
 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

19ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Maria Da Graça Duarte MendesProfessor:  BetâniaAno: 2° Ano 

  

Estratégia de ensino para trabalhar: Aula expositiva e dialogada, o professor 

explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos 

 Recurso: Folha impressa 

 Objetivos: (EIO3E FO1) Expressar ideias, desejos e  sentimentos sobre suas 

vivencias, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. 

 Público-Alvo:2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Reconhecer as letras pintando-as e formar palavras. 

 



 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EF01HIO7) Identificar mudanças e permanências nas formas de 

formação familiar. 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Jogo online sobre a vida em família: diferentes 

configurações e vínculos. Link: https://wordwall.net/pt/resource/19191212 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/19191212


 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar a oralidade através de trava-língua 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivo: (EF01LP19)Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 

com entonação adequada e observando as rimas. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Aula Expositiva e dialogada, o professor explica seu 

conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. Vamos assistir o 

vídeo? É só acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=CodtpcpIAYA 

 

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


 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EF01LP16) Compreensão em leitura. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividade teremos momentos de divertimento 

com leitura e oralidadee coordenação motora fina ao recortar. 



 

 

 

 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar:folclore brasileiro, trava-línguas, leitura, 

oralidade. 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EF012LPO5)Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 

representação dos sons da fala. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade: Nessa atividade iremos desenvolver o trabalho com 

números de letras e números de sílabas através da leitura do trava-línguas.  

 



 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria Da Graça Duarte MendesProfessora:  Betânia2° Ano 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dosaluno 

 Recurso: Folha impressa 

 Objetivos: (EF02MAO1)Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números de até três ordens pela compreensão de características do sistema 

de numeração decimal (valor posicional e papel do zero). 

 Público-Alvo:2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:nessa atividade iremos colocar os números por 

escrito e responder as perguntas. Vamos saber mais sobre Parlendas?! É só 

assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0


 

 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar a oralidade através de trava-língua 

 Recurso: Folha impressa. 

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

letras. 

(EFO1LPO6) Segmentar oralmente palavras em sílabas.. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Aula expositiva com material impresso, uso de 

material reciclável e massa de modelar nessa atividade o aluno vai aprender 

o nome das letras e pronuncia-las. Link para o vídeo da atividade: 

https://youtu.be/nZ6JtJUuc84 

 

 

 

 

https://youtu.be/nZ6JtJUuc84


 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

Estratégia de ensino para trabalhar: Para este momento, utilizamos algumas 

modalidades tecnológicas, compartilhada com os alunos através de links. 

 

 Recurso:Digital, Sofware. 

 Objetivos: (EFO2MA05)Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los 

no cálculo mental ou escrita. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade: Nessa atividade o aluno irá praticar a subtração e adição 

numa brincadeira de arrastar o resultado.  

Link do jogo:https://wordwall.net/pt/resource/20371369 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/20371369


 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso:Folha impressa, utilização do software. 

 Objetivos: (EFO1GEO5) Identificar o ritmo natural das estações do ano e 

comparar diferentes lugares. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividadedigital (jogo) o aluno iráarrastar as 

figuras correspondente a estação desejada. 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso:Folha impressa, utilização do software. 

 Objetivos: (EFO1GEO5) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, 

variação de temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e 

temporais, comparando a sua realidade com outras. 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividadedigital (jogo) o aluno iráarrastar as 

figuras correspondente a estação desejada. 

 Link: https://wordwall.net/pt/resource/17615918 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/17615918


 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria Da Graça Duarte MendesProfessora:  Betânia2° Ano 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa doaluno 

 Recurso: Folha impressa, utilização de Software. 

 Objetivos: (EF02HIO5) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 

grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu 

significado. 

 Público-Alvo:2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da atividade: Nessa atividade o objetivo e selecionar 

indumentárias pessoais e de grupo próximo ao seu convívio e compreender 

sua função, seu uso e seu significado. 

 Link:https://wordwall.net/pt/resource/15057196 

 

https://wordwall.net/pt/resource/15057196


 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o professor 

explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso:jogo online. 

 Objetivos: (EFO2CI01) Propriedades e usos dos materiais prevenção de 

acidentes domésticos.  

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividadedigital (jogo) o aluno iráidentificar 

materiais como: metal, madeira, vidro, papel, etc., que fazem parte da vida 

cotidiana. 

 Link:https://wordwall.net/play/23046/479/324 

 

 

 

  

https://wordwall.net/play/23046/479/324


 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria Da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2° Ano 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa doaluno 

 Recurso:jogo online 

 Objetivos: (EF02MAO6)Problemas envolvendo diferentes significado de 

adição e subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar). 

 Público-Alvo:2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da atividade: Nessa atividade o objetivo éresolver problemas de 

adiçãoe de subtração, num joguinho bem divertido, desenvolvendo o 

raciocínio rápido. 

 Link:https://wordwall.net/resource/23058390 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/23058390


 

SUBPROJETOALFABETIZAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA  

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessor: Betânia2ºAno 

 

Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o professor 

explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso:Folha impressa e vídeo 

 Objetivos: (EFO1P16)Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 

com ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-língua, dentro 

outros gêneros, do campo da vida cotidiana,considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 

organização a sua finalidade. 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade: A atividade é baseada na cantiga “o Caranguejo” 

(Cantigas Populares), e após as crianças devem preencher os espaços em 

branco com o nome correspondente a cada imagem. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=Z3CMYVxsmlY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3CMYVxsmlY


 

 

REESCREVER AS FRASES COLOCANDO O NOME DOS DESENHOS: 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar:partes da planta e do corpo humano. 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EFO2CIO6) Identificar as principais partes de uma planta(raiz, caule, 

folhas, flores e frutos) e a  função desempenhada por cada uma delas, e analisar as 

relações  entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. 

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) 

partes do corpo humano e explicar suas funções. 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Identificar as partes das plantas e partes docorpo humano. 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

34º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar:identificação da letra inicial e escrita... 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EFO1LPO4) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividade trabalharemos com o som iniciale, após 

identificar os objetos que iniciam com a letra vamos escrever o nome do que foi 

encontrado. 

 



 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano:Maria da Graça Duarte MendesProfessora: Betânia2ºAno 

 

 Estratégia de ensino para trabalhar: Aula Expositiva e dialogada, o 

professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. 

 Recurso: Folha impressa. 

 Objetivos: (EF01LP07)Identificar fonemas e suas representação por letras 

 Público-Alvo: 2º ano da EMEF General Antônio de Sampaio. 

 Descrição da Atividade:Nessa atividade você vai ter que procurar palavras 

correspondente a iniciais da letra, recortando em revistase colando no caderno. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


