 

 As próximas atividades a serem trabalhadas serão: questões de ortografia 

s/ss, r/rr, x/ch, jogos matemáticos de soma, subtração e multiplicação.  

 Pelo conhecimento do PNA usamos o conhecimento alfabético, a consciência 

fonológica, a escrita e memória fonológica,  

Lembrando que, “a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a 

questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como 

ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o 

aprendizado” (Brasil, 2018, p. 16-7). 

 

Diário Reflexivo PIBID (Junho) - Fernanda 

  

Estamos sempre em conversa uma vez por semana no grupo do whatsapp com a 

professora Kellen, professora Iracema, Lucas e Fernanda. Por aí discutimos o 

estudo dos fatos abordados às atividades propostas a serem trabalhadas e como 

está sendo o resultado proposto das atividades dos alunos. Através de vídeo, de 

brincadeiras e contação de história das atividades propostas nesse mês. As 

atividades trabalhadas foram relacionadas com a ortografia s/ss r/rr c/qu e etc. As 

atividades propostas foram sobre os exercícios do R intrometido, a maioria dos 

alunos saiu bem, conseguiram fazer sem muitas dificuldades, que foram um de 



 

circular palavras com R e outro de acrescentar ou retirar R das palavras dadas, 

formando novas palavras. 

Alguns alunos sobre essa tarefa não realizaram o primeiro exercício, no segundo 

exercício alguns alunos em vez de fazerem o que estava proposto no enunciado, 

fizeram novas palavras. Algumas dessas palavras eram derivadas daquelas que 

foram dadas, outras eram totalmente novas. A maioria fez conforme estava sendo 

pedido. Também foi trabalhado na matemática com através de jogos passados pelo 

whatsapp, de soma, subtração, multiplicação. Essas atividades foram trabalhadas 

através de folhas didáticas repassadas na escola. 

Objetivos da BNCC: o eixo da oralidade compreende as práticas de linguagem que 

ocorrem em situação oral com ou sem contato, face a face, como aula dialogada, 

webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, 

programa de rádio e entrevista. 

EF03LP04: usar acento gráfico agudo com circunflexo. Em monosílabos tônicos 

terminados em A, E, O e em palavras oxítonas terminadas em A, E, O seguidos ou 

não de S. 

 

Diário Reflexivo de Julho 2021 

Fernanda Lemos Fattah 

 

 No mês de julho foram propostas atividades relacionadas a ortografia, jogos 

matemáticos e atividades de festas juninas. Porque as atividades são trabalhadas 

por etapas, e muitas destas atividades da etapa anterior foram designadas para 

agora, pois pelo fato de ter havido mudanças no calendário escolar de entrega de 

atividades. Nos encontramos sempre que necessário com a professora Kellen 

através de vídeo chamada onde conversamos sobre as atividades propostas. Com a 

professora Dynara supervisora, nos encontramos uma vez por semana, sendo que 

todas as atividades propostas conversamos para serem trabalhadas da melhor 

forma. Também foi trabalhado nesse período a figura paterna, a consciência negra e 

as festas juninas, sendo que os objetivos a serem alcançados pelos alunos foram 

alcançados. Estes, os alunos, tiveram um bom aproveitamento. Eles gostam muito 

das tarefas enviadas, como os jogos matemáticos, as outras tarefas são designadas 

em folhas, onde os pais vão até a escola pegar o material. 

Neste período utilizamos alguns objetivos da BNCC para planejar as atividades que 

foram encaminhadas:  

(EF03LP10) Reconhecer prefixo e sufixo produtivos na 
formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e 



 

de verbos, utilizando-os para compreender a palavras e formar 
novas. (EF03LP05) identificar o número de sílabas de palavras, 
classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e 
polissílabas. (BRASIL, 2018) 
 

 

Imagem 1: atividade impressa enviada para as crianças 

 

 

Imagem 2: jogo online sobre substantivo próprio e comum 

 

 

Diário Reflexivo de Agosto 

No mês de Agosto foram propostas a turma do 3º Ano da Escola Sampaio atividades 

relacionadas a ortografia, jogos matemáticos entre outras atividades. Porque as 

atividades são trabalhadas por etapas, e muitas destas atividades da etapa anterior 



 

foram designadas para agora pelo fato de ter havido mudanças no calendário 

escolar de entrega de atividades. Nos encontramos sempre que necessário com a 

professora Kellen através de vídeo chamada onde conversamos sobre as atividades 

propostas. Com a professora Dynara supervisora do Pibid, nos reunimos uma vez 

por semana, sendo que todas as atividades propostas são corrigidas antes de serem 

trabalhadas pelas crianças. Também foi trabalhada nesse período a figura paterna e 

a consciência negra e as festas juninas, sendo que os objetivos a serem alcançados 

pelos alunos foram alcançados. Estes, os alunos, tiveram um bom aproveitamento. 

Eles gostam muito das tarefas como os jogos matemáticos online que são colocados 

no grupo de whatsapp, as outras tarefas são designadas em folhas, onde os pais 

vão até a escola para pegar o material. 

Os objetivos da BNCC desenvolvidos neste período foram: 

EF03LP10. Reconhecer prefixo e sufixo produtivos na formação de palavras 

derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender 

a palavras e formar novas. 

EF03LP05: identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em 

monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. (BRASIL, 2018) 

  

Estas fotos são das atividades propostas e desenvolvidas pela professora titular 

junto aos alunos: 

 

Diante do fato das atividades serem bem recebidas e da participação das crianças, 

continuaremos trabalhando algumas destas propostas e outras a fim de que o 

ensino desejado alcance o objetivo final. 

  

Referencia: 

Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 



 

 

Diário Reflexivo de Setembro - Fernanda 

  

Encontramo-nos semanalmente com a professora Kellen, através de vídeo chamada 

e mensagens, onde debatemos as atividades dos alunos a serem trabalhadas. Com 

a supervisora Dynara, também nos encontramos semanalmente, todos os dias 

recebemos e visualizamos os trabalhos dos alunos através de mensagens no grupo 

de whatsapp e vemos como estão sendo trabalhadas. As atividades seguem um 

mesmo padrão, visto que os alunos ainda estão tendo algumas dificuldades e não 

alcançam muitos dos objetivos propostos. Pelo fato de ainda estarem assistindo 

aulas remotas, isto torna suas aprendizagens mais dificultosas, fazendo com que 

não se avance. Segue aqui algumas das atividades propostas. Estratégias e 

procedimentos de leitura: trabalhamos as habilidades EF03LQ10. Reconhecer 

prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivados de substantivos, de 

adjetivos e de verbos utilizando-os para compreender as palavras para formar novas 

palavras. Também obtivemos resultados através do reconhecimento de gênero. 

Fizemos a reconstrução das condições de produção e recepção de textos, 

estratégias de leitura. Habilidades EF15LPQ1, EF15LP02 

 

Diário Reflexivo de Outubro – Fernanda 

  

Nos encontramos semanalmente através de vídeo chamadas, professora Kellen e os 

outros estagiários e a professora Dynara. Sendo que alguns alunos estão voltando 

este mês para sala de aula, nisso a professora Kellen muda algumas das atividades 

elaboradas a serem propostas pelo fato de que os alunos não absorveram todos os 

conteúdos da décima etapa enviada para casa. Então serão repassadas as 

atividades a serem trabalhadas novamente em sala de aula para que obtenha um 

melhor aprendizado. 

Por enquanto há 10 alunos em sala de aula e serão trabalhadas as atividades que 

foram propostas até a 10ª etapa, pois sendo assim os alunos irão ter um melhor 

aprendizado, visto que, eles estavam em casa, então não tiveram um 

desenvolvimento satisfatório. Foi trabalhado também nesta etapa, temas sobre a 

cidade de Jaguarão, pois foi aniversário da cidade. Um deles foi um vídeo feito pelo 

pibidiano Lucas que foi trabalhado nesta etapa. 

Entre as habilidades da BNCC que trabalhamos neste mês, podemos citar o objetivo 

EF03HI03, identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, 

monumentos, edifícios e etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses 

nomes. Trabalhamos também o objetivo EF03LP10, que trata de reconhecer 

prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de 

adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender as palavras e para formar 

novas palavras 



 

 

Diário Reflexivo de Novembro 

  

Nos encontramos semanalmente através de vídeo chamada com a coordenadora 

Dynara e a professora Kellen. Nas escolas muitos alunos já retornaram as atividades 

presenciais, agora neste momento a professora do 3º ano da Escola Sampaio está 

trabalhando em sala de aula com 11 alunos, sendo que as atividades seguem indo 

para casa, pois muitos não retornaram suas atividades escolares por conta da 

pandemia. As atividades propostas trabalhadas abrangem o mesmo conteúdo 

escolar do ano letivo (leitura, escrita, matemática), pois os alunos não alcançaram os 

objetivos do conteúdo proposto, sendo assim todas as atividades relacionadas com 

os conteúdos anteriores. Foi trabalhado neste mês também uma atividade sobre 

Jaguarão, do colega Lucas responsável por um vídeo sobre a cidade. Em outra 

atividade trabalhamos a formação de palavras, nesta o objetivo foi (EF03LP10) 

reconhecer os prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de 

substantivos, de adjetivos e de verbos utilizando-os para compreender a palavra e 

para formar novas palavras. 

 

Diário Reflexivo de Dezembro 2021 

  

Nos encontramos semanalmente através de vídeo chamadas com a coordenadora 

Dynara e a professora Kellen, sendo que nós pibidianas estamos começando as 

visitas na escola. Tive a minha primeira visita no dia 2 de Dezembro. Na observação 

com os alunos, deu para constar que o aproveitamento com o ensino remoto não foi 

satisfatório. Prejudicou muito o aprendizado dos alunos, muitos destes alunos estão 

com o conteúdo como se fosse do primeiro ano ( a maioria ). Poucos atingem a série 

3 ano como seria. Conversando com a professora Kellen, chegamos a conclusão 

que o aproveitamento deles realmente não foi satisfatório. Na minha segunda visita 

10/12, no primeiro momento eles estavam fazendo desenho lúdico com a professora 

Bethania. Logo após, conversei com os alunos sobre o que eles achavam dos jogos, 

a maioria não conhecia. Apresentei o jogo da multiplicação para eles usarem no 

celular. Depois cantei a música de Natal com os alunos e falei sobre o Natal. 



 

 

EF15P13: Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos 

pelo professor. 

 

Diário Reflexivo de Janeiro 2022- Fernanda 

  

Nos encontramos semanalmente através de vídeo chamadas com a coordenadora e 

supervisoras, sendo que neste mês de janeiro, tivemos uma semana de recesso e a 

rede municipal de educação está em férias. Então nossas reuniões do Pibid 

seguem, com a organização de atividades para quando voltarem às aulas. Estamos 

trabalhando com o planejamento de atividades em forma de sequência didática, 

sendo preparadas para quando voltarem as aulas, em março trabalharemos com os 

alunos temas como: acolhida, família, nome, etc. As atividades trabalhadas neste 

mês foram decorrentes ao acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos 

tônicos terminados em A, E, O, e em palavras oxítonas terminadas em A, E, O 

seguidas ou não de S. Nesta forma trabalhamos o bingo de palavras com o nome 

dos alunos com confecção de material. Foram desenvolvidas muitas atividades com 

o nome dos alunos. Trabalhamos com rimas, fizemos uma excursão pela escola. 

Trabalhamos muito o retorno às aulas com o nome dos alunos. Há uma ansiedade 

por parte dos pibidianos para o retorno, esperamos ter novas experiências neste 

último mês de Pibid. 

 

Diário Reflexivo de Fevereiro 2022 

Nos reunimos semanalmente com as coordenadoras Dynara e Patrícia e demais 

supervisoras e pibidanos. Neste mês de fevereiro, foram apresentadas as 

sequências didáticas, onde estamos trabalhando e apresentando para as 

coordenadoras para trabalharmos com os alunos na volta às aulas, uma das 

sequências que irei trabalhar é a dos sentimentos, que farei uma peça teatral com os 

alunos da Branca de Neve e os 7 Anões e outras atividades. Teatrinho - iremos fazer 

uma peça teatral com a história dos 7 anões e a Branca de Neve, sendo que cada 



 

aluno será um personagem, baseado no fato de que os anõezinhos têm um humor e 

a história acontecerá dentro da sala de aula. Como se ali fosse a casa dos 7 anões, 

haverá os personagens, sua história onde todos irão participar. 

Branca de Neve e os 7 Anões: era uma vez um rei que vivia num reino distante com 

a sua filha pequena que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, 

voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A 

nova rainha era uma mulher muito bela mas também muito má e não gostava de 

Branca de Neve que, quanto mais crescia mais bela se tornava. 

A rainha malvada tinha um espelho mágico ao qual perguntava todos os dias: 

„‟espelho espelho meu, existe haverá mulher mais bela do que eu?‟‟ E o espelho 

respondia: „‟não minha rainha, és tu a mulher mais bela!‟‟ Mas uma manhã a rainha 

voltou a perguntar ao espelho, e este respondeu: „‟Tu és muito bonita minha rainha, 

mas Branca de Neve é agora a mais bela!‟‟ Enraivecida, a rainha ordenou a um dos 

seus servos que levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse, trazendo-lhe de 

volta seu coração como prova. Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse-

lhe para fugir em direção a floresta e nunca mais voltar ao reino. 

Já na floresta, Branca de Neve conheceu alguns animais, os quais se tornaram seus 

amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu a sua porta. Como 

ninguém respondeu e a porta não estava fechada à chave, entrou. Era uma casa 

muito pequena, que tinha sete caminhas, todas muito pequeninas, assim como as 

cadeiras, a mesa e tudo o mais que se encontrava na casa. Também estava muito 

suja e desarrumada, e Branca de Neve decidiu arrumá-la. No fim, como estava muito 

cansada, deitou-se nas pequenas camas, que colocou todas juntas, e adormeceu. 

A casa era dos sete anões que viviam na floresta e, durante o dia, trabalhavam 

numa mina. 

Ao anoitecer, os sete anões regressavam à sua casinha, quando deram com Branca 

de Neve, adormecida nas suas caminhas. Que surpresa! Com tanta excitação, 

Branca de Neve acordou, espantada e rapidamente se apresentou: 

- Eu sou a Branca de Neve. 

E os sete anões, todos contentes, também se apresentaram: 

- Eu sou o Feliz! 

- Eu sou o Atchim e este é o Miudinho. 

- Eu sou o Sabichão, e estes são o Dorminhoco e o Envergonhado. 

- E eu sou o Rezingão! 

- Prazer em conhecê-los. Respondeu Branca de Neve, e logo contou a sua triste 

história. Os anões convidaram Branca de Neve a viver com eles e ela aceitou, 

prometendo-lhes que tomaria conta da casa deles. 

Mas a rainha má, através do seu espelho mágico, descobriu que Branca de Neve 

estava viva e que vivia na floresta com os anões. 



 

Então, furiosa, vestiu-se de senhora muito velha e feia e foi ter com Branca de Neve. 

Com ela levou um cesto de maças, no qual tinha colocado uma maça vermelha que 

estava envenenada! 

Quando viu Branca de Neve, cumprimentou-a gentilmente, e ofereceu-lhe a maça 

que tinha veneno. Ao trincá-la, Branca de Neve caiu, como se estivesse morta. A 

malvada rainha fugiu e, avisados pelos animais do bosque, os sete anões regressam 

apressadamente a casa, encontrando Branca de Neve caída no chão. 

Muito chorosos, os anões colocam Branca de Neve numa caixa de vidro, rodeada 

por flores. 

Estavam todos em volta de Branca de Neve, quando surgiu, no meio do bosque, um 

príncipe no seu cavalo branco. Ao ver Branca de Neve, o príncipe de imediato se 

apaixonou por ela e, num impulso, beijo-a. Branca de Neve acordou: Afinal estava 

viva! 

Os anões saltaram de alegria e Branca de Neve ficou maravilhada com o príncipe! 

O príncipe levou Branca de Neve para o seu castelo, onde casaram e viveram muito 

felizes para sempre. 

Através da leitura do texto a professora organizará a história com os alunos e os 

personagens a serem feitos na peça teatral. Espero poder aplicar essa atividade 

com as crianças, sabemos que o retorno após a pandemia não vai ser fácil, 

houveram perdas no processo de aprendizagem das crianças e muito tem que ser 

feito 

 

Diário Reflexivo de Março 2022 

 

Nos encontramos com a coordenadora Dynara e Patricia semanalmente através de 

vídeochamadas e presencialmente nesse mês de março com a professora Dynara e 

Adriana já que retornamos as aulas presencialmente na escola Sampaio do ano da 

terceira série. Nesse mês de março, tivemos dois encontros presencialmente: no 

primeiro encontro a professora Adriana trabalhou com os alunos a história da 

formiguinha que queria mover montanhas. Logo após, os alunos desenharam a 

história contada pela professora Adriana no papel. Foi trabalhado as vogais e 

consoantes. No segundo dia na escola Sampaio com a professora Adriana, foram 

trabalhadas as atividades com a vogal „‟a‟‟, foram feitos exercícios em folha, 

trabalhados também recorte e cola das palavras com as vogais. Senti muita 

dificuldade dos alunos nessa atividade de recorte e colagem, os alunos ainda estão 

atrasados no conhecimento das vogais. 

Código BNCC: EI03EF09. Levantar hipótesas em relação a linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. 

EF01LP04: distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos reconhecimento 

das letras do alfabeto e escrita das mesmas. EF01LP05: Reconhecer o sistema de 

escrita alfabética como representação dos sons da fala. 



 

 

 


