
 

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

17ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara Professora: Cheila  Ano: 1º 

             Estratégia de ensino para trabalhar a alfabetização 

● Recurso: Folha impressa 

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

gráficos.  

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

● Descrição da Atividade: Na nossa atividade de hoje iremos trabalhar com 

folha impressa e nessa atividade iremos identificar o desenho 

correspondente as vogais.   



 

        

  

       

 

 

  

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

18ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara    Professora: Cheila    Ano: 1º  



  

Estratégia de ensino para trabalhar       

● Recurso: Folha impressa  

● Objetivos: (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das 

letras. 

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

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

● Descrição da Atividade: A nossa atividade de hoje será realizada em uma 

folha impressa, no qual vão escrever a letra correspondente ao desenho e 

depois colorir.  Antes vamos assistir ao vídeo “Turma da Mônica - ABC”, 

disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=sGMv8DhqOhk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGMv8DhqOhk


 

     

      

 



 

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

19ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara   Professor: Cheila   Ano: 1º Ano 

  

Estratégia de ensino para trabalhar números e quantidades 

● Recurso: folha impressa  

● Objetivos: (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de 

manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

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

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

            Público-Alvo: 1º ano do EMEF. 

● Descrição da Atividade: Nesta atividade iremos trabalhar os números de 1 a 

10, completando a sequência com os números que estão faltando, mas para 

tornar a aula mais divertida, primeiro vamos escutar e dançar a música 

“Mariana” da Galinha Pintadinha encontrada no link:  

https://getsnap.link/fYjckN5Ukmd 

 

https://getsnap.link/fYjckN5Ukmd


 

  

 



      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara          Professora: Cheila            Ano: 1º Ano 

Estratégia de ensino para trabalhar  

● Recurso: Mídias 

● Objetivos: (EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de história, 

apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

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

● Descrição da Atividade: O objetivo dessa atividade é fazer com que a criança 

reconheça o que as imagens relacionadas apresentam com o tema 

demonstrado.  

      

       



        https://wordwall.net/resource/16842956  

  

  

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara  Professora Cheila   1ºAno 

  

          Estratégia de ensino para trabalhar a aprendizagem das letras  

● Recurso: Alfabeto móvel  

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

representação dos sons da fala. 

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

● Descrição da Atividade: Nesta atividade iremos trabalhar com alfabeto móvel 

no qual vamos fazer as letras numa lixa de fogão e, logo após trabalhar a sua 

forma passando o dedo por cima para reconhecê-la pelo tato e depois em 

uma caixa com areia refazer sua forma desenhando. Esta atividade é 

baseada no vídeo: https://youtu.be/opNjuhV-nS4. 

https://wordwall.net/resource/16842956
https://youtu.be/opNjuhV-nS4


●  

 

 

  

  

- 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara  Professora Cheila   1º Ano  

           Estratégia de ensino para trabalhar Alfabetização  

● Recurso: Mídias 

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

gráficos. 

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. Gen. Antônio de Sampaio  

● Descrição da Atividade: Esta atividade será realizada em forma de jogo 

digital, no qual iremos trabalhar com as letras e as figuras que as 



representam, o objetivo dessa atividade é fazer com que a criança reconheça 

a imagens relacionadas com o que está sendo pedido.  

Link:https://wordwall.net/pt/resource/18574716 

 

    

  

  

- 

   

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Juliara  Professora: Cheila   1º Ano  

  

          Estratégia de ensino para trabalhar os numerais e sua quantidade 

● Recurso: Mídias   

● 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. 

https://wordwall.net/pt/resource/18574716


● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. Gen. Antônio de Sampaio  

● Descrição da Atividade: Na nossa atividade de hoje iremos trabalhar com os 

números e as suas quantidades representadas através de figuras. 

Link:https://wordwall.net/resource/20264077/copy-of-relacione-os-n%c3%bameros-

de-1-a-10 

 

 

 

    

 

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

24 ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila Ano: 1º ano 

https://wordwall.net/resource/20264077/copy-of-relacione-os-n%C3%BAmeros-de-1-a-10
https://wordwall.net/resource/20264077/copy-of-relacione-os-n%C3%BAmeros-de-1-a-10


  

Estratégia de ensino para trabalhar formação de frases 

● Recurso: Folha impressa  

● Objetivos: (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados 

em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica 

e/ou de leitura. 

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

● Descrição da Atividade: Em nossa atividade de hoje iremos completar as 

frases, no espaço em branco de acordo com as figuras demonstradas.  

  

    



      

  

         

 

 

                

      



                                   Curso de Pedagogia 

                             SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

              25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila  Ano: 1º ano 

            Estratégia de ensino para trabalhar Formação de frases  

● Recurso: Folha impressa  

● Objetivos: (E103EF01) 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. 

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

● Descrição da Atividade: Em nossa atividade iremos trabalhar com formação 

de frases no qual a criança terá que ver o desenho e fazer uma pequena frase 

usando a imaginação. 

     

       

         

  



                       SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                             Curso de Pedagogia 

                  26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara       Professora: Cheila             Ano: 1º 

             Estratégia de ensino para trabalhar Semana Farroupilha 

● Recurso: Jogo online 

● Objetivos: (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, 

usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 

espontânea), em diferentes suportes.  

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. General António de Sampaio 

● Descrição da Atividade: A nossa atividade é em forma de jogo online sobre a 

Semana Farroupilha, nesse jogo as crianças irão identificar o que está sendo 

perguntado e selecionar a figura que corresponde a resposta.  

         Link:https://wordwall.net/resource/19911249  

  

 

                  

      

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

https://wordwall.net/resource/19911249


27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: 1º 

  

         Estratégia de ensino para trabalhar Raciocínio 

● Recurso: Jogo online 

● Objetivos: (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

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

● Descrição da Atividade: jogo da memória online em que a criança irá 

“desvirar” as imagens e, conforme acertar vai diminuindo os pares com o 

tema da Semana Farroupilha.    

  Link:https://wordwall.net/resource/21614567  

 

  

               

 

 

 

https://wordwall.net/resource/21614567


 

      

                               SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                                    Curso de Pedagogia 

            28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara   Professora:  Cheila     Ano: 1º 

  

           Estratégia de ensino para trabalhar: formação de palavras  

● Recurso: folha impressa  

● Objetivos: (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

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

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

● Descrição da Atividade: nesta atividade as crianças devem juntar as sílabas 

formando algumas palavras e escrever. 

 

  

     



 

 

 

 

      

                             SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                                    Curso de Pedagogia 

                 29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: 1º 

            Estratégia de ensino para trabalhar: sequência numérica 

● Recurso: jogo online 

● Objetivos: (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

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

● Descrição da Atividade: Nesta atividade vamos trabalhar a sequência 

numérica, sendo assim neste jogo teremos que completar a sequência com 

os números que faltam.  

● Link:https://wordwall.net/resource/19971749/complete-com-os-

n%c3%bameros-que-est%c3%a1-faltando  

https://wordwall.net/resource/19971749/complete-com-os-n%c3%bameros-que-est%c3%a1-faltando
https://wordwall.net/resource/19971749/complete-com-os-n%c3%bameros-que-est%c3%a1-faltando


●  

              

 

 

    

 

 

 

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 



            

           Estratégia de ensino para trabalhar : resolução de problemas  

● Recurso: Mídias  

● Objetivos: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades 

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. General Antonio Sampaio  

● Descrição da Atividade: Na nossa aula de hoje iremos trabalhar com 

problemas, então elaborei um jogo para adicionar na nossa tarefa em aula .  

●    https://wordwall.net/resource/23058002/resolva-os-problemas  

●  

          

 

 

      

                                   SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

   Curso de Pedagogia 

      31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 

            Estratégia de ensino para trabalhar: Formação de palavras  

https://wordwall.net/resource/23058002/resolva-os-problemas


● Recurso: Mídias  

● Objetivos: (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados 

em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica 

e/ou de leitura  

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. General António de Sampaio 

● Descrição da Atividade:  Na nossa atividade de hoje vamos trabalhar com a 

formação de palavras no qual fiz um jogo  para nos arrumá- las de forma 

correta contendo imagens para melhor  resolução da atividade . 

 

 o jogo pode ser acessado através do link :  

https://wordwall.net/resource/23473209/organizar-as-palavras   

 

 

   Link dos jogos :  

 

 https://wordwall.net/resource/19915199/as-vogais-e-as-consoantes  

https://wordwall.net/resource/20264077  

https://wordwall.net/resource/23473623/complete-com-as-respostas-corretas  

https://wordwall.net/resource/23058002/resolva-os-problemas  

  

 

https://wordwall.net/resource/23473209/organizar-as-palavras
https://wordwall.net/resource/19915199/as-vogais-e-as-consoantes
https://wordwall.net/resource/20264077
https://wordwall.net/resource/23473623/complete-com-as-respostas-corretas
https://wordwall.net/resource/23058002/resolva-os-problemas

