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Planejamentos e Diários Reflexivos da Pibidiana  JULIARA  

                                                     

   JAGUARÃO 07 DE JANEIRO DE 2021  

   Atividade 1 de Alfabetização - JULIARA 

Bom, eu olhei alguns vídeos da Taise Agostini e achei algumas atividades bem 

legais, diferentes e criativas. Então, minha atividade de alfabetização vai ser em 

forma de brincadeira, esse recurso é para trabalhar de uma forma lúdica o alfabeto. 

Nesta atividade a criança terá que fazer o reconhecimento e a associação das letras 

usando curativos. E conforme vai se estudando o alfabeto vamos aplicando as 

letras. Achei bem criativa e assim vamos brincando e aprendendo.  

    

  

   Jaguarão 14 de Janeiro de 2021 

   Atividade 2 de Alfabetização - Juliara  

Eu escolhi esta atividade de alfabetização para que as crianças liguem as letras que 

aos desenhos, para que possam fazer a referência das figuras com as vogais, a letra 

A corresponde ao avião e assim explicar, ensinar de forma clara e fácil.  



 

  Jaguarão 21 de Janeiro de 2021  

  3  ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

Bom, sobre minha atividade de hoje, escolhi trabalhar de forma divertida brincando 

com um rolo de papel higiênico. Que irá auxiliar no processo de leitura. Até podemos 

confeccionar em sala de  aula e, também trabalhar a coordenação motora, a 

atenção e a escrita das palavras .iremos pegar o rolo separar em duas partes numa 

escrever duas letras para formar palavras e na outra parte do rolo com um pedaço 

de folha escrever outras letras na qual vamos formar as palavras conforme vai 

sendo mexida a folha que foi encaixada no rolo .   



 

     

  Jaguarão 28 de janeiro de 2021  

 ATIVIDADE 4 DE ALFABETIZAÇÃO PIBID - Juliara 

Escolhi essa atividade de alfabetização em forma de brincadeira para a aula ficar 

mais divertida e assim parecer mais fácil e menos cansativa a atividade de leitura e 

escrita. Em nossa sala de aula iremos todos sentar no chão em um tapete formando 

um belo círculo, onde iremos passar a caixa do alfabeto. Bom, nessa caixa tem 

algumas figuras dentro, que iremos pôr na tampa da caixa na hora de formar as 

palavras, e também tem os gargalos das garrafas que serão encaixadas nas 

tampinhas com as  letras que  irão formar as palavras. Exemplo: 

  

 

  

 Jaguarão 04 de Fevereiro de 2021 

   Atividade 5 de Alfabetização PIBID - Juliara 



 Escolhi fazer dessa forma a atividade para tornar mais divertida na hora de 

contarmos os números, então com um tapete em E.V.A. de montar, cada criança 

pega um número para conhecermos e ir aprendendo a quantidade e a ordem. 

Depois, brincaremos de amarelinha.   

  

 

  

  

   

 Jaguarão 11 de fevereiro de 2021  

   Atividade 6 de Alfabetização PIBID - JULIARA  

Escolhi fazer uma atividade desta forma para que possamos criar e aprender juntos 

as quantidades, e assim tornar uma aula bem legal na hora de aprender a fazer os 

cálculos. Com uma folha de ofício iremos fazer as folhas das árvores e com 

bolinhas de papel crepom amassada com os dedos faremos as maçãs que 

colocaremos, conforme indica o numeral que está no tronco da árvore feito com o 

rolo de papel higiênico e será encaixado correspondendo ao número de maçãs. Com 

esta atividade trabalharemos os cálculos, as cores, a atenção e coordenação 

motora, entre outras.  

 



    Jaguarão, 18 de fevereiro de 2021. 

   Atividade 7 de Alfabetização PIBID - Juliara 

Essa atividade tem o objetivo de ensinar as letras, também podemos utilizar para ler 

e formar palavras de uma forma diferenciada, divertida com a centopeia alfabética. 

Irei utilizar as letras impressas em uma folha de ofício e depois recortar e colocar 

em um pedaço de cartão de papelão para que fique mais firme. Com 2 espiral de 

plástico colando um no outro para ficar maior, fazer em uma folha a carinha da 

centopeia para o espiral não rolar e para servir de patinhas colar palitos de picolé   

para apoiar. Depois do material pronto podemos distribuir uma letra para cada 

criança e assim ela irá falar a letra, qual seu som, e assim iremos trabalhando e 

formando palavras. Eu achei bem legal, porque assim é uma forma divertida de 

aprender sem ser uma atividade maçante.  

 

  

Jaguarão, 25 de fevereiro de 2021  

 8 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

Escolhi essa atividade para trabalharmos a matemática de maneira diferenciada e 

divertida. Para realizarmos a tarefa iremos utilizar copos descartáveis, folha de 

ofício, saco transparente, canetinha preta. Você vai colocar a folha de ofício dentro 

do saco transparente já riscada com o círculo no qual os copos serão encaixados 

para fazer os cálculos, dentro do círculo você faz bolinhas na quantia que 

corresponde aos números dos copos, e também podemos utilizar para fazer adição 

e subtração, multiplicação e divisão conforme vamos riscando no saco vamos 

apagando com um pano a tinta da canetinha, e damos continuidade a outra 

atividade, bem simples. Assim se aprende de forma diferenciada e divertida 

podemos fazer em grupos ou cada um faz na sua vez.   

Eu achei bem interessante essa atividade que podemos fazer em sala de aula ou no 

pátio da escola já que vamos estar sem o uso do quadro. 



 

  

  

  Jaguarão 5 de Março de 2021 

 9 Atividade de Alfabetização PIBID - Juliara 

 Nessa atividade de hoje eu resolvi fazer com os copos descartáveis para diferenciar 

ficar divertido na hora de ensinar e aprender, iremos usar copos coloridos e 

transparente, os coloridos eu irei por as vogais e os transparente as consoantes e 

alguma imagem referente a palavra juntar os copo um no outro no qual iremos 

encontrar as outras letras e forma as palavras correta. O objetivo dessa atividade é 

que as crianças reconheçam as imagens e consigam formar as palavras no qual 

iriam ler. 

  

           

  

       Jaguarão 12 de março 2021 

10 Atividade de Alfabetização PIBID – Juliara 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais.  



Pensando em trabalhar com os pequenos, escolhi fazer essa atividade lúdica com o 

objetivo de ensinar as cores e formas e a coordenação motora. Com uma caixa de 

papelão iremos fazer recortes com formas de círculo, retângulo, triângulo e colorir 

as beiradas para facilitar o encaixe e a criança perceber melhor o que é pra ser feito.  

  

 

  

      

 Jaguarão 19 de março de 2021 

                  Atividade 11 de Alfabetização PIBID - JULIARA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

A nossa atividade será sobre a Páscoa, então pensei em fazermos algo como pintar 

um coelho, ovo de páscoa para comemorar essa data que todos nós adoramos 

então em uma folha de ofício vou imprimir um coelho e uma máscara  no qual  

iremos pintar e enfeitar com algodão, bolinhas de papel, papel picado cada um irá 

escolher a forma que quiser decorar seu Coelho, sua máscara.  



               

   

   Jaguarão 25 de Março de 2021 

  12 Atividade de Alfabetização Pibid - Juliara 

  OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar 

espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

A nossa atividade será ainda sobre o tema Páscoa, pensei em fazer algo em grupo, 

em que um ajudasse o outro, então em uma caixa de papelão iremos desenhar um 

coelho, recortando as partes do corpo para depois montarmos juntos. Para unir as 

partes iremos usar alguns prendedores de roupa, sendo assim cada criança irá 

colocar uma parte do coelho. Depois de finalizado podemos pôr algodão ou pintar e 

darmos um nome para ele. 

  

 

    



   Jaguarão 01 de Abril de 2021 

  13 Atividade de Alfabetização                      

  

Escola: E.M.E.F. GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO  

Turma: 1º Ano B                                                           

Professora: Cheila   

Pibidiana: Juliara     

Objetivo: (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.                                                                         

  

 

  

 Jaguarão 08 de Março de 2021 



    14 Atividade de Alfabetização  

Escola: E.M.E.F. GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO  

Turma: 1º Ano B                                                           

Professora: Cheila  

Pibidiana: Juliara  

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

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos 

sons da fala. 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) 

com sua representação escrita. 

 

  

 RECORTE E COLE FIGURAS QUE COMECE COM A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME: 

 

  

  

 

 

 



 Jaguarão 15 de Abril de 2021   

      15 Atividade Alfabetização PIBID 

Escola: E.M.E.F. GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO  

Turma: 1º Ano B                                                           

Professora: Cheila   

Pibidiana: Juliara    

Objetivo: (EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a 

direita e de cima para baixo da página. 

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

sistema alfabético.  

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos 

sons da fala. 

VAMOS NOS MOVIMENTAR? LEIA, CANTE, DANCE! 

  

 

  

 AGORA QUE JÁ NOS MOVIMENTAMOS FAÇA A ATIVIDADE: 



   

  

      Jaguarão 23 de Abril de 2021   

    16 Atividade PIBID 

Escola: E.M.E.F. GENERAL ANTÔNIO DE SAMPAIO  

Turma: 1º Ano B                                                           

Professora: Cheila   

Pibidiana: Juliara    

Objetivo: (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 

representação dos sons da fala.  

VAMOS EXERCITAR AS VOGAIS E CONSOANTES?! 

  



    

 

 

   

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  

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://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 

 

    

  

  

 

 

- 

   

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. 

● 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 

 

 

 

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


 SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

24 ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila Ano: 1º ano 

  

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: 

  

 

                  

      

      

 

 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

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: 

 

  

               

 



                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: 

 

              

 

 



  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  

 

 

          

 

 

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  

● 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  

 

    

 

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


                                  SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

   Curso de Pedagogia 

 32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila Ano: Primeiro ano 

           Estratégia de ensino para trabalhar: oralidade 

● Recurso: Mídias 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. 

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. 

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

música, e a partir dela vamos fazer uma atividade. 

Link da música: https://youtu.be/zZ6j-8jLDVc  

 

 

       ATIVIDADES COM A MÚSICA 

1. Marcar com um X no animal que aparece na música: 

  

https://youtu.be/zZ6j-8jLDVc


                       

 

2. Circule o nome do que tem no pescoço da girafa!   

  

                 PINTINHAS               CORAÇÕES                FLORZINHAS    

  

3. Pintar o desenho de quem é amiga da girafa. 

  

      

        

        

      

                                      SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

    Curso de Pedagogia 

  33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila Ano: Primeiro ano 

  

             Estratégia de ensino para trabalhar: Numerais 



● Recurso: Folha impressa  

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

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

● Público-Alvo: 1º ano do EMEF. 

● Descrição da Atividade: Como na aula anterior nós fizemos atividades com a 

música da girafa, achei uma atividade legal para trabalharmos novamente, só 

que com os numerais. Na imagem abaixo podemos ver o desenho da girafa e 

alguns números escrito dentro dos círculos, como se fosse suas pintinhas, no 

qual a criança irá por a tampinha com o número correspondente. 

  

 

  

                        

         SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

34ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora: Cheila Ano: Primeiro ano 

  

             Estratégia de ensino para trabalhar: Reconhecimento das figuras, escrita e 

análise das palavras. 

● Recurso: folha impressa  



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

observando suas propriedades.  

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas. 

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

● Descrição da Atividade: Hoje uma das nossas atividades será em folha 

impressa no qual vamos completar com o que está sendo pedido e depois 

pintar as imagens.  

  

      

                                      



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                                                Curso de Pedagogia 

                      35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

  Pibidiano: Juliara      Professora: Cheila              Ano: 1ª ano 

  Estratégia de ensino para trabalhar  

Recurso: 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. 

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

Descrição da Atividade: A atividade foi elaborada em comemoração ao aniversário 

da nossa cidade que está completando 166 anos. Então iremos escutar o Hino de 

Jaguarão e fazer algumas atividades relacionadas a esse tema. 

Link: Hino Oficial da Cidade de Jaguarão RS 

 

 Marcar com X os pontos turísticos que aparecem no Hino da cidade: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j5BihkIhSGA


                                                                      

  

                                      

  

Use sua criatividade, pinte, decore como quiser a bandeira de Jaguarão:  

 

  

 

 

 

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 



Curso de Pedagogia 

36ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 

 

             Estratégia de ensino para trabalhar  

 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 Antonio Sampaio 

 Descrição da Atividade:  Hoje vamos trabalhar com algumas palavras no 

qual as crianças irão ter que identificar qual seu par, qual palavra que 

corresponde a imagem. 

         https://wordwall.net/resource/25967465/encontre-o-par-das-palvras  

      

 

 

 

https://wordwall.net/resource/25967465/encontre-o-par-das-palvras


                                      SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                                Curso de Pedagogia 

                  37ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 

 

                            Estratégia de ensino para trabalhar  

 Recurso: Mídias jogos online 

 Objetivos: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

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

 Descrição da Atividade: Em nossa aula hoje vamos trabalhar com música e 

através dela fazer algumas atividades , como jogar um jogo de acordo com a 

música e depois fazer um desenho sobre .  

     Música      Formiguinha - Galinha Pintadinha 2 - OFICIAL     

              

https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-m%c3%basica-

formiguinha-responda  

 

 

https://youtu.be/78xEaW5GJ0g
https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-m%c3%basica-formiguinha-responda
https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-m%c3%basica-formiguinha-responda


 

                                          SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

38ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 

 

            Estratégia de ensino para trabalhar contação de história 

 Recurso: Mídias e folha impressa  

 Objetivos: (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, etc. 

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

 Descrição da Atividade: Hoje a nossa aula será com contação de história 

de Natal, irei mostrar o vídeo, iremos conversar e, depois, fazer um desenho 

livre sobre o vídeo. 

          Link do Vídeo:  https://photos.app.goo.gl/VKwq9UG 

CtybZiCVN7   

  

          

  

  

 

 

 

 

      

https://photos.app.goo.gl/VKwq9UGCtybZiCVN7
https://photos.app.goo.gl/VKwq9UGCtybZiCVN7


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

39ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara Professora:  Cheila Ano: Primeiro ano 

           Estratégia de ensino para trabalhar sobre o tema do natal  

● Recurso: Folha empresa    

● Objetivos: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

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

● Descrição da Atividade: Na nossa aula de hoje vamos pintar alguns desenhos, 

personagem da contação de história de natal e fazer uma linda árvore de 

natal com as letras do nome de cada um . 

 

  

             VAMOS COLORIR OS DESENHOS  

 

 



                     

  

    

 

 

 

                             VAMOS COLORIR O PAPAI NOEL 

 

 



 

      

      

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

40ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara    Professora: Cheila     Ano: Primeiro ano 

 

Estratégia de ensino para trabalhar Sentimentos e ações  

 Recurso: folha impressa  

 Objetivos: (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

   (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.  



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

 Duração: 1 aula 

 Atividades: 

- Lata da Alegria  

- Roda de conversa 

- Atividade no espelho de autorretrato 

Em nossa aula de hoje, nossa primeira atividade será a “Lata da Alegria” para 

darmos boas vindas às crianças na volta às aulas, 

todos irão se sentar no chão formando uma roda e 

assim passaremos a lata e cantaremos uma música:  

“Olha o que vem chegando para alegrar o nosso dia. 

Vamos dar as boas vindas com a lata da alegria!” 

 Paramos, tiramos uma cartinha com uma 

imagem, por exemplo, a do beijo, e a professora irá 

dizer: “Vamos dar boas vindas para a MARIA com a 

ação retirada da lata”. Por exemplo: todos vamos atirar beijos, com a figura do 

coração todos irão fazer um coração e assim realizamos a ação,  e seguiremos 

passando a lata.  

  



Daremos continuidade com a roda de conversa, onde irei perguntar: “Você 

está feliz ou triste em ter retornado para escola? Porquê?”, para que a resposta seja 

dada entregarei um microfone (feito com bola de isopor e e.v.a). A criança pode ficar 

sentada ou em pé, podendo inclusive entrevistar um colega. 

          

A terceira atividade será realizada olhando no espelho, primeiro fazendo uma 

cara feliz e uma triste, em seguida será colado no espelho um envelope plástico A4 

onde será solicitado que a criança faça seu autorretrato desenhando conforme o 

reflexo que vê. 

                              

 

Avaliação: será considerado satisfatório se todos participarem. 

     

 



              SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                    Curso de Pedagogia 

       41ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                    Pibidiano: Juliara     Professora: Cheila      Ano: Primeiro ano 

             Estratégia de ensino para trabalhar: O Nome  

● Recurso: Folha impressa e brincadeira. 

● 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 General Antônio de Sampaio  

● Descrição da Atividade: Nesta atividade iremos trabalhar com os nossos 

nomes como eles são formados, escrevê-los reparando quais as letras e 

quantas se usam para cada nome. Fiz uma atividade em folha impressa e as 

outras foram em forma de brincadeira com prendedor e um pedaço de 

papelão. No papelão terá o nome escrito e no prendedor terá as letras 

coladas para identificação, sendo assim devem fazer a correspondência com 

as letras que tem no papelão com o nome e prender cada um no seu lugar. A 

outra com balões, em que cada balão tem uma letra no qual a criança irá 

identificar as que correspondem ao seu nome e pegá-las para a formação 

sendo esta uma tarefa diferente e divertida.  

                 



                           

                                                                                   

      

        

           SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

                   Curso de Pedagogia 

            42ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara   Professora: Cheila    Ano: Primeiro ano 

  

                Estratégia de ensino para trabalhar o tema família  

● Recurso: vídeo e folha impressa  

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

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



(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.  

● 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, como: diferença racial, social e cultural e 

a partir dela vamos fazer algumas atividades. 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.            

1º Atividade: Contação de História - Link do vídeo “O livro da Família”: 

https://youtu.be/DYS5rgQYcM0  

 

2º Atividade: Roda de conversa - conte um pouco sobre a sua Família.  

3º Atividade: Desenho - minha família é assim: 

https://youtu.be/DYS5rgQYcM0


 

4º Atividade: pintar o numeral que corresponde a quantia de pessoas da tua família 

e escrever o nome de cada membro: 

                                                

● ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

  

 

 

                    

  



                                       SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

  Curso de Pedagogia 

  43ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

                 Pibidiano: Juliara  Professora: Cheila   Ano: Primeiro ano 

Estratégia de ensino para trabalhar os Sentimentos 

● Recurso: Contação de história livro em PDF, folhas impressa com atividade e 

jogo da memória. 

● Objetivos: (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão 

de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano 

quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

(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. 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças 

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

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

sentimentos, sendo assim irei fazer uma contação de história a partir do livro 

de Todd Parr “O livro dos Sentimentos” e conversaremos sobre os 

sentimentos (mais evidentes em nós, o que nos perturba, como somos, etc.). 

Logo após, serão propostas duas atividades em folha impressa, a primeira é 

para assinalar a emoção que corresponde a cada situação apresentada, 

neste momento vamos aproveitar para representar algumas emoções (faça 

cara de bravo, de feliz, de triste, etc.). A segunda é um jogo da memória no 

qual iremos encontrar os pares das cartinhas com personagens que 

representam os sentimentos, sentados no chão formando uma roda vamos 

recortar e brincar para tornar o final da aula mais divertido. 



 

             

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 DIÁRIOS REFLEXIVOS - JULIARA  

 

 REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PIBID (Maio) 

Relato como foi meus primeiros meses como Pibidiana na escola General Antônio 

Sampaio, meu primeiro contato foi no dia 29 de março de 2021 via mensagens de 

whatsapp com a professora Cheila, a professora titular da turma do 1º Ano, nos 

apresentamos, conversamos um pouco para nos conhecermos melhor, falei que já 

tinha algumas atividades elaboradas caso ela quisesse ou como poderia ajudá-la. 

Perguntei o que ela achava de fazer um vídeo para me apresentar para a turma, já 

que estávamos de forma remota. Então, depois fiz um pequeno vídeo me 

apresentado, o qual foi postado no grupo de whatsapp da turma, falamos 

novamente sobre as atividades que contemplariam o conteúdo que ela estava 

trabalhando, para poder ajudar ela nas atividades. É uma pena que seja de forma 

remota, tinha elaborado várias atividades como brincadeiras para trabalhar com 

eles, mas como não podemos nos encontrar neste momento de pandemia, é em 

folhas impressas que enviamos as atividades.  

Como de costume, a tarefa do Pibid é elaborar toda semana uma atividade, comecei 

a fazer atividades com os conteúdos que a professora me propôs que seriam as 

vogais, consoantes, o alfabeto e o nome deles. Sobre as minhas atividades todas 

que elaborei ela achou boas, depois também para não ficar muito maçante fiquei de 

enviar umas contação de história em vídeo que estávamos elaborando, e uns jogos 

que iriamos elaborar e postar no grupo do whats para as crianças que tinham 

acesso às tecnologias e internet, porque nem todas têm. Segundo a BNCC, 

devemos, selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se 

necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, 

suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização 

etc.; (BRASIL, 2018, pag. 17)Até que estou gostando da experiência, mas achei que 

seria mais produtiva com a turma, mas o momento que estamos vivendo é bem 

complicado, então vamos nos adaptando e tentando passar o melhor para nossas 

crianças para que consigam ter um aprendizado significativo. Segundo o estudo da 

BNCC os anos iniciais propõem o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, 

bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua 

compreensão do mundo.  

 Sobre a relação com a professora titular e os alunos, é muito pouca, pensei que 

seria bem mais próxima, que iríamos interagir bastante com eles, mas pelo 

contrário, nós não falamos muito. Só falo com a professora quando envio minha 

atividade, e com os alunos só vejo quando algumas mães postam as tarefas no 



grupo de whats.  Até comentei com ela sobre isso, que estava achando o grupo 

muito calmo que as mães não interagiam muito, mas ela falou que algumas 

mandam dúvidas e atividades no privado, porque a semana que criei a atividade em 

forma de jogos, um deles foi jogo da memória com as vogais para que pudesse 

reconhecer, o outro foi com continhas de adição (imagem abaixo), a professora 

postou no grupo, e só uma criança falou sobre, o resto nem se manifestou. Não sei 

se não quiseram fazer, se não conseguiram, se os pais não tiveram tempo ou por 

não estarem a fim de ajudar. Porque muitas vezes é isso, estão tão acostumados e 

acomodados com as crianças indo para a escola para aprender que às vezes não 

acham necessário que sejam ajudados em casa, mas não é bem assim, ainda mais 

agora nesse momento, eles precisam de auxílio e não só da ajuda dos professores.  

            

Referências 

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

        

       DIÁRIO REFLEXIVO (Junho) 

                                                                                     Juliara Silveira 

Ao trazer meu relato sobre as práticas realizadas na turma do 1º ano da Escola 

Sampaio do mês de junho, posso dizer que as coisas melhoraram em relação às 

atividades das crianças. Percebo que os pais estão mais participativos, pois a 

maioria tem colocado foto no grupo de whatsapp, mandado mensagem, estão tendo 

mais interação. Me alegro com isso! Ver que as crianças estão realizando as tarefas 

em casa, mesmo com dificuldade estão se esforçando para aprender.  



Neste mês, elaborei duas contações de histórias uma delas foi a história do 

“Príncipe Sapo” (Imagem 1), na qual fui lendo o livro e fazendo um pequeno vídeo 

demonstrando as páginas e fazendo a leitura e a outra foi dos “Três porquinhos” 

(Imagem 2), essa fiz de outra forma, usei uma caixa de papelão com umas imagens 

coladas pra fazer um fundo com a floresta e uns recortes com as imagens dos 

personagens, fui contando a história e gravando. Nosso trabalho vem de encontro 

com a BNCC que, “procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e 

diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de 

hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia” (BRASIL, 2018, p. 70). 

  

 

                                             Imagem 1: video “Príncipe Sapo” 

 



                                                        Imagem 2: vídeo “Três porquinhos” 

Achei bem legal fazer os vídeos, e depois de postar perguntei no grupo se alguém 

tinha olhado e o pai da Alessandra respondeu que ela adorou que olhava todos os 

dias de manhã. Confesso que fiquei toda boba em saber, uma pena não pode contar 

pra eles pessoalmente. Mas, já me alegro em saber que gostaram do que produzi 

pra eles.  

Conversei com a professora Cheila sobre as tarefas, as atividades que eu poderia 

elaborar para ajudá-la, ela optou pelas atividades feitas em forma de jogos online, 

para eles fazerem algo diferente. Como estávamos no mês de junho no qual temos 

as festas juninas fiz os jogos relacionados a esse tema, um deles com o verdadeiro 

ou falso (imagem 3), e o outro com perguntas e respostas (imagem 4), também 

compartilhei com eles um vídeo da Galinha Pintadinha com a música “Noite de São 

João”, para eles terem um momento diferente na hora da atividade. A intenção 

sempre é seguindo a BNCC, selecionar e aplicar metodologias e estratégias 

didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a 

conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de 

diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, 

seus grupos de socialização etc.(BRASIL, 2018, p. 17). 

 

                                            Imagem 3: Jogo “verdadeiro ou falso” 



 

                                        Imagem 4: Jogo com perguntas e respostas 

Ainda, elaborei dois vídeos para o Pibid fazendo um brinquedo com coisas que 

temos em casa eu utilizei garrafa pet, para fazer um bilboquê (imagem 6), e outro 

vídeo com jogo de boliche (vídeo 7), foram duas brincadeiras simples, mas fáceis e 

prática de fazer, sem falar que é muito divertida, eu mesmo quando era criança 

adorava brincar com esses brinquedos.  

 

                                             Imagem 5: Bilboquê 

  



 

                                                   Imagem 6: Boliche 

Estes vídeos passei para a professora Cheila caso ela quisesse postar no grupo para 

as crianças aprenderem como fazer estes brinquedos. Todas essas atividades 

foram feitas de acordo com a BNCC e relato que é importante não só valorizar, mas, 

“utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2018, p. 9). 

Referências 

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

 

       

         Diário Reflexivo (Julho) 

                                                                                                Juliara Silveira 

  

Trago em meu relato as práticas realizadas na turma do 1° ano da Escola Gen. 

Antônio de Sampaio no mês de julho, percebo que as crianças e os pais agora estão 

mais participativos no nosso grupo de whatsapp, estão realizando as tarefas que 

estão sendo aplicadas e sendo postadas no grupo quando concluídas. Neste mês, 

as minhas atividades foram feitas em formato de jogos digitais como a professora 



atual tinha pedido. Então fiz um jogo de alfabetização, no qual a criança irá ter que 

ver a letra que corresponde a figura (imagem 1), o jogo pode ser acessado através 

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

 

Imagem 1:  Jogo de alfabetização 

  

O outro jogo apresenta uma cena no qual a criança terá que descobrir as coisas que 

forem solicitadas (imagem 2), e pode ser acessado pelo link 

(https://wordwall.net/myactivities#:~:text=https%3A//wordwall.net/resource/16842

956). O terceiro jogo é para a criança ver a figura que corresponde a palavra escrita 

que está sendo mostrada (imagem 3) e o acesso é através do link     

https://wordwall.net/resource/19911249/qual-%c3%a9-a-imagem-que-corresponde-

a-palavra-. Todas as atividades elaboradas estão baseadas nos objetivos da BNCC. 

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da 

Educação Infantil (interações e brincadeiras), devem ser assegurados seus direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de 

aprender e se desenvolver. (BNCC, 2018, p. 25). 

  

https://wordwall.net/pt/resource/18574716
https://wordwall.net/myactivities#:~:text=https%3A//wordwall.net/resource/16842956
https://wordwall.net/myactivities#:~:text=https%3A//wordwall.net/resource/16842956
https://wordwall.net/resource/19911249/qual-%C3%A9-a-imagem-que-corresponde-a-palavra-
https://wordwall.net/resource/19911249/qual-%C3%A9-a-imagem-que-corresponde-a-palavra-


 

Imagem 2 :  jogo de descobrir 

  

 

Imagem 3: jogo de correspondência escrita-figura 

Ao questionar a professora Cheila sobre como ela estava percebendo a evolução da 

turma, porque ao colocar as atividades no grupo me parece estarem indo bem até, 

mas queria saber a opinião dela, o que ela estava achando, até mesmo porque ela 

tem mais conhecimento sobre a turma que eu. De acordo com a professora alguns 

alunos estão indo bem e outros ainda apresentam dificuldades, ainda tem um grupo 

que não está entregando as apostilas, também tem uma aluna que não estão 

conseguindo contato, já se tentou várias vezes, mas a família não dá importância. E 

como neste mês de julho tivemos alguns dias de férias, algumas das atividades 

ainda não foram entregues. E sobre as minhas atividades ainda não foram todas 

feitas também, porque tive um pequeno atraso nos jogos por motivo técnico, aí 

acabei enviando o restante das atividades depois que retornaram das férias.  



Referência: 

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

        

                               Diário Reflexivo (Agosto)  

                                                                                                       Juliara Silveira  

  

Trago em meu relato neste mês de agosto, a análise das práticas realizadas na 

turma do 1º ano da Escola General Antônio de Sampaio. Percebo no grupo que 

alguns alunos ainda continuam com dificuldades, outros melhoraram bastante, mas 

seguem realizando as tarefas. Neste mês minha contribuição com as atividades 

foram com a elaboração de vídeo de história e jogos online como no mês passado, a 

história foi sobre a amizade e os jogos para trabalhar as vogais, consoantes, 

numerais e quantidade.  

A primeira atividade foi a história que corresponde a (imagem 1), que pode ser 

acessada através do link: https://photos.app.goo.gl/jZ2VEdjoEnUzx4if8.  

  

 

Imagem 1: O elefante e seus amigos 

    

  

https://photos.app.goo.gl/jZ2VEdjoEnUzx4if8


A segunda atividade é um jogo de vogais e consoantes no qual a criança terá que 

identificar e colocar no lugar correto (imagem 2), que pode ser acessada através do 

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

 

Imagem 2: Jogo online de vogais e consoantes  

  

A terceira atividade é um jogo no qual as crianças irão identificar o número e 

completar de acordo com a ordem (imagem 3), pode ser acessado pelo link: 

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

est%c3%a1-faltando.   

 

Imagem 3: Jogo matemático 

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


  

E a quarta atividade foi outro jogo de números no qual as crianças irão relacionar os 

números com a quantidade correspondente (imagem 4), pode ser acessado através 

do link: https://wordwall.net/resource/20264077. 

  

 

Imagem 4: Jogo matemático 2 

  

Todas as atividades realizadas estão baseadas nos objetivos da BNCC para uma 

melhor orientação sobre o que ser trabalhado com nossas crianças, já que, 

para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada 

uma delas é relacionado um conjunto de habilidades, que representa as 

aprendizagens essenciais a ser garantidas no âmbito da BNCC a todos os 

estudantes do Ensino Médio. Elas são descritas de acordo com a mesma estrutura 

adotada no Ensino Fundamental. (BRASIL, 2018, p. 33). 

Referência: 

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

       

                       Diário Reflexivo  ( SETEMBRO )  

                                                                                                                    Juliara Silveira 

https://wordwall.net/resource/20264077


  

Trago em meu relato esse mês de setembro a analise das praticas realizadas na 

turma do 1 ano da  Escola General Antônio de Sampaio no qual colaborei  com a 

professora Cheila com a elaboração de jogos digitais com o tema da semana 

farroupilha, também com a formação de palavras no qual a criança teria que 

organizar as palavras de forma correta, a outra para identificar qual imagem seria a 

resposta correta da pergunta , com base no que vejo, eles ainda continuam com 

algumas dificuldades mas estão indo, cada dia melhor um pouquinho. Este mês teve 

reunião da Professora com os pais que tinham assinado para as crianças voltarem a 

escola , algumas ainda vão seguir levando atividades para casa, as que voltaram 

estavam adorando, pena que ainda nos pibidianos não podemos participar me sinto 

ansiosa para estar com eles na escola.  

  A primeira atividade foi um jogo da semana farroupilha que corresponde a 

(imagem1), pode ser acessada através do link :   

https://wordwall.net/resource/19911249  

 

               Imagem 1: jogo online  

 A segunda atividade é um jogo da memória da semana farroupilha que corresponde 

a (imagem2)  pode ser acessada através do link : 

https://wordwall.net/resource/21614567  

  

https://wordwall.net/resource/19911249
https://wordwall.net/resource/21614567


 

   Imagem 2: jogo online  

 A terceira atividade é outro jogo para organizar as palavras  que corresponde a  

(imagem3)pode ser acessada através do link : 

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

  

                                                Imagem 3 

  

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


E a quarta atividade é um jogo para identificar,e completar com a resposta certa,que 

corresponde (imagem 4)pode ser acessada através do link 

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

    Imagem 4: jogo online    

 Todos os jogos são baseados nos objetivos da BNCC no qual nos auxilia uma 

forma mais adequada de trabalhar e o que trabalhar com cada turma.   

  

                                        

REFERENCIA:             

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

  

                                        

 

 

 

 

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


 Diário Reflexivo (OUTUBRO) 

  

                                                                                                                   Juliara Silveira 

  

Neste mês de outubro trago em meu relato a análise das práticas realizadas na 

turma do 1° ano da Escola General António de Sampaio no qual minha colaboração 

com a professora Cheila foi por meio de jogos online para as crianças terem algo 

diferente nas suas atividades diárias, na forma de fazer, mas seguindo o 

planejamento que está sendo aplicado pela professora titular. Podemos dizer que a, 

“BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes 

letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de 

hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia” (Brasil, 2018, p. 70). 

Sobre o desenvolvimento das crianças no aprendizado “estão indo”, aos poucos se 

nota melhoras, mas alguns ainda têm muita dificuldade mesmo recebendo ajuda 

dos pais em casa não está sendo suficiente. Agora neste mês alguns alunos voltam 

para escola já que os pais optaram pelo retorno das aulas presenciais, a maioria 

segue de forma remota. Agora estão voltando, aguardo a minha ida a escola 

ansiosa, espero também poder ir a escola ainda esse ano e ter contato com eles.  

Enquanto não posso, sigo contribuindo da forma que é possível, remotamente. 

Sendo assim, minha primeira atividade deste mês foi um jogo para encontrar a 

palavra que representa a imagem, a segunda elaborei diferente um jogo que partisse 

através de uma música no qual iríamos escutar, dançar, e depois fazer a atividade 

no caso o jogo que corresponde a letra da música e a terceira era para as crianças 

elaborarem uma frase partindo das palavras que aparecem acrescentando até 

formarem uma frase, como quiserem usando sua imaginação e a quarta e última foi 

um jogo da memória com números e quantidades de 1 a 10.  

  

 



                                                      Imagem 1 :Jogo online   

  

   Link do jogo 1: https://wordwall.net/resource/25967465/encontre-o-par-das-

palvras   

Link música : Formiguinha - Galinha Pintadinha 2 - OFICIAL 

  

 

Imagem 2 :  Jogo online 

  

  Link do Jogo 2: https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-

m%c3%basica-formiguinha-responda   

  

 

Imagem 3:  Jogo online 

 Link do jogo 3 : https://wordwall.net/resource/25968426/co py-of-complete-a-frase-

alfabetiza%c3%a7%c3%a3o   

https://wordwall.net/resource/25967465/encontre-o-par-das-palvras
https://wordwall.net/resource/25967465/encontre-o-par-das-palvras
https://youtu.be/78xEaW5GJ0g
https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-m%C3%BAsica-formiguinha-responda
https://wordwall.net/resource/25968046/de-acordo-com-a-m%C3%BAsica-formiguinha-responda
https://wordwall.net/resource/25968426/copy-of-complete-a-frase-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://wordwall.net/resource/25968426/copy-of-complete-a-frase-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o


         

 

Imagem 4: Jogo online 

    Link do jogo 4  : https://wordwall.net/resource/25968764/jogo-da-

mem%c3%b3ria-n%c3%bameros-e-quantidades-de-1-a-10  

   

As atividades são todas elaboradas a partir dos objetivos da BNCC que possui 

termos adequados para obtermos o melhor desenvolvimento na hora da 

Alfabetização.  

                                                         

 REFERÊNCIAS: 

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

      

                 

Diário Reflexivo de (NOVEMBRO ) 

                                                                                             Juliara Silveira 

  

Trago em meu relato deste mês de Novembro a análise das práticas realizadas com 

a turma do 1° ano da Escola General António de Sampaio da Professora titular 

Cheila, no qual minha colaboração tem sido por meio de jogos online para as 

crianças aprenderem jogando, brincando, mesmo que às vezes parece que não, na 

minha opinião, os jogos ajudam também eles a se alfabetizarem. 

https://wordwall.net/resource/25968764/jogo-da-mem%C3%B3ria-n%C3%BAmeros-e-quantidades-de-1-a-10
https://wordwall.net/resource/25968764/jogo-da-mem%C3%B3ria-n%C3%BAmeros-e-quantidades-de-1-a-10


Agora abaixo irei apresentar imagens sobre os jogos feitos. Minha primeira 

atividade foi um jogo para completar com as sílabas, as crianças irão identificar a 

figura e ver a sílaba que falta para formar a palavra e completar o nome da figura.  

 

              Atividade 1: link do jogo : https://wordwall.net/resource/26406252/copy-of-

completar-com-a-s%c3%adlaba-que-falta  

  

Na segunda atividade, elaborei um jogo de contas no qual eles vão fazer os cálculos 

e encontrar o número que corresponde ao valor do cálculo no qual será a resposta. 

 

     Atividade 2: Link do jogo: https://wordwall.net/resource/26409496/calcule  

A terceira atividade foi elaborada com o tema relacionado ao aniversário da nossa 

cidade no qual usei um vídeo do Hino de Jaguarão e depois fizemos atividades 

referentes aos pontos turísticos da cidade e também um desenho da bandeira da 

cidade para colorir. 

https://wordwall.net/resource/26406252/copy-of-completar-com-a-s%C3%ADlaba-que-falta
https://wordwall.net/resource/26406252/copy-of-completar-com-a-s%C3%ADlaba-que-falta
https://wordwall.net/resource/26409496/calcule


 Link do vídeo: Hino Oficial da Cidade de Jaguarão RS  

  

       

  

Na quarta atividade, como já vamos entrar no mês de Natal, fiz um jogo com o tema 

natalino para eles descobrirem quem sou eu, com a ajuda dos pais eles vão escutar 

a pergunta e selecionar uma imagem que corresponde a resposta correta. 

  

 

Link do jogo: https://wordwall.net/resource/26404853/quem-sou-eu-  

  

                                   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5BihkIhSGA
https://wordwall.net/resource/26404853/quem-sou-eu-


    DIÁRIO Reflexivo (DEZEMBRO) 

  

                                                                                            Juliara silveira 

    

Neste mês de dezembro trago em meu relato a análise das práticas realizadas na 

turma do 1° ano da Escola General António de Sampaio no qual minha colaboração 

com a professora Cheila foi por meio de jogos online, contação de histórias. A 

melhor parte é que finalmente no dia 03/12/2021 fui para escola, como agora 

alguns retornaram e eu já havia tomado as duas doses da vacina, fui liberada para ir, 

o que foi maravilhoso. Como era o primeiro dia ainda me sentia insegura, mas eu 

adorei ter entrado em aula, ter conhecido alguns alunos pessoalmente, poder fazer 

atividades com eles. Ajudei a fazerem as apostilas que estavam sendo levadas para 

casa, mas ainda faltavam tarefas a serem completadas o pouco tempo que tive com 

eles percebi o quanto nós (professores), fazemos falta na vida deles por mais que 

sejam ajudados em casa alguns ainda possuem muitas dificuldades, enquanto um 

aluno lia e fazia sozinho os outros não sabia nem como se escrevia o nome, quais 

eram as vogais, o alfabeto, triste isso porque agora eles vão para o segundo ano 

assim, muitos nem dá pra dizer que estão alfabetizados. 

Minha primeira atividade foi uma história de Natal, elaborei um vídeo contando uma 

história que eu mesma inventei com os personagens que tinha em casa, depois de 

olharem o vídeo eles teriam que fazer um desenho sobre.   

 

      1 atividade link da história :https://photos.app.goo.gl/KnpKEhGTXDn1VDEB9  

Na segunda atividade fiz desenhos impressos para colorir  relacionados ainda sobre 

a história.  

https://photos.app.goo.gl/KnpKEhGTXDn1VDEB9


                          Imagens da 2º atividade: 

                               

  

Como fui para escola apliquei algumas atividades com eles irei postar algumas 

imagens sobre o que trabalhamos, algumas foram feitas novamente em sala de aula 

comigo, como os jogos, outras acabei fazendo fora da data como a da cidade e 

também realizamos as do Natal.    

  Atividades sobre o aniversário da cidade 

 

    

 Atividades de jogos online                                Atividade do Natal 



            

      

As atividades são todas elaboradas a partir dos objetivos da BNCC que possui 

termos adequados para obtermos o melhor desenvolvimento na hora da 

Alfabetização.  

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da 

Educação Infantil (interações e brincadeiras), devem ser assegurados seus direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de 

aprender e se desenvolver. (BRASIL, 2018, p. 25).                                                      

 REFERÊNCIAS: 

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

        

            

                            Diário Reflexivo de Janeiro/2022  

                                                                                           Juliara Silveira 

  

Neste mês de Janeiro trago em meu relato as atividades que planejei para contribuir 

com a professora Cheila em março, com a volta às aulas com a turma do 1° ano da 

Escola General Antônio de Sampaio. Como estávamos em recesso o Pibid retornou 

dia 19 de janeiro de 2022, então foram feitos apenas dois planejamentos. A minha 

primeira atividade a ser feita foi uma sequência didática, iremos começar com a 

atividade da lata da alegria essa atividade é para ser trabalhada com todos sentados 



no chão da sala formando uma roda, sendo assim a lata irá passar de mão e mão 

enquanto toca uma música e cada criança irá tirar uma cartinha contendo uma 

ação.Por exemplo:bater palmas, para dar boas vindas a laura.,todos irão 

bater.Daremos continuidade com a roda de conversa, onde irei perguntar: “Você está 

feliz ou triste em ter retornado para escola? Porquê?”, para que a resposta seja dada 

entregarei um microfone (feito com bola de isopor e e.v.a). A criança pode ficar 

sentada ou em pé, podendo inclusive entrevistar um colega. 

 

 

 

                                                    

 

  



          

A terceira atividade será realizada olhando no espelho, primeiro fazendo uma cara 

feliz e uma triste, em seguida será colado no espelho um envelope plástico A4  

Acredito que tenha ficado bem legal esta proposta.  

       

                               

         E o outro planejamento que fiz para ajudar a professora foi com atividade para 

trabalhar o nome das crianças, de como formá-los, quantas letras e quais. Em folha 

impressa e depois umas atividades em forma de brincadeira para ser mais divertido 

e diferente. A primeira com um prendedor e um pedaço de papelão, onde estará 

escrito o nome e no prendedor letras coladas para sua identificação. Sendo assim, 

devem pegar os prendedores que contém só as letras do seu nome e pregar no 

papelão de forma correspondente e a outra para finalizar foi com balões.  Cada um 

dos balões contém uma letra para as crianças identificarem quais que 

correspondem ao seu nome.  

                            Segunda atividade  



  

 

  

 Referências:  

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

         

                      

     Diário Reflexivo Pibid - Fevereiro/2022  

                                                                                              Juliara Silveira 

No mês de fevereiro relato a minha contribuição com as atividades que planejei para 

ajudar a professora Cheila do primeiro ano da Escola General Antônio de Sampaio. 

Uma das atividades foi o planejamento de sequência didática para trabalharmos um 

pouco sobre a família com contação de história, iremos fazer atividades 



relacionadas com esse tema. Sendo assim, em forma de roda cada um irá contar 

um pouco sobre a sua família, depois iremos fazer um desenho, descobrindo 

quantas pessoas têm na família, e por aí vai. Até para eles verem que nem toda 

família é igual e que ser diferente é normal, cada família tem seu jeito de ser. Ainda 

não estamos indo para a escola, mas já estou ansiosa para ir, poder conhecer todos 

e ajudar a professora com eles, estou só por março. Todas nossas atividades são 

feitas com o auxílio dos objetivos da BNCC. Por exemplo, nessas atividades usei os 

seguintes objetivos:  

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

(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. 

Abaixo trago as imagens do livro utilizado e das atividades sobre a família: 

     

  

                       

  

     

 



 DIÁRIO Reflexivo Pibid - MARÇO 2022  

          

                                                                                                             Juliara Silveira 

  

No mês de Março relato sobre a minha contribuição com as atividades que planejei 

para ajudar a professora Cheila do primeiro ano da escola General Antônio de 

Sampaio. Uma sequência didática para trabalharmos um pouco os sentimentos com 

contação de história, depois iremos fazer atividades relacionadas a esse tema. 

Então a nossa aula irá ser o seguinte: irei fazer uma contação de história a partir do 

livro de Todd Parr “O livro dos Sentimentos”, e conversaremos sobre os sentimentos 

(mais evidentes em nós, o que nos perturba, como somos, etc.). Logo após, serão 

propostas duas atividades em folha impressa, a primeira é para assinalar a emoção 

que corresponde a cada situação apresentada, neste momento vamos aproveitar 

para representar algumas emoções (faça cara de bravo, de feliz, de triste, etc.). A 

segunda é um jogo da memória no qual iremos encontrar os pares das cartinhas 

com personagens que representam os sentimentos, sentados no chão formando 

uma roda vamos recortar e brincar para tornar o final da aula mais divertido. 

  
 

 

 



 
 

 
 

Para uma melhor adequação, todas as atividades são realizadas com os objetivos 

da BNCC. Também tenho para relatar que agora no mês de março com a volta às 

aulas, fui para escola auxiliar a professora Cheila, coisa boa poder participar desse 

momento novamente e esse ano a aula está cheia, contendo uns 18 alunos, bem 

movimentada, mas, é uma turma tranquila. Nesse dia ajudei eles a realizarem as 

tarefas junto com a professora titular, ia passando de classe em classe para tirar as 

dúvidas enquanto a professora Cheila ia corrigindo os cadernos que eram levados 

até a mesa. Faz pouco que eles começaram as aulas, mas já se nota que alguns 

ainda têm dificuldades até para reconhecer o próprio nome, as vogais, os numerais 

de 0 a 10. Mas com calma agora eles v o aprendendo melhor e, no que depender 

de mim tamb m irei me esfor ar para contribuir para ajudá-los. Estou t o feliz em 

poder escutar “profe me ajuda”, “profe   assim?”, “oh profe  uliara eu n o sei fazer”, 

são inúmeras coisas que poderia citar aqui, principalmente os momentos que 



percebo que já criei certo carinho com eles, as piscadinhas de olho, as atiradas de 

bjs por cima das máscaras, os abraços que mesmo não podendo as vezes ocorrem 

de repente, os corações feitos com as mãos, sem palavras por cada momento. Uma 

pena estar encerrando o Pibid agora que estava ficando bom! Mas, mesmo assim 

só tenho que agradecer, pelo pouco que pude participar já valeu bastante, assim 

como ensinei também aprendi com eles, grata em poder participar do Pibid e ter 

essa experiência incrível e prazerosa.  

                       Registro de um dos dias de aula: 

 

 

  

 

 

 

 

 


