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Atividade 1 

 

Nesse exercício, vamos trabalhar com as vogais inseridas em palavras do nosso 

dia-a-dia. 



 Atividade 2 

Essa atividade, nos relembra da importância da visualização das diferentes formas 

que uma letra pode ter, para facilitar vamos começar com as vogais.  

 



Atividade 3 

Durante nossos dias, temos muitas palavras presentes na nossa vida. Nesse 

exercício vamos descobrir que as vogais fazem parte de grande parte dessas 

palavras. 

 



ATIVIDADE 4 

 Antes de fazer atividade, ver a animação a seguir que conta a história dos Três 

Porquinhos:  

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o 

 

Após isso, desenvolva essa atividade muito legal abaixo de adivinhação de palavras 

por meio de códigos, isso estimula o reconhecimento das letras e das figuras que 

fazem parte do exercício, auxiliando no processo de alfabetização do aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


 
 

____________________ 



ATIVIDADE 5 

  Nessa atividade, vou trazer uma proposta bem legal de jogo da memória de 

alfabetização.  

-Vamos precisar de cartolina, tesoura, cola e canetinhas. 

-Primeiramente vamos separar algumas figuras de objetos bem legais e do nosso 

dia a dia, como por exemplo bola, faca, sorvete, gato, vela, sol, flor ... e vamos colar 

todas as imagens na cartolina e recortar cada uma em forma de quadradinhos 

separadamente. 

-Em outros quadrados, vamos escrever os nomes dessas figuras e separar em outro 

lado. 

-Feito isso. vamos misturar as palavras com as figuras, todas viradas para baixo e 

começar a desvirar a procura da imagem que corresponda a palavra escrita. 

- Quando acharmos todos os pares, vamos colocar um do lado do outro e visualizar 

todo o trabalho que fizemos! 

  

Esse exercício estimula a memória alfabética e ajuda na identificação dos objetos 

com as palavras que eles são escritos. 

  

  

 ____________ 

 



ATIVIDADE 6 

Na atividade de hoje, vamos precisar do auxílio dos pais para ler e ajudar as 

crianças não alfabetizadas a formar as palavras a partir dos sons. 

 A nossa atividade é um CAÇA-OBJETOS, nela vamos precisar de: 

● duas folhas de ofício 

● tesoura 

● lápis e borracha 

● um copo divertido 

● e muita ATENÇÃO!  

O primeiro passo é escrever todas as letras do alfabeto em uma folha, recortá-las 

uma por uma em quadradinhos, dobrá-las e colocar em um copo super legal e 

divertido, e então vamos CHACOALHAR e tirar um papelzinho de dentro! 

 

Após desvendarmos a letra sorteada, vamos procurar no cômodo que estivermos, 2 

coisas e objetos que comecem com a letra sorteada, e vamos falar o nome deles 

EM VOZ ALTA, e após isso, vamos fazer uma lista com todas as coisas que 

achamos!  

  

E depois REPETIR com as outras letras que sobraram.  

  

Nessa atividade, as crianças irão perceber a associação que existe do som que 

ouvem da própria fala, com a palavra que vão escrever. E principalmente a 

importância do som da letra que inicia a palavra, tem para a identificação dos 

objetos. Ao listar as palavras, a criança estará desenvolvendo a escrita e o desenho 

das formas das letras do alfabeto.  



 
________ 



ATIVIDADE 7   

 Vamos aprender a diferenciar as palavras que têm o mesmo som mas que são 

escritas de formas diferentes! 

Ache nesse caça palavras, as palavras que estão na volta da menina, quando 

encontrar todas as palavras, repita em voz alta como elas são, e depois, identifique 

que som que elas têm em comum. 

 
 _____________ 



ATIVIDADE 8 

Após assistir ao episódio “Peppa na Praia” do desenho animado Peppa Pig, vamos 

realizar uma atividade muito legal! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=re35bGG__AI 

 

 

Vamos precisar de: 

● lápis de cor 

● folha de ofício 

● e muita vontade de desenhar! 

Identifique no episódio, 4 objetos que a Peppa e a sua família usaram para se 

divertir na praia que você mais gostou.  

Desenhe ele com a mesma cor que você viu no episódio, com detalhes e bastante 

colorido! 

Após isso, tente escrever ao lado de cada desenho o nome de cada um dos objetos, 

com a mesma cor de lápis que você usou para desenhar ele! 

  

 _________ 

https://www.youtube.com/watch?v=re35bGG__AI


ATIVIDADE 9 

Vamos trabalhar as cores? Ligue os objetos nas latas de tinta com as cores 

correspondentes. 

 

_________ 



ATIVIDADE 10 

  

 
  

 Após pintar o vírus da COVID-19, responda as perguntas: 

● Você acha que o vírus se parece com o da imagem? 

● Você está gostando de passar um tempo em casa ou está com saudades de 

ver os amigos? 

● Você sabe como se cuidar para o vírus não chegar em você? Explique. 

● De que forma você e sua família podem trabalhar juntos para o COVID não 

chegar na sua casa? Converse com quem mora com você. 

  

OBJETIVOS DA BNCC PRESENTES NESSA ATIVIDADE: 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos. 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

  



(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

________________ 

 

ATIVIDADE 11 

 

Após ver o vídeo sobre a “Verdadeira História da Páscoa” 

(https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k), responda as perguntas: 

● Qual, afinal, é o principal personagem da História da Páscoa? 

● Você já conhecia essa história ou ouviu a história contada de outra forma? 

● Conte, com as suas palavras, a forma que você entendeu a história do vídeo 

(a professora irá registrar). Depois, aproveite para ilustrar da forma que 

preferir com tinta têmpera. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k


OBJETIVOS DA BNCC PRESENTES NESSA ATIVIDADE 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(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.  

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e 

de encenações, definindo os contextos, os personagens e a estrutura da história. 

 ____________ 

 

ATIVIDADE 12 

 

O Coelho da Páscoa é um dos símbolos pascais, utilizado por representar a 

fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. Ele é um animal que se reproduz 

em grandes ninhadas. A sua relação com a Páscoa foi definida historicamente a 

partir da representação que este animal possuía para diversos povos antigos, como 

símbolo da esperança na renovação da vida. Neste contexto, para os cristãos, o 

coelho seria uma das representações da ressurreição de Jesus Cristo. 

 

Converse com as pessoas que moram com você se eles também conhecem o 

motivo do coelho da páscoa ser o símbolo dessa data comemorativa.  



Brincando de faz de conta: Imagine que você está num bosque cheio de coelhos, 

pegue um no colo e observe a cor que ele tem, faça carinho nos pelinhos e nas 

orelhinhas dele, e preste atenção a sensação que você tem quando faz isso. Veja 

se ele é gordinho, magrinho, se é grande ou pequeno. Após observar tudo isso, veja 

a cor dos ovos de páscoa que tem no bosque e desenhe como você imagina esse 

cenário, vamos usar papel colorido amassado para fazer o pelo do coelho. Seriação: 

separar por cor, forma e tamanho os ovos de Páscoa (feitos em E.V.A). 

  

OBJETIVOS DA BNCC PRESENTES NESSA ATIVIDADE 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, 

bolas, livros etc.). 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características 

e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).   

 _____________ 

 

13 Atividade - Pré-escolar (4 anos) LINA 

  

Nessa atividade vamos precisar de: 

- papel colorido  

- cola  

- e muita criatividade! 

Em comemoração a Páscoa, vamos rasgar, amassar e colar bolinhas de papel 

coloridas dentro do desenho para deixá-lo bem bonito! 

  



 

 OBJETIVOS DA BNCC PRESENTES NESSA ATIVIDADE: 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

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

possibilidades. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

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

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

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características 

e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).   



(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 __________________ 

 

14 ATIVIDADE PIBID (Pré-escolar 4 anos) – LINA 

 

Objetivos da BNCC presentes nessa atividade: 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 

(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. 

Escrever seu nome na linha que está no meio das letras do alfabeto. Na parte 

em branco, desenhar e pintar algo que você goste e lembre o seu nome 

 
 ____ 

 

 



15 ATIVIDADE PIBID 

 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano/Turma: Pré-escolar 04 anos 

Professora: Dynara 

Pibidiana: Lina 

Objetivo da BNCC: 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos 

PINTE AS LETRAS DO TEU NOME: 

 



16 ATIVIDADE PIBID 

                                                          

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano/Turma: Pré-escolar 04 anos 

Professora: Dynara 

Pibidiana: Lina 

Objetivo da BNCC: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas. 

Atividade inicial: leitura do livro “Chapeuzinho Vermelho” 

VAMOS LEVAR A CHAPEUZINHO VERMELHO ATÉ A CASA DA VOVÓZINHA, 

SEM PASSAR PELO CAÇADOR E O LOBO MAU! 



 

 _________ 

 

17 ATIVIDADE PIBID 

  

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano/Turma: Pré-escolar - 04 anos 



Professora: Dynara 

Pibidiana: Lina 

Objetivo da BNCC: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas. 

Vamos deixar o Dia das Mães mais especial ainda e presentear a sua com um 

desenho bem bonito! Observe as características que a sua mãe tem, e as desenhe 

dentro do rosto! 

 

 __________ 

 



18 ATIVIDADE PIBID 

 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano/Turma: Pré-escolar/04 anos 

Professora: Dynara 

Pibidiana: Lina 

Objetivo da BNCC: 

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em 

momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 

a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Vamos jogar! 

Como trabalhado com a professora Dynara, hoje nós vamos ligar os 5 sentidos com 

as suas funções com os desenhos! 

Link: https://wordwall.net/pt/resource/17552054/ligar-os-5-sentidos 

 

________ 

https://wordwall.net/pt/resource/17552054/ligar-os-5-sentidos


19 ATIVIDADE PIBID 

  

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano/Turma: Pré-escolar 04 anos 

Professora: Dynara 

Pibidiana: Lina 

Objetivo da BNCC: 

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de 

alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

  

Nessa atividade, vamos pintar e recortar cada parte do rosto para colar dentro do 

desenho! 

  



 

__________ 

 

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

  

Estratégia de ensino para trabalhar os esportes olímpicos. 

  

● Recurso: Folha impressa. 

● Objetivos:(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.  

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio.  

● Descrição da Atividade: Nesse jogo divertido, vamos arrastar as palavras 

correspondentes aos esportes da olimpíada, ao desenho correspondente. Se 

não entender, peça ajuda para alguém da família! Bom jogo!  

  



Link:   https://wordwall.net/play/19555/042/420 

  

 

 ___________ 

 

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

Após assistir a contação de história referente ao livro “Tirrim e Cocoricó” disponível 

no link:  

https://wordwall.net/play/19555/042/420


(https://www.canva.com/design/DAEmptMmMEw/f7fLGAQBTUaT4cKVCVFcOw/vie

w?utm_content=DAEmptMmMEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&

utm_source=recording_view), realize a seguinte atividade com a ajuda de um adulto.  

  

 

__________ 

 

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

 Você sabe o que é uma PARLENDA? É um pequeno texto, com rimas e que 

foram repassados durante vários anos. Vamos fazer a leitura de uma:  

 

SUCO GELADO 

https://www.canva.com/design/DAEmptMmMEw/f7fLGAQBTUaT4cKVCVFcOw/view?utm_content=DAEmptMmMEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://www.canva.com/design/DAEmptMmMEw/f7fLGAQBTUaT4cKVCVFcOw/view?utm_content=DAEmptMmMEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://www.canva.com/design/DAEmptMmMEw/f7fLGAQBTUaT4cKVCVFcOw/view?utm_content=DAEmptMmMEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view


CABELO ARREPIADO 

QUAL É A LETRA DO SEU NAMORADO? 

(nesse momento cantamos o alfabeto) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Agora que conhece uma parlenda, vamos fazer algumas atividades! 

 

 



 

 _____________ 

 



23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

ATIVIDADE MATEMÁTICA 

Estratégia de ensino para trabalhar números e quantidades 

● Recurso:  

● Objetivos:  

● Público-Alvo:  

● Descrição da Atividade: Segue abaixo, o link de um vídeo muito legal 

proposto pela professora Marcia Guerardi. Nesse vídeo matemático, 

podemos observar, responder e exercitar alguns conceitos matemáticos 

como dentro, fora, alto, baixo, grande, pequeno, etc. Não se esqueça de 

responder dentro do tempo indicado! Link do vídeo: 

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

  

 

 _______ 

 

 

 

 

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


24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

ATIVIDADE COM FRASES 

Estratégia de ensino para trabalhar números e quantidades 

● Recurso:  

● Objetivos:             

● Público-Alvo:  

● Descrição da Atividade: Segue abaixo, uma atividade referente ao uso de 

frases, onde o aluno irá recortar a frase e colocar na imagem correspondente 

ao objeto.   

 



25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara  Pré-Escolar 

  

Atividade sobre alimentação 

Recursos: 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

Público-alvo: pré-escolar 04 anos EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Descrição da atividade: Inicialmente vamos assistir a um vídeo musical sobre 

alimentação: https://www.youtube.com/watch?v=dK6gbNcRyY0. Depois é só 

recortar todos os quadrados coloridos que correspondem a um alimento. Abaixo, 

separe-os como alimentos saudáveis ou alimentos não-saudáveis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dK6gbNcRyY0


 

  

 

 

_______ 

 

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula  Professora: Dynara  Pré-Escolar 

  

Jogo sobre alimentação 

Recurso: jogo online 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 



(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,tablete etc.). 

Público-alvo: Pré-escolar 04 anos EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Descrição da atividade: Segue abaixo, o link de um joguinho muito legal relacionado 

a alimentação saudável. Nele você irá precisar colocar cada alimento na sua 

respectiva coluna, de alimentos saudáveis ou de alimentos não-saudáveis. Bom 

jogo! 

Link: https://wordwall.net/play/22459/410/628  

  

 

 ________ 

 

 

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

Atividade sobre alimentação 

Recursos: folha impressa 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

Público-alvo: pré-escolar 04 anos EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

https://wordwall.net/play/22459/410/628


Descrição da atividade: Nessa atividade, você irá pintar todos os alimentos 

salgados, circular todos os alimentos doces e fazer um X no alimento que tem um 

gosto ardido.  

 

 

 
 

_________ 

 

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

  

Atividade sobre alimentação  

 Recurso: folha impressa 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Público-alvo: pré-escolar 4anos da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 



Descrição da atividade: Com a ajuda de um lápis, faça um tracejado por cima do 

pontilhado, amasse e cole papel crepom amarelo e veja que fruta deliciosa você 

descobriu! 

 

 ______ 

 

29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

  

Atividade sobre alimentação 

  



Recursos: vídeo e folha impressa 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Público-alvo: pré-escolar 04 anos EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Descrição da atividade: Inicialmente vamos assistir a um vídeo “Ana e as Frutas”, 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA. Na atividade 

impressa é para desenhar no prato a fruta que você mais gosta, e logo após 

escolher a preferida dentro das 4 opções e pinte! 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA


 

 _____ 

 

 

 



30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

  

Atividade sobre alimentação (de onde é?) 

Recurso: atividade impressa 

Objetivos:  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

Público-alvo: pré-escolar 04 anos EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

Descrição da atividade: Você sabe de onde vem cada um dos alimentos das 

figuras? Ligue os alimentos, até o local que você acha que é produzido cada um.  

  



 

 ______ 

 

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar números e quantidades.  

 

● Recurso: Jogo online. 

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

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

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio.  

● Descrição da Atividade: Nesse jogo divertido, vamos encontrar o numeral que 

correspondente a quantidade de elementos no quadro. Se não entender, peça 

ajuda para alguém da família! Bom jogo!  

 

Link:  https://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/  

 

https://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/


 
 

 

 

  

 ________ 

 

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

 

OBJETIVOS: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais  

durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e 



timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

Atividade musical 

                                  

Na atividade de hoje, vamos fazer um instrumento manual chamado Chocalho. O 

chocalho nada mais é do que o som “de algo” chacoalhando, que em um ritmo 

certo, se torna um instrumento. Hoje vamos fazer nosso próprio chocalho e você vai 

precisar de: 

-uma garrafa pet de 600ml 

-fita 

-tesoura 

-grãos, pedras, ou qualquer coisa que possa ser pequeno o suficiente para 

chacoalhar dentro da garrafa. 

Modo de fazer: com a ajuda de um adulto, você vai pegar uma garrafa pet de 600ml 

previamente separada, e irá cortar do meio da garrafa para cima, e depois a parte 

de baixo da garrafa. Logo após isso, você irá introduzir o objeto que irá fazer o som 

dentro da garrafa, como grãos, pedras, etc. Após isso, utilize a fita adesiva para 

juntar as duas partes da garrafa. E pronto! Agora é só chacoalhar e acompanhar as 

cantigas de roda. 

_____ 



33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

Objetivos: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

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

possibilidades. 

                                          

Descrição da Atividade: 

Na atividade de hoje, vamos conhecer nosso corpo! Com a ajuda de um adulto, 

deite-se por cima de uma folha de papel pardo que seja um pouco maior que você. 

Peça para um adulto desenhar a silhueta do seu corpo no papel. Após isso, se 

perceba na frente de um espelho, observe suas características, seus cabelos, 

roupas, olhos, tamanho em seguida, desenhe tudo que você captou, por cima da 

sua silhueta no papel pardo. Boa diversão! 

_________ 



34ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

OBJETIVOS: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

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

possibilidades.                                 

Descrição da Atividade: 

Nessa atividade, iremos fazer um boneco de garrafa pet, a fim de reconhecermos as 

partes do nosso rosto. Vamos precisar de: 

-1 garrafa pet de 600ml 

-tesoura 

-cola 

-revistas ou jornais 

-lãs ou cordões 

A primeira parte do nosso trabalho, é procurar em revistas ou jornais, as partes que 

temos no nosso rosto que são: olhos, nariz, boca e orelhas. Quando encontrarmos, 

iremos recortar. Logo após, iremos colar na nossa garrafa pet, na ordem correta. 

Depois, iremos recortar alguns fios de lã ou de cordão, para colarmos na tampinha 

da nossa garrafa, assim quando fecharmos, iremos reconhecer um bonequinho 

muito divertido, com olhos, nariz, boca, orelhas e um cabelo bem maneiro! 

__________ 



35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 04 anos 

  

Estratégia de ensino para trabalhar a cidade de Jaguarão. 

  

● Recurso: Folha impressa e exibição de vídeo. 

● Objetivos:(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio.  

● Descrição da Atividade: A fim de comemorar o aniversário da cidade de 

Jaguarão, será exposto para o aluno, o vídeo preparado com algumas fotos 

da Praça do Regente. Logo depois, é solicitado que o aluno circule com 

canetinhas que tipos de atividades se praticam neste local. Após a 

finalização,a criança desenhará o que mais gosta de fazer nesse  ambiente. 

● Link do vídeo: https://youtu.be/24CllecnH5Q  

                              

 

 

https://youtu.be/24CllecnH5Q


                           

Tomar mate                 Brincar                            Trabalhar                    Piquenique 

 _____________ 

 

36ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 04 anos 

Estratégia de ensino para trabalhar as profissões. 

● Recurso: Folha impressa e vídeo. 

● Objetivos: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio. 

● Descrição da Atividade: Nessa atividade, vamos apresentar para os alunos, 

alguns profissionais, e o que eles fazem. Em seguida eles terão que identificar o 

instrumento que cada profissão requer, e depois é só desenhar a profissão que 

gosta ou “quer ser quando crescer”. Antes vamos assistir o vídeo com a história 



 

  

 

_____________ 

37ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 04 anos 

Estratégia de ensino para trabalhar as profissões. 



● Recurso: Folha impressa. 

● Objetivos: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações. 

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio. 

● Descrição da Atividade: Apresentação de vídeo musical para dançar e aprender 

sobre as profissões (Clube da Anittinha - Profissões). Na atividade, vamos 

apresentar para os alunos, o profissional açougueiro e o que ele faz. Peça para eles 

identificarem o que o açougue vende, e depois peça para colorirem. 

● Link: https://www.youtube.com/watch?v=vKmiUaizPic 

 



_ 

__________ 

 

 38ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 04 anos 

Estratégia de ensino para trabalhar as profissões. 

● Recurso: Folha impressa. 

● Objetivos: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 



● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio. 

● Descrição da Atividade: serão trazidos alguns objetos que são ligados a diferentes 

profissões, as crianças devem descobrir a qual profissional pertence, após fazer a 

atividade em folha. 

 

__________________ 



 

39º Atividade: SEQUÊNCIA DIDÁTICA ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 

Sequência didática com temática de Natal para os anos iniciais. 

OBJETIVOS BNCC: 

1º aula 

Objetivo: introduzir o tema “Natal”, explicando de onde surgiu a data comemorativa 

e as práticas que seguem junto dela. 

Organização da turma: a turma se organizará em roda. 

Introdução: Nesse momento os alunos irão se juntar em roda para ouvirem a 

professora, que irá falar sobre o que é o Natal. 

O Natal é uma data comemorativa em que as famílias e amigos se juntam para 

comer, brindar, rir, se presentear e se divertir. O Natal é uma data muito importante 

para aqueles que creem em Jesus Cristo. Os chamados Cristãos. Essa data se 

tornou importante, pois foi quando, segundo a bíblia, Jesus Cristo nasceu. Jesus foi 

uma pessoa muito boa, que deixou seus ensinamentos de bondade e caridade para 

todos aqueles que acreditam em Deus. Após a data virar uma tradição, uma pessoa 

muito legal surgiu: o Papai Noel, um bom velhinho de roupa vermelha que passa de 

casa em casa na noite de Natal, para presentear todos aqueles que foram bons, 

caridosos e amigos durante o ano todo. 

1º momento: Após escutarem a introdução sobre o Natal, a professora irá 

apresentar uma contação de história, do livro “O Melhor Natal de Sempre!”. 

Link do vídeo: https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-

8Q2rWI1k68ynlA5-

https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=li

nk&utm_source=publishsharelink 

 

 

 

2º momento: Após ouvir a contação, iniciaremos uma conversa sobre a história e o 

seu real significado, fazendo a eles algumas perguntas, e deixando um espaço entre 

elas para eles se questionarem e abrirem um debate: 

- “O que vocês aprenderam com a história da ratinha Millie?” 

- “Vocês acham mais importante decorar a casa de vocês com muitos enfeites ou 

ajudar quem precisa da ajuda de vocês?” 

- “Alguma vez vocês ajudaram algum amiguinho que precisava de ajuda ou estava 

doente?” 

- “Em casa vocês ajudam os pais nas tarefas?” 

3º momento: Disponibilizar a folhinha do desenho do nascimento de Jesus e pedir 

para as crianças colorirem. 

https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 

Conclusão: No final da aula retomar o assunto sobre caridade, e pedir para que 

quando cheguem em casa, eles reflitam se foram crianças boas durante o ano, e 

que ajudem os pais em pelo menos uma tarefa doméstica, por exemplo: arrumar 

seu quarto, lavar alguma louça, entre outros. 

 

2º aula 

Objetivo: explanar para os alunos, sobre a ceia de natal, e realizar com eles, uma 

receita citada na contação de história da aula anterior.  

Organização da turma: em um primeiro momento, em roda para conversa, em um 

segundo momento, junto da professora para a realização da receita. 

Introdução: introduzir o significado e o surgimento da ceia de natal e trabalhar sobre 

o gênero textual “Receita”. 

 

 Segundo o que alguns livros nos contam, antigamente as pessoas abriam 

suas casas para receber viajantes e peregrinos no dia de Natal, e os esperavam 

com bastante comida, pratos e bebidas, para confraternizar com esses viajantes, e 

também com a família dona da casa, o nascimento do menino Jesus.  



 Nesse momento vamos relembrar uma receita da contação de história da 

ratinha Millie, na qual ela convidou a família de passarinhos com uma “tarte”, que 

aqui no Brasil conhecemos como torta. Hoje vamos fazer na sala de aula a receita 

de tortinha da Millie.  

 

1º momento: colocar os ingredientes em uma mesa onde todos possam visualizar, 

orientar a higienização das mãos para tocar nos alimentos, explicar o que é uma 

receita, e realizar a receita com a ajuda de alguns alunos. 

Receita de torta de banana 

Ingredientes:  

Recheio 

● 3 bananas-nanicas em rodelas 

● meia xícara (chá) de água 

● 2 colheres (sopa) de açúcar 

● 1 caixinha de creme de leite 

Massa 

● 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

● 4 colheres (sopa) de manteiga 

● 4 colheres (sopa) de açúcar 

● 1 ovo 

● meia xícara (chá) de Aveia Flocos. 

Modo de preparo: 

OBS: pré aprontar o recheio antes de entrar em sala, pois vai no fogo e leva uns 10 

minutos.  

Recheio: 

-Em uma panela, coloque as bananas a água e o açúcar e leve ao fogo para 

cozinhar até que as bananas estejam macias (cerca de 10 minutos). Retire do fogo 

e espere esfriar. Bata tudo em um liquidificador com creme de leite até obter um 

creme.  

Massa: 

- Em um recipiente, misturar todos os ingredientes e amassar em uma forma 

levemente, forrando o fundo e os lados. Espalhe o recheio na forma forrada de 



massa e leve ao forno em temperatura de 200 graus por 30 minutos e desenforme 

ainda quente.  

 

2º momento: Enquanto a torta fica no forno, as crianças se ajeitam para a hora do 

lanche, lavam suas mãos, como na rotina diária de sala de aula. Comece um 

diálogo sobre como é a ceia de Natal na casa de cada um, e os deixe discutindo 

sobre isso.  

 

Conclusão: corte a torta para cada aluno, para provarem o trabalho feito em 

conjunto, relembre os trechos da história em que Millie ajuda a família de 

passarinhos a se alimentarem. 

 

3º aula 

Objetivo: trabalhar com os alunos o pinheiro de Natal e conduzir as práticas de 

coordenação motora, ao recortar e colorir pinheiros.  

Organização da turma: no primeiro momento, todos juntos para assistir ao vídeo, em 

segundo momento em suas mesas para a atividade. 

Introdução: explicar para os alunos sobre os símbolos do Natal (Papai Noel, 

presentes, guirlandas, velas, bonecos de neve, bolas de enfeite...), e explicar que o 

pinheiro de Natal é um desses símbolos. 

 

1º momento: apresentar aos alunos, o vídeo da música “pinheirinho”. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zvxkJHu0j9k 

 

 

2º momento: entregar aos alunos, desenhos de bolinhas de Natal para colorir e 

recortarem. 

https://www.youtube.com/watch?v=zvxkJHu0j9k


 

3º momento: entregar aos alunos, pequenos pinheiros de papel verde recortado, 

para os alunos colarem suas bolinhas nele, a fim de enfeitarem. Molde do pinheiro: 

 

Conclusão: iniciar uma conversa sobre árvores de natal, como é a árvore na casa 

de cada aluno, e mostrar que as decorações podem ser feitas de várias formas. Se 

tiver adornos para colocar em sala, essa aula é uma ótima oportunidade para todos 

os alunos montarem a decoração junto da professora.  

 

4º aula 

Objetivo: confeccionar cartões de Natal para a família dos alunos, com os pés e 

tintas.  

Introdução: Contar para os alunos, que no Natal presentearmos quem amamos, e 

que esses presentes na verdade não precisam ser comprados, e que na verdade, 

os presentes que fazemos tem muito mais significado e valor do que aqueles em 

que apenas escolhemos em uma loja.  

 



1º momento: entregar aos alunos folhas de cartão ( se possível coloridas) dobradas 

no meio, e pedir para que eles desenhem dentro do cartão, um momento que 

gostam de passar com a família (passear, ver filmes, cozinhar...), se os alunos já 

foram introduzidos as letras de seu nome, solicite para que eles escrevam na página 

ao lado. 

 

2º momento: prepare a tinta branca e após eles fazerem os desenhos, vá até cada 

um, pinte seu pézinho e carimbe na “capa” do cartão, deixe secando enquanto eles 

brincam.  

 

3º momento: entregue a cada um deles o seu respectivo cartão, e também 

“olhinhos” para colarem no boneco de neve, e solicite que eles colem, e após isso, 

que desenhem os bracinhos e enfeites do boneco, conforme o exemplo. 

 

Conclusão: dê os cartões para os alunos levarem para casa e entregarem para a 

família.  

 

_________ 

 

 

 



40 SEQUÊNCIA DIDÁTICA ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar - 4 anos 

Sequência didática com temática de interação e integração para a volta 

às aulas para os anos iniciais. 

1º aula 

Objetivo: introduzir e integrar os alunos na escola, na rotina, apresentar os colegas; 

Fazer os combinados da turma; Reconhecer-se de diversas formas e conhecer o 

outro por meio de atividades e brincadeiras. 

Objetivos da BNCC: 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

(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. 

1º momento: 

Organização da turma: todos sentados em roda no chão junto com a professora. 

Nesse momento, a professora deve já ter preparado crachás com os nomes de cada 

um dos alunos. A roda deverá ser feita após todos chegarem. Feito isso, a 

professora irá se apresentar, em seguida perguntará o nome de cada um dos 

alunos, e a idade, e respectivamente entregará os crachás com os nomes. 

A entrega dos crachás é feita para os alunos desde o início do ano 

reconhecerem as letras que formam seu nome, a professora deverá soletrar e 



apontar no crachá de cada um cada letra. 

 

Poderá se iniciar uma conversa sobre o que cada um gosta de fazer, de 

brincar, qual sua cor preferida, comida preferida, etc. Em seguida, a professora 

deverá abrir um questionamento sobre o que é a escola o que se faz nesse 

ambiente. Dessa forma, a interação dos alunos ocorrerá e eles começarão a criar 

laços de amizade e afinidade desde o primeiro contato. 

2º momento 

Organização da turma: a turma se organizará em fila. 

Após a conversa em roda sobre o que é a escola, o que se faz nesse 

ambiente, a professora irá conduzir um “tour” pela escola com os alunos. Em fila, 

sairá da sala passando por pontos importantes como o parquinho, banheiro, 

refeitório, saída, direção e apontará em cada um dos lugares, o que se faz (aqui nós 

brincamos e corremos, aqui comemos, aqui é onde esperamos os pais…). Qualquer 

dúvida que surgir, deverá ser respondida. 

3º momento 

Organização da turma: cada um nas suas mesinhas. 

Voltando para a sala de aula, é o momento de apresentar para os alunos os 

cartazes (ajudante do dia, calendário, painel de aniversários, lugar de exposição de 

trabalhos...). Nesse momento é interessante designar o ajudante do dia, e aproveitar 

para mostrar a todos os lugares de cada coisa. 

A professora deverá deixar um espaço vazio na parede para os alunos 



“ajudarem a decorar” com a sua arte. E sua primeira arte, será um desenho livre. 

A professora e o ajudante do dia entregarão os materiais e todos farão um desenho. 

A professora deverá auxiliar os alunos, mas não influenciá-los. No final dos 

desenhos, perguntará o que significa cada desenho e escreverá isso nos papéis, 

logo após colocará em exposição. 

 

4º momento: 

Organização da turma: de dois em dois, em pé e os outros sentados em fileiras no 

chão. 

Para introduzir e “quebrar o gelo” entre os colegas, a professora irá pegar um 

espelho (de forma que mostre todo o corpo). De dois em dois, a professora colocará 

os alunos um do lado do outro de frente ao espelho e relembrará da conversa do 

início da aula (aquela das preferências), ela irá acontecer novamente, (nome, idade, 

o que gosta de fazer, etc.), e logo após irá perguntar para a dupla, as suas 

características (cor do cabelo, cor da pele, alto, baixo...) e questionará se existe 



diferença entre eles. E após isso irá relembrá-los de algo que tem em comum (como 

por exemplo, os dois gostam de brincar, ou os dois gostam de batata frita...). 

Ao fazer isso, os alunos irão perceber que por mais diferentes que as 

pessoas sejam umas das outras, ainda irá ter algum interesse que os une e que os 

mantém “iguais”. Com isso a turma trabalha a diversidade e o companheirismo. 

 

5º momento: 

Organização da sala: todos livres. 

A última atividade do dia consiste em trabalhar em equipe. A professora deve 

encher diversos balões e pedir para os alunos jogarem pra cima. O objetivo do jogo 

é não deixar os balões caírem, eles devem permanecer no ar. Se alguém deixar 

cair, será eliminado do jogo. O jogo continua até que a última criança permaneça. 

 

Observação: Todas as atividades devem ser feitas respeitando a rotina da sala, 

como recreio, hora do lanche, higiene, etc. 

_____________ 



41ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 04 anos 

Estratégia de ensino para trabalhar o nome. 

● Recurso: Folha impressa. 

● Objetivos: 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio. 

● ● Descrição da Atividade: Fazer seu nome com massinha de modelar. Para isso 

será entregue para cada criança uma folha com seu nome escrito com “letra 

bastão”, para que ela possa manusear a massinha e colocar sobre as letras, depois 

de pronta nos sentaremos no chão, em roda, para conversar sobre as letras que os 

nomes começam, quem o nome começa com a mesma letra, etc. 

 

 

 

_______________ 

 

 



 42 Atividade SEQUÊNCIA DIDÁTICA ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula Professora: Dynara Pré-Escolar 4 anos 

 

     Sequência didática com temática do Livro da Família. 

 

Objetivos da BNCC: 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

(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. 

 

1º momento 

Organização da turma: todos juntos irão sentar para verem o vídeo sobre o “Livro da 

Família” de Todd Parr. Link: https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc  

 

 

Neste primeiro momento, a professora irá comentar sobre as diversas famílias 

tratadas no livro, comentar que não é porque uma família é diferente da outra, que 

elas não podem ser família. Relembrar que a parte mais importante de tudo é o 

amor e carinho, independente de como é.  

Iniciar um diálogo entre os colegas: 

1) Quem mora com você? 

2) Você tem bichinhos de estimação? 

https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc


3) O que você mais gosta de fazer quando está com a sua família? 

 

2º momento 

Organização da turma: nas mesas com seus materiais.  

 Após o diálogo, a professora irá propor uma atividade em que as crianças 

possam mostrar quem são os membros da família que moram em suas casas por 

meio de palitos de picolé, olhos esbugalhados e desenhos. 

 

3º momento 

Organização da turma: permanecem em seus lugares para fazerem mais uma 

atividade. 

 Neste momento, vamos propor a confecção da árvore genealógica de cada 

um, desenhada. Nesse momento, seria interessante, a professora levar a sua 

própria árvore genealógica para mostrar aos pequenos, dessa forma eles se 

conectam.  



 Para isso, primeiro a professora precisa explicar quem são os integrantes das 

famílias, que existem dois casais de avós, um por parte de pai e outro de mãe, os 

pais, irmãos, primos, titios e titias. 

 

 

 

 

4º momento 

 A professora comentará sobre os animais de estimação, a diferença entre os 

domésticos e aqueles que não podemos ter como bichinho de estimação. Explicar 

que mais comumente vemos cachorros, gatos, peixinhos, coelhos, hamsters… Etc. 

Propor que façam um peixe com a mão carimbada de tinta dentro do desenho de 

aquário.  



 

 

 

 

__ 



43ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

               Sequência Didática sobre sentimentos. 

 

 

● Recursos: folha, papelão, vídeo, jogo online  

● 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. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos 

e atividades artísticas como dança, teatro e música. 

● Público-Alvo: Pré-Escolar da EMEF General Antônio de Sampaio.  

● Descrição das Atividades: 

 

Dia 1 

Atividade 1: vídeo do youtube “As emoções básicas para crianças - Alegria, tristeza, 

medo, raiva, nojo e surpresa” https://www.youtube.com/watch?v=_6J1fO2wUAw  

Organização da turma: todos juntos para assistir ao vídeo proposto. 

Desenvolvimento: O vídeo será uma forma de introduzir o diálogo sobre os 

sentimentos das crianças. Após assistir, a professora irá trazer algumas questões 

para os alunos, como por exemplo: “o que deixam vocês com muito medo?” (feliz, 

alegre, com raiva, triste, com nojo, etc.). 

 

 

Atividade 2: “Representação do humor do dia” 

Organização da turma: sentados em roda.  

https://www.youtube.com/watch?v=_6J1fO2wUAw


Desenvolvimento: Nessa atividade, o aluno irá com a ajuda da professora, que trará 

o trabalho pré-produzido, finalizar o sistema de humor, fazendo as expressões 

faciais no cartão e ajustando alguns detalhes, e assim poderem participar da 

produção. Essa atividade pode ser usada diariamente como rotina da sala de aula, 

fazendo os alunos expressarem como se sentem naquele respectivo dia. Pode ser 

feito com velcro, para facilitar a retirada e colocação das expressões em cada 

bonequinho.  

 

Atividade 3:  Mímica. 

Organização da turma: em pé com a professora 

Desenvolvimento: Vamos brincar de mímica. Nessa atividade a professora fará um 

sorteio, referente a alguma situação, exemplo: “fugindo de um cachorro bravo” e 

falará no ouvido de um dos alunos. O aluno então deverá “atuar” em silêncio, e as 

outras devem adivinhar.  



 

 

Dia 2 

Atividade 4: assistir ao filme “Divertidamente” disponibilizado online em: 

https://superfilmes.tv/filmes/assistir-online-divertida-mente/  

Organização da turma: Todos sentados para assistir ao filme. 

Desenvolvimento: Nesse filme as crianças irão ter algumas compreensões sobre 

sentimentos de forma mais aprofundada, ao ver que os personagens principais, são 

os próprios sentimentos. Depois, vai ser solicitado o personagem/sentimento que 

mais gostam. 

 

 

Atividade 5: jogo da memória do Divertidamente digital.  

https://wordwall.net/play/16203/560/141  

Organização da turma: Um por um ou em duplas para jogar. 

Desenvolvimento: O aluno ao jogar irá desenvolver a memória, com o jogo 

relacionado ao filme visto anteriormente. Devido a realidade da escola, o 

computador disponível será provavelmente apenas o da professora, por isso o jogo 

deverá ser feito individualmente ou em dupla para os colegas se ajudarem. 

https://superfilmes.tv/filmes/assistir-online-divertida-mente/
https://wordwall.net/play/16203/560/141


 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIOS REFLEXIVOS PIBID 2021 - 2022 

 

Diário Reflexivo (Maio) 

Lina Camacho Porciuncula  

 

Durante o mês de maio, na turma do Pré-Escolar com alunos de 04 anos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Gen. Antônio de Sampaio junto a 

professora titular Prof.ª Dynara, tive participação em diversos envios de atividades, 

principalmente sobre o corpo humano e suas emoções, assim como o dia das mães 

e as comemorações juninas, contemplei, os seguintes objetivos da BNCC (Brasil, 

2018): 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 

instrumentos riscantes e tintas. 
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em 

momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
 

  Assim como fiz dois jogos da memória, um da memória do Divertidamente 

(Imagem 1), e outro jogo referente a chegada da época das festas juninas (Imagem 

2). Segundo a BNCC, é importante, “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, pg.72). 

 

Imagem 1: Jogo da Memória Divertida Mente



 

Imagem 2: Jogo da Memória Festas Juninas 

 

  No mês de maio, gravei um vídeo de contação de história chamado “Por 

que, porque e porquê” (Imagem 3), onde contei sobre a história de um menino que 

tinha muita curiosidade sobre tudo que acontecia e existia à sua volta.  

 

Imagem 3: vídeo “Por que, porque e porquê” 

Também deveria mandar outro vídeo de contação de história que gravei no 

meu trabalho (trabalho como auxiliar numa Escola Infantil), mas acabei não tendo 

tempo para editar e mandar.  

Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 
comportamentos, habilidades e conhecimento quanto vivências que 
promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos Campos de 
experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos 
estruturantes (BRASIL, 2018, p. 44). 
 

Participo do grupo de whatsapp da turma do Pré-Escolar de 04 anos, onde as 

mães enviam fotos e vídeos dos alunos realizando as tarefas propostas pela 

professora Dynara, pois esse foi o meio que as escolas, durante a pandemia, 



encontraram de estudarem e observarem o comprometimento e desenvolvimento 

dos alunos.  

Na primeira etapa da educação básica devem ser assegurados 6 direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições 
de aprender e se desenvolver, entre eles estão: conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar, conhecer-se.(BRASIL, 2018, pg.25) 
 

Gostaria que o grupo fosse mais ativo e comprometido (em especial os 

adultos responsáveis), com o envio das fotos e das tarefas feitas, assim como 

tarefas extras que poderiam ajudar no desenvolvimento, mas vejo muitos 

responsáveis, não dando tanta atenção como deveriam para a educação infantil 

durante a pandemia, se conformando apenas com o que a escola tem em mãos no 

momento (o envio de tarefas impressas). 

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

 

 

Diário Reflexivo (Junho)  

Lina Camacho Porciuncula 

 

 

 No mês de junho, tivemos mais atividades em vídeo do que tarefas 

impressas enviadas. Ficamos responsáveis de enviar dois vídeos referentes a 

brincadeiras psicomotoras para enviarmos para os alunos, nos quais eu fiz um 

sobre a brincadeira de mãos “Peito, estala, bate” (Imagem 1), referente á musica da 

cantora Xuxa, já que a minha turma é composta de crianças com 04/05 anos. A 

brincadeira é feita com duas ou mais crianças e um dos participantes define uma 

sequência a ser seguida pelos outros participantes. Por exemplo: primeiro, os 

participantes batem no peito; depois, batem na mão; depois, batem duas vezes no 

peito, estalam os dedos e batem uma mão. Depois, repetem a sequência, bem 

rapidinho ou devagar. Sai quem errar a sequência. Dessa forma, a brincadeira de 

bater palmas, estalar e bater no peito estimula a coordenação e também o 

conhecimento do próprio corpo. De acordo com a BNCC: 



Por meio das diferentes linguagens como a música, dança, o teatro vírgulas 
brincadeiras de faz de conta, as crianças se comunicam e se expressa no 
entrelaçamento entre corpo, emoção é linguagem. As crianças conhecem 
reconhecem as sensações de fusões de seu corpo e, com seus gestos e 
movimentos identificam suas potencialidades e seus limites desenvolvendo, 
ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um 
risco a sua integridade física. (BRASIL, 2018, pg.39)  
 

 
Imagem 1: “Peito, estala, bate” 

 

 Fiz o envio de uma atividade também referente ao rosto, onde as crianças 

deveriam recortar os olhos, bocas, nariz, sobrancelhas e acessórios após pintar, e 

depois deveriam colar dentro do rosto de um boneco. Sempre considerando que as 

crianças usam diversas linguagens para se expressar, assim elas criam, “suas 

próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria com sons, traços, 

gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 

manipulação de diversos materiais e recursos tecnológicos” (BRASIL,2018, pg. 39). 

Nessa atividade, contemplei os seguintes objetivos da BNCC (Brasil, 2018): 

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

 Novamente, não observei muita interação no grupo dos alunos da Escola 

Sampaio, mas compreendo o momento que estamos passando e todas as 

dificuldades que envolvem a educação nesse período de pandemia. Porém, no 

grupo do PIBID ALFABETIZAÇÃO tanto do Sampaio, como das turmas em geral, 



houve muito apoio, aprendizados e dicas das supervisoras e colegas, o nosso 

coleguismo é bastante impressionante, espero que assim seja até o fim. 

 

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

 

 

 

Relatório de atividades referentes ao mês de julho 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 

Me chamo Lina Camacho Porciúncula, sou aluna do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, na Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão, iniciando minha 
vida acadêmica em 2019, vi no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) Subprojeto Alfabetização, uma oportunidade de ter mais contato 
com o curso que escolhi, e também firmar minha escolha. Além de a universidade já 
ser uma experiência nova e excitante para os jovens como eu, tive que começar 
esta jornada em meio a uma pandemia (COVID-19), ou seja, atualmente em 2021, 
ainda não tive a oportunidade de ter uma aula presencial na universidade, e muito 
menos algum contato com os meus colegas de PIBID, o que torna tudo bastante 
desmotivador, mas também desafiador.  
 
     No início do PIBID (e também da pandemia), fomos todos informados de que 
iríamos começar a experiência de forma remota, totalmente online, com reuniões 
todas às quartas-feiras pela tarde. Tendo uma proposta diferente do planejado, 
estamos extraindo o melhor que podemos desse momento, com encontros muito 
interativos, cheios de conteúdos proveitosos sobre diversos assuntos relacionados a 
educação e, principalmente a alfabetização.  
 
     Todos os momentos são registrados por meio de diários semanais, onde todos 
os pibidianos relatam o que aconteceu durante as reuniões. Passamos a fazer 
também relatos mensais, onde detalhadamente registramos as atividades propostas 
que fazemos, e também nossa interação com as supervisoras e a relação com a 
escola que fazemos parte (eu, aliás, participo do grupo da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental General Antônio de Sampaio).  Particularmente o ensino e 
reuniões remotas são um desafio, pois lido com a distração e a concentração no 
momento de realizar as atividades, tenho picos de produtividade onde coloco todas 
minhas responsabilidades acadêmicas e do PIBID em dia, e a maioria dos dias, me 
distraio com situações do dia-a-dia e trabalho. Mesmo depois de dois anos, ainda 
não consegui me acostumar com a nova rotina que o mundo inteiro foi obrigado a 
seguir. Aprendo muito mais presencialmente, sentindo a energia das pessoas e dos 
diálogos que acontecem a minha volta. É muito mais complicado, debatermos 



assuntos quando não estamos olho no olho, pois muitas vezes, os colegas, não se 
sentem à vontade para abrir a câmera, e ficarem 100% presentes nos encontros 
(por muitos motivos), e tudo isso, torna a nossa troca mais complicada. 
 
   Porém, com todos os desafios, consegui extrair do PIBID, muitos aprendizados, 
que nesse momento, me ajudaram ainda mais do que os conteúdos propostos pela 
faculdade em si, de modo extremamente organizado e planejado, o PIBID se torna 
uma fonte de troca de experiências entre iniciantes e profissionais com inúmeras 
vivências. Alguns meses, tive a oportunidade de me empregar em uma escolinha da 
minha cidade, como auxiliar de sala de aula, e 90% da minha atuação no ambiente 
escolar, com crianças em processo de alfabetização, foi baseada na minha 
participação no programa, provando que o PIBID foi e está sendo um marco muito 
importante de absorção de conteúdos práticos, mesmo que em um momento 
remoto. Ainda espero, e sei que vou, tirar muito proveito das nossas reuniões, e 
creio que em breve poderemos nos encontrar pessoalmente e nos conhecermos um 
pouco mais. 

 

 

 

Relatório de atividades referentes ao mês de agosto 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 No mês de agosto, ficamos um pouco ausentes, pois estava tudo sendo 

preparado para o evento INTRAPIBID, no qual se trata de um evento de todos os 

participantes dos Projetos de Iniciação a Docência de todos os Campus da 

Unipampa do estado se juntam para participarem de oficinas, e também 

conversarem e trocarem experiências em uma tarde reservada para isso. Dessa 

forma, ficamos focados nos nossos textos pessoais, que seriam enviados para o 

grupo de organização do INTRAPIBID. 

No dia 04/08/21 tivemos nossa última reunião que não foi referente ao evento, onde 

a nossa coordenadora Patrícia apresentou um vídeo da Magda Soares, com dicas 

de alfabetização. 

 Nas duas últimas reuniões do mês, tiramos o tempo para discutir sobre os 

textos do INTRAPIBID, evento no qual irei detalhar mais no próximo relatório. Segue 

abaixo, um trecho de meu pequeno relato: 

 

“Porém, com todos os desafios, consegui extrair do PIBID, muitos 

aprendizados, que nesse 



momento, me ajudaram ainda mais do que os conteúdos propostos pela 

faculdade em si, de 

modo extremamente organizado e planejado, o PIBID se torna uma fonte de 

troca de experiências entre iniciantes e profissionais com inúmeras 

vivências.” 

 Além disso, tivemos “deveres de casa”, uma atividade livre, na qual foquei em 

exercícios sobre parlendas, um jogo online educativo de matemática, onde eu sugeri 

um vídeo muito legal no youtube, onde o aluno poderia interagir sobre conceitos de 

espaço (como “grande, pequeno, alto,baixo..”), além de uma atividade sobre frases.  

_________ 

 

 

Relatório de atividades referentes ao mês de setembro 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 No dia primeiro de setembro, participamos de uma roda de conversa no 

evento INTRAPIBID, comentado no relatório anterior. A roda de conversa do evento, 

foi a tarde em que participei de uma reunião no google meet, onde tinha pibidianos 

de todas as regiões do Rio Grande do Sul, de diversos cursos, mas com vivências 

no PIBID muito parecidas com as minhas. Foi uma tarde muito leve, onde contamos 

nossos anseios e dificuldades que estamos enfrentando durante o momento de 

pandemia, mas também tivemos vários momentos em que pudemos expressar 

nossa gratidão por tudo que os nossos respectivos subprojetos vêm enriquecendo 

nas nossas vidas acadêmicas, profissionais e pessoais. Nos conectamos tanto, que 

acabamos nos considerando mais do que colegas distantes. O evento INTRAPIBID 

foi uma oportunidade de nos conhecermos, e se não fosse por isso, estaríamos 

perdendo de debater com pessoas incríveis, com realidades tão diferentes mas ao 

mesmo tempo tão próximas. Nós do grupo, criamos um grupo no whatsapp para 

não perdermos o contato, e sempre que sentirmos necessidade, termos mais um 

apoio nesse momento difícil. 

 

 

Durante o mês de setembro, tivemos bastante problemas relacionados ao mau 

tempo nas cidades de Jaguarão e Arroio Grande, dificultando nossos encontros. 

Não fizemos atividades, pois logo haveria a submissão de trabalhos no SIEPE, onde 

a coordenadora, nos deixou sem responsabilidades, para focarmos nos nossos 



textos. Eu e a minha colega Elisa, fizemos como dupla, o nosso trabalho, em forma 

de relato das nossas dificuldades na pandemia. No fim do mês, foram solicitadas 

quatro atividades e um jogo educativo. Minha supervisora Dynara, que também é a 

minha professora responsável na escola Sampaio, solicitou que as atividades 

fossem feitas em folhas e com o tema sobre alimentação saudável, assim como o 

jogo. 

____________ 

 

 

Relatório de atividades referentes ao mês de outubro. 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 

 No mês de outubro realizamos bastante atividades, 5 no total, sendo uma 

delas referente à matemática, outra sobre música e as outras três com tema livre. 

 Na atividade matemática trabalhei com os alunos com um jogo online. Onde 

eles visualizavam diversos objetos e precisariam contar quantidade e relacionar com 

a coluna do lado, na qual tinha os números. 

 

 

 Propus na atividade musical, a confecção de um chocalho com materiais 

reciclados, como garrafa pet e pedrinhas, ou grãos como milho, feijão, etc, para criar 

o som, e eles trabalhariam a coordenação e a audição, me embasando nos 

objetivos da BNCC: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 

a seus interesses e necessidades em situações diversas. 



(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos 

musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações 

musicais, festas. 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura 

e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e 

sons. 

Trabalhamos também uma atividade referente ao nosso corpo e como nos 

enxergamos. Foi solicitado para os alunos se deitarem por cima de um papel pardo, 

e desenharem sua silhueta com a ajuda de outra pessoa, para em seguida, se 

perceberem na frente do espelho suas características pessoais, para então passar 

para o papel pardo. Com isso conseguimos trabalhar o “eu” e descobrirmos o 

próprio corpo, de outra visão. 

 

 No mês de outubro, tivemos menos reuniões gerais, pois intercalamos com 

uma semana e outra não, e foi trabalhado os primeiros capítulos da obra Alfaletrar 

da Magda Soares, onde cada grupo apresentou de forma livre, o entendimento e 

resumo dos respectivos capítulos. O grupo do Sampaio criou um vídeo em conjunto 

onde os colegas Aline e Lucas editaram. Cada um de nós gravou uma parte da voz 

e fizemos bonequinhos com as nossas características para nos representarem 

enquanto nossa voz era transmitida. 

 

 No mais, concluo meu relato referente ao mês de outubro.  

__________ 

 

 

 

 

 

 



Relatório de atividades referentes ao mês de novembro. 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 

 O mês de novembro foi um mês conturbado no PIBID, não apenas no 

subprojeto de alfabetização, mas com os PIBIDs e RPs de todo o Brasil. 

Repentinamente a CAPES, passou a não nos pagar nossas bolsas, pois houve um 

corte referente aos projetos educacionais, sem previsão de volta. Dessa forma, 

todos os pibidianos e coordenadores, se desmotivaram de muitas formas diferentes, 

mas não deixamos “a peteca cair”. 

 Dessa forma, logo no início do mês, fomos informados que começaríamos a 

nos apresentar presencialmente nas escolas, já que as aulas tinham retornado. 

Para isso tudo, enviamos um documento assinado, afirmando que não tínhamos 

nenhuma comorbidade e que estávamos com as vacinas em dia, aptos para nos 

apresentarmos em dezembro. Dessa forma, os colegas que não estavam aptos, não 

se apresentariam. 

 Nossa coordenadora nos informou que fomos convidados para criar um 

ebook, referente às atividades feitas na pandemia, nossos relatos, relatos de alunos, 

pais e professores. Nesse episódio, lembro que gerou uma discussão sobre a 

cobrança de compromissos, mesmo com as bolsas atrasadas, ocupando uma tarde 

de reunião para discutirmos e desabafarmos nossos anseios. 

 Nesse mês minhas atividades foram referentes às profissões, e também à 

cidade de Jaguarão. Focando principalmente no objetivo da BNCC “(EI01ET03) 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas.” (2017, BNCC). 

 

 

 No mais, concluo meu relato de novembro. 

________ 

 



Diário Reflexivo de Dezembro. 

Pibidiana: Lina C. Porciuncula 

 

 

 No mês de dezembro, nosso PIBID foi voltado para todas as questões de fim 

de ano, e como que podíamos aproveitar as festividades para trabalhar e incorporar 

nossas atividades. 

 Na nossa primeira reunião do mês, dia oito de dezembro, tivemos presente 

na nossa sala a professora Silvana Aranda, falando conosco sobre sequências 

didáticas. A reunião foi prazerosa, com apresentação de slides, de documentos do 

próprio arquivo da professora e com diversos tipos de interação. A partir desse 

momento, começamos as produções de natal, e na nossa tarefa tivemos que 

produzir um vídeo natalino, e criar uma sequência didática a partir dele. No meu 

vídeo contei a história “O Melhor Natal de Sempre”, que conta a história de uma 

ratinha Mili e seus preparativos para as festividades. 

Link do vídeo: 

https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-

w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_

medium=link&amp;utm_source=publishsharelink 

Em um outro momento, produzi a sequência didática tendo como base, a contação 

de história que eu fiz. A minha sequência conta com receitas, histórias, músicas e 

atividades relacionadas ao natal e a história “O Melhor Natal de Sempre” 

Uma Sequência Didática, mais conhecida como SD, nada mais é que uma 

forma de organizar, metodologicamente, de forma sequencial, a execução 

das atividades. Elas ajudam a melhorar a educação e a interação do 

https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEyVcPzlLY/Jchm-8Q2rWI1k68ynlA5-w/watch?utm_content=DAEyVcPzlLY&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink


professor e aluno, e deste com os demais colegas, em relação aos assuntos 

propostos pela BNCC e com seu entorno. 

(https://www.unicarioca.edu.br/acontece/noticias/voce-sabe-o-que-e-uma-

sequencia-didatica) 

Infelizmente não pude participar da última reunião do mês, pois acabei ficando com 

uma infecção de garganta e me deram um atestado, porém, ficou atividades para 

serem realizadas durante o nosso recesso de fim de ano, para janeiro. 

 Por hora, finalizo meu relato. 

________ 

Diário Reflexivo do mês de Janeiro  (2022) 

 

 Começamos o mês enviando o resumo do segundo capítulo do livro 

“Alfaletrar” de Magda Soares. Magda deixa as explicações e reflexões dela muito 

claras e de forma dinâmica dentro do livro, facilitando a compreensão de quem lê. 

Neste segundo capítulo ela trata sobre: “O objeto do processo de alfabetização: o 

sistema de escrita alfabética”, “Desenvolvimento e aprendizagem na apropriação do 

sistema de escrita alfabética", e “As primeiras escritas da criança: dos rabiscos às 

letras.”   

 Demos continuidade ao projeto de Sequências Didáticas, proposto pela 

professora Silvana, onde no mês de janeiro fiz uma sequência de Acolhida na 

primeira semana de aulas. Minha sequência englobou os seguintes objetivos da 

BNCC:  

“(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

(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.” 

 

https://www.unicarioca.edu.br/acontece/noticias/voce-sabe-o-que-e-uma-sequencia-didatica
https://www.unicarioca.edu.br/acontece/noticias/voce-sabe-o-que-e-uma-sequencia-didatica


 As reuniões do mês de janeiro, foram destinadas às apresentações das 

sequências didáticas dos colegas referente ao mês de dezembro, ou referente a 

semana de acolhida. Minha apresentação ficou para fevereiro.  

 Por hora, concluo minha reflexão de janeiro.  

 

Diário Reflexivo do mês de Fevereiro. (2022) 

 

 Em fevereiro, demos continuidade às apresentações das sequências 

didáticas. Na primeira reunião, pude apresentar a minha. Resolvi apresentar minha 

sequência de Natal, onde deixei atividades para alguns dias da semana. Tratei 

sobre a história do Natal, nascimento de Jesus, ceia e símbolos natalinos, além de 

confecções de presentes para as famílias dos alunos. Na reunião na qual 

apresentei, tive sugestões e comentários muito valiosos das professoras, onde me 

alertaram sobre falar de comida, família e presentes dentro de uma escola com 

crianças carentes. Levei as sugestões para o coração e com certeza me alertaram 

para uma próxima vez.  

 Minha terceira sequência didática foi baseada no livro “O Livro da Família” de 

Todd Parr. A sequência didática tratou sobre as diferentes formas de família, os 

animais de estimação e a árvore genealógica de cada aluno.  

 As reuniões de fevereiro foram basicamente as apresentações das 

sequências didáticas. 

Por hora concluo meu relato de fevereiro. 

 

 

Diário reflexivo de março de 2022 

 Na reta final do PIBID, estamos organizando todos juntos nossos relatos 

finais, e apresentações para serem passadas nas últimas reuniões. 

Na nossa primeira reunião do mês, tivemos a presença ilustre da professora Silvana 

mais uma vez nos ensinando muito sobre linguagem na escrita. Tivemos um 

encontro muito proveitoso e de bastante interação. 



Nos últimos encontros, a Patricia nos cobrou bastante sobre as tarefas atrasadas, e 

nos alertou principalmente sobre o relatório final, no qual devíamos fazer com 

obrigatoriedade, para que não corramos o risco de ter que pagar todas as bolsas 

que nos foram ofertadas nesses dois anos de curso. Também estamos por 

enquanto, finalizando as apresentações das sequências didáticas e nos 

encaminhando para o fim desse grande capítulo da nossa vida. 

Minha trajetória no PIBID foi de muitos aprendizados, saí da minha zona de conforto 

e fui apresentada à educação infantil de uma forma muito especial. Meu primeiro 

estágio em uma escolinha de educação infantil particular, onde introduziram a 

alfabetização, fiz muito bom proveito dos ensinamentos que me deram. A cada 

reunião, descobrimos um pouco mais de cada colega, sua vida, seus sentimentos, e 

o PIBID estava lá no momento que perdi alguém muito especial, me abraçando de 

um jeito diferente. Perdemos uma colega no meio dessa trajetória, a Maria Alice fica 

na nossa memória como uma menina muito doce, estudiosa e com vontade de ir 

além, infelizmente, foi interrompida no meio dessa trajetória. Que descanse em paz. 

Levarei esses dois anos com muito carinho no meu coração, sabendo que de 

alguma forma, em algum momento eu possa ter tocado o coração de alguém, e 

principalmente das crianças, por meio das letras. Sou muito grata por tudo que 

passamos, que não foi fácil, visto que fomos o primeiro grupo a passar pelo PIBID 

dentro de uma pandemia global e mortal, os desafios foram redobrados e vencidos 

com muita paixão e amor por todo nosso grupo.  

 


