
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

 

 

Bolsista: Maria Da Graça Duarte Mendes 

Escola: E.M.E.F. General Antônio de Sampaio 

Supervisora: Prof.ª Dr.ª Dynara Martinez Silveira 

Coordenadora de área: Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Moura 

 

 

 

 

Março, 2022. 

 

 



 
 

UNVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
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SUPERVISORA: Dynara Martinez Silveira 

DISCENTE: Maria Da Graça Duarte Mendes 

DATA: 13/01/2021 

1ª ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO 

Stop do Nome 

Objetivo: facilitar o entrosamento, despertar a cordialidade, promover a aproximação 

entre os colegas, ou entre elas e o os alunos novos. 

Material: fichas ou crachás com os nomes das crianças participantes e uma caixa para 

colocar os crachás 

Tempo Aproximado: 15 minutos 

Como fazer: Colocar todos os crachás em uma caixa; 

As crianças sentam na roda e a professora fica com um apito; 

A caixa vai passando e quando ouvir o apito, o aluno abre a caixa e pega uma ficha/ ou 

crachá e diz alguma qualidade do colega escolhido pelo nome para os outros 

adivinharem quem é. 

 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/https://www.youtube.com/channel/UCsuZXTGuyQzIG9jEMqlp

ntQ 

 

DATA: 13/01/2020 

https://br.pinterest.com/https:/www.youtube.com/channel/UCsuZXTGuyQzIG9jEMqlpntQ
https://br.pinterest.com/https:/www.youtube.com/channel/UCsuZXTGuyQzIG9jEMqlpntQ


 
ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO 2 

Como ensinar as vogais usando os cinco sentidos (Olfato, paladar, audição, tato, visão) 

Objetivo: usando os sentidos a criança aprende mais rápido. 

Recortes de várias figuras e frutas 

Figura de abacaxi – colar bolinhas de papel para fazer as escamas, ter um abacaxi para 

degustar, cantando uma musiquinha sobre a letra A. 

Figura de uva – colar bolinhas de papel formando o cacho de uva, ter uva para degustar 

cantando uma musiquinha com a letra U. 

Figura de espaguete – colar lã da cor amarela se quiser levar espaguete para degustar 

cantando uma musiquinha com a letra E. 

 

https://pin.it/1uV699l 

 

DATA: 27/01/2021 

3 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

COMPLETANDO PALAVRAS 

Objetivo: ajudar o aluno a usar as silabas 

https://pin.it/1uV699l


 

 

 Fonte: https://pin.it/6wfQdQp 

DATA: 03/02/2021 

4 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

Matemática 

Objetivo: ajudar o aluno a fazer adição (a atividade será realizada com o auxílio de 

material concreto). 

 

 

https://pin.it/6wfQdQp


 
DATA: 03/02/2021 

5 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO 

Formas Geométricas – Cores Formas e desafios 

Objetivo: Desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual, noção 

espacial, reconhecimento das cores e formas, concentração, raciocínio, atenção 

Material: folhas de várias cores (branca, amarela, azul, verde, rosa, vermelho), cola, 

canetinha e tesoura. 

 

Como faz? Fazer três formas de figuras geométrica de cada cor, três quadrado na cor 

verde, três retângulo na cor vermelha, três círculo na cor rosa,  três pentágono na cor 

amarela,  três triangulo na cor laranja, e recorte- as, na folha branca, fazer uma 

sequência de cada figura, e fazer a criança pensar sobre a lógica dessa sequência e qual  

vem logo após, na segunda fila troque de figuras troque de figura e pergunte para a 

criança qual a sequência, ela vai responder e a seguir pode pedir para a criança desenhar 

do jeito dela, com a cor certa e pintar ( pode fazer vários desenhos com essas figuras).  

Como desenvolve. Desenvolve a importância das cores e formas geométricas, que estão 

presente no ambiente que vive, percebendo as características de cada forma (triangulo, 

quadrado, retângulo e círculo). A geometria permite brincadeiras e atitudes na  interação 

com o meio ambiente. 

 

 

https://youtu.be/nhMwzOoV1Zc 

 

DATA: 10/02/ 2021 

https://youtu.be/nhMwzOoV1Zc


 
6Atividade de Alfabetização  

Hora da História: Meu nome é Zé, e o seu qual é? De Cintia Pontes, narração Elaine 

Bertuzzi 

Como faz? Escolha um livro de história infantil. 

Como desenvolve a atividade? A professora faz uma roda com os alunos e começa a 

contar a História Meu nome é Zé, e o seu qual é? 

Vivia escondidinho em uma floresta linda e distante, um sapinho sapeca e solitário, que 

adorava pular entre as folhas brincar. 

O sapinho não tinha nenhum amigo, sua única companhia era a lua. Que todos os dias 

aparecia, trazendo um colorido diferente para aquele lugar, convidado o sapinho para 

passear. 

Um dia o sapinho todo animado, brincava perto de um lago quando de repente, avistou 

várias flores sobre a agua, resolveu pular em cada para o lago atravessar. 

Pulou 1,2,3,4,5 OPS. 

Quando pulou na sexta flor, escutou: 

AIII! Quem ousa me incomodar? 

O sapinho que já estava acostumado a ter apenas a lua de companhia, começou a tremer 

de medo. Sentia o seu corpo se mexer ao sair da agua. 

Então ele avistou o jacaré. 

Olá! Qual e o seu nome sapinho? 

O meu nome e? 

O meu nome é? 

Oi ÉÉÉÉ! 

Tudo bem com você? 

Eu sou o Dede o jacaré. 

Ora bolas o meu nome não e ÉÉÉ... 

O meu nome é.... 

Quer dizer, o meu nome, qual é? 

HaHaHaHa! Sapinho que confusão, mas calma. 

Vou dar uma explicação. 

Tomo mundo tem um nome, ele faz parte da nossa identidade. Recebemos um nome 

assim que nascemos. 



 
Tudo tem nome: pessoas, animais, objetos, o nome e uma forma de identificação. E o 

que distingue algo ou alguém. 

Há, que legal! Agora entendi. 

E que vivo sozinho desde que nasci. 

Poderia escolher um nome pra mim? 

Claro amiguinho, será um prazer! 

Para mim você tem cara de Zé. 

Zé! Gostei. 

Eu sou o sapo Zé, um sapo que não tem chule. 

Jacaré Dede, me diga como é. 

Será que todo mundo o seu nome, sabe qual é? 

Sapo começou a brincar, e aos colegas se apresentar. 

Conheça Doreta a borboleta, Lino, o passarinho e a abelha Isabel que adora comer mel. 

A floresta é um lugar lindo e colorido. 

 Onde você poderá achar tudo que imaginar. 

Aqui todos tem uma função. 

É uma grande reunião. 

E se algum bichinho quiser encontrar, basta, pelo nome, você procurar. 

                      FIM 

Objetivo: Desenvolve a criatividade lúdica promove o gosto e habito pela leitura o 

desenvolvimento da imaginação e capacidade de ouvir sons e observar movimentos. 

       



 
Fonte: https://youtu.be/Frtzic_DqTE 

DATA:17/02/2021 

7 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

 Como fazer para a criança aprender as letras 

A lata das letras - Alfabeto Móvel 

Como fazer? 

Serve para ajudar uma criança que não reconhece as letras e como ajuda –la. 

Como desenvolve a atividade. 

Fora-se uma lata ou pote plástico, tampas de garrafa pet com letras do alfabeto coladas 

as crianças devem sentar em roda, a lata deve de passar de mão em mão, cantando uma 

música, “passa a lata pelo círculo sem a roda desmanchar, quem ficar com a lata uma 

letra vai tirar”, quando parrar a música a criança vai tirar uma letra vai falar o nome e 

uma palavra que inicia com a letra sorteada, coloca imagem no meio do meio do círculo 

para ela fazer a associação com a letra da lata com as figuras, pode usar fotos  da 

criança. No qual aprender as letrinhas de um jeito lúdico divertido e prazeroso. 

Objetivo: estimula a concepção neuronais da leitura, concentração, atenção, 

reconhecimento das letras e sons, pode ser usada na sala de recursos.   

 

Fonte: https:// YouTu.be/ZToudOyY5Mo 

 

DATA: 24/02/2021 

8 ATIVIDADE 

Jogo da Amarelinha 

https://youtu.be/Frtzic_DqTE


 
Como desenvolve:  o desenvolvimento da noção de espaço, da literalidade da 

coordenação motora, da interação com o outro, excelente para com regras que deverão 

ser combinadas com o grupo de participantes antes de começar a brincadeira. 

 Como fazer: Fazer a amarelinha com a criança. 

No lugar do n 10 pode colocar a Palavra Céu. O primeiro jogador, joga a pedra na 

primeira casa (1) e com um pé só pula está pisando no 2, depois no 3 e 4 ao mesmo 

tempo, depois no 5 com 1 pé só, e depois no céu (6 e 7) com os dois pés ao mesmo 

tempo. 

Vira e volta, quando chegar no 2 pega a pedra no 1 e pula fora. Depois joga no 2 pula no 

1 com um pé só, e assim por diante. Não pode pisar na linha senão e a vez do outro. 

Objetivo de aprendizagem (EIO3ETO7) Relacionar números às suas respectivas 

quantidades identificar a antes, o depois e o entre em sua sequência para crianças 

pequenas( 4 anos). 

 

Fonte BNCC- Ministério de Educação. https://pin.it/1UMfLhS 

DATA: 03/03/2021 

 

9 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

JOGO DA MEMORIA 

Objetivo: Ajuda a desenvolver as relações pessoais entre as crianças. Demostrar 

controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos e atividades artísticas 

entre outras possibilidades. Atividade alinhada a BNCC (EIO3CGO2). 

Material: garrafa pet pequena, pincel, esponja, tinta (verde, amarela azul, vermelho, 

rosa) sementes (arroz, feijão, milho, pedrinhas) gliter. 

Como fazer: pintar as garrafas pet e colar gliter, cada 2 da mesma cor, coloque os grãos 

exemplo:2 garrafa verde com milho, 2 garrafa vermelho com arroz, 1garrafa amarela 

https://pin.it/1UMfLhS


 
com arreia, 1garrafa na cor azul com pedrinhas, 2 garrafas rosa 1 com arreia e outra com 

pedrinhas, podendo contar os grãos com palitos para dificultar um pouco. 

Como desenvolver: explora a musicalidade, corpo, gesto, movimento, associação de 

cor, som audição, percepção e concentração, para criança com 4 anos ou dificultar um 

pouco para crianças maiores. A professora faz uma círculo, mistura as garrafas, os 

alunos tentam descobrir qual a garrafa tem o mesmo grão, com as garrafas de arroz dá 

para cantar “Uma orquestra de aranha, resolveu se apresentar no teatro da floresta, pra 

todo mundo dançar, é tum tum pra cá é tum tum lá. 

         

     

Fonte: htpps://Youtu.be/fegG2KBAmzom 

 

DATA: 10/03/2021 

10 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO 

ATIVIDADE DE MATEMATICA 

A SACOLA 

E I O 3 E T 0 4 

INTRODUÇÃO 

Nesta atividade a criança terá a sua inteligência aguçada, em descobrir quantas frutas 

tem dentro da sacola contabilizando com as que estão fora, aprendendo a fazer um 

exercício com alegria. 

Terremos nessa atividade seis sacolas plástica, ou pode ser feita de papel jornal, frutas, 

maça, laranja (pode ser feita com tampinhas de garrafa pet, para ser mais interessante). 

As sacolas devem estar cada uma com uma letra de A à F. 

Coloque uma dezena de fruta dento da sacola A e 4 fora e soma; 



 
Sacola B uma dezena de fruta dentro da sacola 7 fora e soma; 

Sacola C uma dezena de fruta dentro da sacola 2 fora e soma; 

Sacola D uma dezena de fruta dentro da sacola 8 fora e soma; 

Sacola E uma dezena de fruta dentro da sacola 10 fora e soma; 

Sacola F uma dezena de fruta dentro da sacola 3 fora e soma. 

Pode inverter as sacolas e ficar bem significativo. 

Objetivo: desenvolve o pensamento integral do raciocínio logico, na capacidade de 

criação, registrar, manipular medidas usando múltiplas linguagens (desenho, registro 

por números). 

 

DATA: 17/03/2021 

      11 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PIBID 

CANTIGA DE RODA “BORBOLETINHA” 

Objetivo: (EFO2LP15), produção de texto oral, a criança aprende cantar cantigas e 

canções obedecendo ao ritmo e melodia desenvolvendo a fluência leitora, (EFO1LPO5) 

construção do sistema alfabético, reconhecer o sistema de escrita alfabética e 

representações dos sons da fala. 

Hoje iremos trabalhar com brincadeira recreativa e folhinha, cantando uma canção e 

logo após uma tarefa sobre o alfabeto com a letra “B”  



 
Cantiga de roda Borboletinha. Vamos fazer uma roda com coreografias que serão 

ensinadas, gesto de borboleta, caldeirão, palma, pode inovar fazendo novas formas de 

brincar. 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TSlqfonh7jw&feature=youtu.be 

 

DATA: 24/03/2021 

12 ATIVIDADE PIBID - DATAS COMEMORATIVAS 

https://www.youtube.com/watch?v=TSlqfonh7jw&feature=youtu.be


 
Objetivos 

(EIO3EFO4) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 

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

(EF12LPO1) Ler palavras novas com precisão na decodificação no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por memorização.  

 Neste mês de Abril comemoramos no dia 18 o Dia do Livro. Por este motivo 

começaremos com uma historinha (leia sozinho ou com ajuda de um adulto):  

“UMA ATRDE NA FLORESTA” 

UM DIA EMÍLIA SAIU DE CASA E SE PERDEU NA FLORESTA, VIU UM 

COELHINHO E DISSE: 

- OLÁ COELHINHO! 

O COELHINHO DIZ: 

- OLÁ BONEQUINHA, QUAL O SEU É O SEU 

NOME? 

 A EMÍLIA RESPONDE: 

- MEU NOME É EMÍLIA, E O SEU? 

O COELHO RESPONDE: 

- O MEU NOME É SANSÃO. 

- EMÍLIA VAMOS BRINCAR? 

- SIM, CLARO! 

E TODOS BRINCARAM. EMÍLIA ACHOU O CAMINHO DE VOLTA PARA CASA 

E DISSE AO COELHO QUE ALGUM DIA VOLTARIA. 

(Melissa Muniz Pinto) 

  

Já ouviu falar do Sitio do Pica- pau amarelo? E de seus personagens (tia Anastácia, D. 

Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa e outros)? 

- Link do vídeo “O aniversário da Cuca”: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6mhxYfPLyg  

FAÇA UM DESENHO DO QUE ENTENDEU DA HISTÓRIA: 

 

13 ATIVIDADE PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 



 
Ano: 2º 

Professora: Betânia 

Pibidiana: Maria da Graça Duarte Mendes 

OBJETIVO: 

(EFO2LP15) Cantar cantigas e canções obedecendo ao ritmo da melodia e a melodia. 

CANTIGA POPULAR - BORBOLETINHA 

BORBOLETINHA 

TÁ NA COZINHA,  

FAZENDO CHOCOLATE PARA A MADRINHA 

POTI - POTI 

PERNA DE PAU 

OLHO DE VIDRO 

E NARIZ DE PICA – PAU - PAU 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

 

Agora ajude a Borboletinha organizando as letras e formando palavras: 

 

DATA: 13/04/2021 

14 ATIVIDADE PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

ANO 2 

Professora: Betânia 

Pibidiana: Maria da Graça Duarte Mendes 



 
OBJETIVO: 

(EFO1LPO6) Construção do sistema alfabético e da ortografia. 

Português 

 

15 ATIVIDADE PIBID 

E.M.E.F. GEN. ANTÔNIO DE SAMPAIO 

Ano: 2º 

Professora: Betânia 

Pibidiana: Maria da Graça Duarte Mendes   

Objetivos:  

(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. 



 

 

 

16 ATIVIDADE PIBID 

E.M.E.F. GEN. ATONIO DE SAMPAIO 

 

ANO: 2º  

 PROFESSORA: BETÂNIA 

PIBIDIANA: MARIA DA GRAÇA DUARTE MENDES 

OBJETIVOS: 

 (EIO3EFO1) Expressar ideia, desejos e sentimentos sobre sua vivencia, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fatos desenhos e outra forma de 

expressão. 

(EFO1LPO5) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 

da fala. 



 

 

 

17ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da graça Duarte Mendes 

Professora: Betânia                2ºAno 

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

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

➢ Recurso: Folha impressa. 

➢ Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (silabas, fonemas, partes 

de palavras) com sua representação escrita. 

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

➢ Descrição da Atividade: Liga as palavras. A criança vai ligar as palavras e 

depois escrevê-las no caderno. 

LIGA AS PALAVRAS 



 

 

 

18ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da graça Duarte Mendes 

Professora: Betânia                2ºAno 

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

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

➢ Recurso: Folha impressa. 

➢ Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (silabas, fonemas, partes 

de palavras) com sua representação escrita.     

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

➢ Descrição da Atividade:  Liga as palavras. A criança tem que ligar as palavras e 

depois escrevê-las no caderno. 

Liga as palavras. 



 

 

19ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Maria Da Graça Duarte Mendes  Professor:  Betânia   Ano: 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. 



 

   

 

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

 

 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


 

  

 

 

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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


 

   

22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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 oralidade e coordenação motora fina ao recortar. 



 

 

 

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

 

 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. 



 

  

 

24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria Da Graça Duarte Mendes  Professora:  Betânia   2° Ano 

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

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

 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


 

  

 

25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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 

 

 

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

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://youtu.be/nZ6JtJUuc84
https://wordwall.net/pt/resource/20371369


 

 

 

 

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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 atividade digital (jogo) o aluno irá arrastar as 

figuras correspondente a estação desejada. 

 

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 



 
Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 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 atividade digital (jogo) o aluno irá arrastar as 

figuras correspondente a estação desejada. 

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

 

 

29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria Da Graça Duarte Mendes Professora:  Betânia   2° Ano 

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

explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa do aluno 

 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


 

 

 

 

 

30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes      Professora: Betânia    2ºAno 

 

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 atividade digital (jogo) o aluno irá identificar 

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


 

 

 

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria Da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia   2° Ano 

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

explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa do aluno 

 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 é resolver problemas de 

adição e de subtração, num joguinho bem divertido, desenvolvendo o raciocínio rápido. 

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

 

https://wordwall.net/resource/23058390


 
 

 

 

 

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

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 

 

REESCREVER AS FRASES COLOCANDO O NOME DOS DESENHOS: 

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


 

 

33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Maria da Graça Duarte Mendes      Professora: Betânia     2ºAno 

 

 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 do corpo 

humano. 



 

 

34º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

 

 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 inicial e, 

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

encontrado. 

 

35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

 

 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 revistas e colando no caderno. 



 

 

36º ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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, vídeo. 

 Objetivos: (EFO3HIO4) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua 

cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticos para assim sejam 

considerados. 

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

 Descrição da Atividade: Nessa atividade conheceremos um pouco da história de 

Jaguarão, com a participação das crianças falaremos sobre alguns patrimônios culturais. 

Após, fazer um desenho do lugar que mais gostas na 

cidade. 

Link: https://youtu.be/KiEtTU0zp4w 

https://youtu.be/KiEtTU0zp4w


 

 

37ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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, vídeo. 

 Objetivos: (EFO12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com ajuda 

do professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao público 

infantil que possam ser repassadas oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/ finalidade do texto. 

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

 Descrição da Atividade: Esta habilidade incide sobre produção de textos 

(orais/escritos) do gênero campanha de 

conscientização. Veremos um vídeo e logo após um 

exercicio sobre Conciência Negra.  

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

LRhaqMht3U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=-LRhaqMht3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-LRhaqMht3U&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

38ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes   Professora: Betânia    2ºAno 

 

 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: (EF12LPO5) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e 

ajuda dos professores, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados 

(letra de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinho, 

dentre outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa 

e a finalidade. 

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

 Descrição da Atividade: Nessa atividade o aluno irá completar os espaços em 

branco, relacionando a construção da letra do texto da música Aquarela. Antes iremos 

assistir o vídeo com a música. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU


 

 

 

39ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professora: Betânia 2ºAno 

 

 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, vídeo. 

 Objetivos: (EF15LP19) Recontar oralmente com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

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

 Descrição da Atividade: Nessa atividade os alunos irão ouvir uma contação de 

história “A cor do amor”, haverá uma interação com perguntas a respeito do amor, caso 

queira dá para escrever ou desenhar quem/o que a criança ama.  

 Link: https://youtu.be/0sCgdmaz6tU 

https://youtu.be/0sCgdmaz6tU


 

 

 

40 Atividade  

DATA: 22/01/2022 

SEQUÊNCIA DIDATICA 

Disciplina: Português 

Nome do professor: Maria Mendes 

Turma: B                         2º Ano 

Tema: Acolhida 

Objetivos: (EF12LPO1) Ler palavras novas com precisão pra codificação, no caso de 

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e ajuda do professor, 

enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do 

campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do tema. 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos diversificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e 

sua dimensão de encantamento jogo e fruição. 

Conteúdos trabalhados: 

• Transcendência: o aluno é motivado a acreditar no seu potencial a pensar no que 

está sendo dito ou feito; 

• Consciência da modalidade: as estratégias serão adaptadas para atender todos os 

alunos considerando que cada um tem seu tempo e sua forma de aprender; 

Tempo de sequência didática: 



 
Uma aula 

Materiais necessários para sequencia didática: 

• Lápis de cor ou canetinha; 

• Folha de Oficio; 

• Milho ou feijão; 

• Tesoura.  

Organização da turma: 

A turma sentará em roda 

Introdução: 

Será falado sobre o tema de cordialidade com a professora, colegas e outros. 

Intencionalidade e reciprocidade serão temas abordados nessa aula em busca de 

cooperação, troca de sentimentos, orientação e conteúdo da consciência em um 

fundamento de caráter, onde a professora se apresentará a classe e os alunos o mesmo. 

Para isso faremos um jogo interativo em que todos poderão participar, cada um joga um 

dado e caminha a quantidade de casas, respondendo onde “cair”, as peças serão 

impressas em folha A4 e coladas no chão da sala. 

  

Desenvolvimento: 

• Diálogo de cordialidade e trocas com os colegas a fim de desenvolver um 

vínculo com o grupo. 

• Nessas duas atividades apresentadas uma trata do autoconhecimento, depois 

cada um irá apresentar oralmente suas preferências e a outra (bingo) sobre a sua vida 

numa brincadeira prazerosa.   



 

 

  

Conclusão: 

A aula será finalizada com a proposta dos alunos fazerem atividades em folha e pôr em 

prática na própria sala de aula, com os colegas e professora. 

Avaliação:  

Os alunos serão avaliados devido a participação e entrosamento na sala de aula, e 

atividades relacionadas sobre ao conteúdo abordado na mesma. 

 

41ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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: (EF12LPO1) Ler palavras novas com precisão, no caso de palavras 

de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

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

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



 
 Descrição da Atividade: Nessa atividade usaremos papel pardo, alfabeto 

impresso, uma caixa de papelão forrada e tesoura.  O aluno pode participar recortando 

as letras para serem colocadas na caixa (esta pode ser individual ou coletiva), depois a 

criança vai tirar as letras correspondentes ao seu nome e adicioná-la na tabela que 

possui a escrita deste. Nessa atividade será trabalhada a coordenação motora fina e o 

nome próprio. 

 

 

42º Atividade de Alfabetização 

DATA: 17/02/2022 

SEQUÊNCIA DIDATICA SOBRE A FAMÍLIA 

Nome do professor: Maria Mendes 

Turma: B                         2º Ano 

Tema: A família 

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

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

Constituição Familiar, membros da família e sua responsabilidade. 

(EFO1HIO7) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. 

Perceber, através da contagem, que existem mudanças nas famílias. E que cada família é 

única e tem sua história e seu valor. 

Conteúdos trabalhados: 

• Os alunos irão fazer uma reflexão sobre a família, seja de sangue ou de coração; 

• Será trabalhada a identidade de cada aluno; 

Tempo de sequência didática: 

Uma aula de 50m, ou duas aulas, vai depender do rendimento dentro da sala de aula.  



 
Materiais necessários para sequência didática: 

• Lápis de cor ou canetinhas; 

• Folha de Oficio; 

• Lápis preto; 

• Borracha 

Organização da turma: A turma sentará em roda. 

Introdução: a professora fará a contação do livro de Todd Parr em varal, cada página 

impressa do “livro da família”, será disposta em um varal a medida que vai sendo 

apresentada. 

Em seguida, a professora fará uma pequena introdução a respeito das famílias e suas 

especificidades, abrindo o diálogo entre o grupo. 

 

1º Atividade: 

Link do vídeo da música: https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts  

 

2º Atividade: 

• Será entregue uma folhinha para a o aluno fazer a sua árvore genealógica. E 

depois, cada um mostrará aos colegas. 



 

 

3º Atividade: 

Completar a música com as palavras que faltam: 

  

DIGA QUEM MORA NA SUA __________ QUEM MORA COM VOCÊ 

COM QUEM VOCÊ DIVIDE O QUE GOSTA 

QUEM _________ POR VOCÊ 

DIGA QUEM MORA NA SUA CASA QUEM MORA COM VOCÊ 

COM QUEM VOCÊ __________ O QUE GOSTA 

QUEM OLHA POR VOCÊ 

MORO COM MEU ________, MINHA ________ E MINHA ________ 

EU MORO COM A MINHA ________ 

MORO COM MINHA MÃE, MEU ________ E MEU IRMÃO 



 
EU MORO SÓ COM O MEU PAI 

DIGA QUEM MORA NA SUA CASA QUEM MORA COM VOCÊ 

COM QUEM VOCÊ DIVIDE O QUE GOSTA 

QUEM OLHA POR VOCÊ 

DIGA QUEM MORA NA SUA CASA QUEM MORA COM VOCÊ 

COM QUEM VOCÊ DIVIDE O QUE GOSTA 

QUEM OLHA POR VOCÊ 

MORO COM MEU PAI, MINHA MÃE E ________ IRMÃOS 

MEU ____________ MORA AQUI TAMBÉM 

MORO COM A MINHA MÃE, SEU ______________ E MEIO-IRMÃO 

E NO SÁBADO COM MEU PAI 

TANTAS FAMÍLIAS TÃO DIFERENTES 

FAMÍLIAS COM POUCA, COM MUITA GENTE 

ISSO NÃO IMPORTA, O GOSTOSO É TER 

SEMPRE UMA ____________ BEM PERTINHO DE VOCÊ 

TANTAS FAMÍLIAS TÃO DIFERENTES 

FAMÍLIAS COM POUCA, COM MUITA GENTE 

ISSO NÃO IMPORTA, O ____________ É TER 

SEMPRE UMA FAMÍLIA BEM PERTINHO DE VOCÊ.” 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Rita Rameh 

 

4º Atividade: 

• Nessa apresentação trabalharemos com um mural, mostrando diversos tipos de 

família, os alunos irão mostrar em qual eles se encaixam (se possível será solicitado que 

tragam fotos da sua família).  



 

 

Conclusão:A aula será finalizada com a proposta dos alunos falando sobre a sua família, 

deixando claro que existe vários tipos de família e que não pode haver discriminação 

entre as pessoas. Ao término da aula cantaremos a música que aprendemos no começo 

da mesma. 

Avaliação:  

Os alunos serão avaliados devido a participação e entrosamento na sala de aula, e 

atividades relacionadas sobre ao conteúdo abordado na mesma. 

 

43ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Maria da Graça Duarte Mendes Professor: Betânia 2ºAno 

 

 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, vídeo. 

 Objetivos: (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística, 

desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

 (EI03E01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por 

meio de linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fatos desenhos e outras formas 

de expressão. 

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

 Descrição de atividade: 



 
Nessa aula iremos trabalhar contação de história que fala sobre sentimentos.” Livro 

Sentimentos” de Todd Parr, no qual podemos trabalhar vários assuntos como por 

exemplo o semáforo do comportamento, dado de ilustração, a partir desse contexto 

iremos fazer algumas atividades. 

 

1ºAtividade 

Nessa atividade teremos uma contação de história sobre sentimentos de Todd Parr  

  

Link https://youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw&feature=share 

2º Atividade: Roda de conversa sobre sentimentos, a criança desenhara o seu estado 

emocional que se encontra. 

  

3ºAtividade: Nessa atividade a criança irá recortar e colar os sentimentos com sua 

característica 



 

  

4° Atividade: Utilizar a criatividade com pratinho de bolo, prendedor (colocar o nome), 

tinta guache (vermelho, amarelo e verde) cartolina ou EVA, desenhar e pintar 

sentimentos, unir cada pratinho por um barbante, essa atividade pode ser utilizada 

dentro da sala de aula ou em casa onde a criança pode expressa o seu sentimento em 

forma do semáforo do comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

PIBID 

 

COORDENADORA: PATRÍCIA MOURA 

SUPERVISORA: DYNARA MARTINEZ SILVEIRA 

DISCENTE: MARIA DA GRAÇA DUARTE MENDES 

DATA: 30/05/2021 

 

Diário Reflexivo - Maio 

 Sobre as atividades ficou decidido em conversa com a professora titular do 2º 

Ano B, a prof.ª Betânia, que estas poderiam ser enviada uma por semana e no máximo 

em uma página. Sobre as temáticas a serem desenvolvidas, devem ser atividades 

voltadas para o processo de alfabetização. Algumas sugestões: Atividade que analisa 

pequenos textos, como poema, cartazes ou parlendas; Atividades que valorizem a 

consciência fonológica; Atividades de análise de palavras (número de silabas, 

comparação entre duas ou mais palavras...); Atividades que revisam alguns 

conhecimentos sobre as letras (vogais, consoantes, o que elas representam e como elas 

representam).  

 De modo geral, os planejamentos devem de estar voltados para aprendizagens de 

fase inicial de alfabetização, já que o ano letivo anterior foi em sua maioria de 

atividades remotas, o que não garantiu a aprendizagem e o processo de alfabetização. 

Como traz a BNCC, é importante: 

Valorizar a diversidade de saberes e vivencias culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas aos exercícios da 

cidadania a ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p. 09) 

 

 Quanto a minha relação com a professora Betânia, esta é muito boa, no sentido 

de que tenho retorno do que pergunto, mesmo que seja demorado, o retorno vem, 

devido aos compromissos que ela tem, outras vezes é a internet que cai, mas sempre que 

dá ela me liga de novo, e libera as atividades que já foram corrigidas pela Supervisora 

Dynara, em seguida posso postar as atividades no grupo da escola, ai eu posso ver como 



 
os alunos estão se adequando as novas atividades através das filmagens que os pais 

postam no grupo.  

 Geralmente, as atividades em folhinhas são fáceis de fazer e joguinhos podem 

ser feitos no celular chamando a atenção do aluno, e aparentemente eles estão 

assimilando o conteúdo. Abaixo podemos ver as fotos. 

          A primeira foto foi aplicada uma atividade em folhinha com a finalidade de 

relacionar elementos sonoros (silabas, fonemas, partes de palavras), com sua 

representação juntamente como distinguir as letras do alfabeto de outros sinais, no qual 

a houve a colaboração da mãe filmando o aluno fazendo atividade. A segunda foto, foi 

feita em um trabalho de jogo virtual, para o aluno ligar as letras do alfabeto a sua 

palavra correspondente, com o objetivo de conhecimento e utilização de tecnologia 

digital, com a habilidade de utilizar Sftware, inclusive programas de edição de texto 

para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemiótico 

disponíveis. No qual deu para perceber que o objetivo da atividade feita através do 

programa Software (celular), mostrou um novo processo metodológico de ensino, 

aprendizagem, desenvolvimento e interesse do aluno.    

 

          

 

 Consequentemente essas teorias são encontradas na BNCC, esta vem nos dar 

novos suportes de aprendizagem proporcionando novos conteúdos na educação dos 

alunos. 



 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2018, p. 07) 

 Acredito que o Pibid vem complementar o processo de aprendizagem para o 

aluno, se tornou para mim um novo meio de ver e observar a pedagogia, sendo que nada 

é fácil e nem tão difícil de realizar, basta ter força de vontade para aprender, 

principalmente nos dias de hoje, com pandemia e crises financeiras pelo qual estamos 

passando, tornou-se um privilegio estar inserida nesse grupo. 

 

 Referência: 

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

DATA: 09/07/2021 

DIÁRIO REFLEXIVO – JUNHO 

 

 Sobre as atividades do mês de junho para as crianças, ficou decidido em 

conversa com a professora titular do 2º Ano B, a professora Betânia, que estas poderiam 

ser enviadas uma por semana com no máximo uma página. Sobre as temáticas a serem 

desenvolvidas, estas deveriam ser atividades voltadas para o processo de alfabetização, 

juntamente com os joguinhos. Abordando algumas sugestões: como atividades que 

analisem pequenos textos, como poema, cartazes ou parlendas. Neste mês foi aplicado 

trabalho em folhas e contação de historinha (Imagem 1).  

 

Imagem 1: vídeo com história. Link: https://youtu.be/cpAGEyaz424 

https://youtu.be/cpAGEyaz424


 
 Numa conversa com a professora Betânia, ela disse que após o dia 11/07 

poderemos avançar mais um pouco nos conteúdos, vai depender o que a direção da 

escola decidir. De modo geral os planejamentos devem estar voltados para a 

aprendizagem e alfabetização, juntamente com os jogos pedagógicos, favorecendo o 

desenvolvimento cognitivo, motor e lúdico.  

Segundo a BNCC essa forma de apresentação adotada tem por objetivo 

assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os 

alunos aprendam no Ensino Fundamental, fornecendo orientações, para 

elaboração de currículos em todo o País, adequados aos diferentes contextos.  

(Brasil, 2018, p.31).  

 

 A minha relação com a professora Betânia tem sido bem cordial, na 

medida do possível estamos sempre em contato, quando busco uma informação ela 

demora um pouco (devido as suas outras atividades), mas a resposta chega até mim. 

 Acredito que houve um novo processo de aprendizagem para o aluno e o 

educador, mesmo nesse momento de caos que estamos vivendo temos o ensino 

remoto que veio trazer novidades para ambas as partes. Nada é por acaso e tudo se 

constrói possibilitando que o Pibid e os alunos estejam caminhando juntos nessa 

pandemia de incertezas, mas com confiança que dias melhores virão. Quando me 

detenho ao processo de aprendizagem me refiro que os professores gostariam de estar 

dentro de uma sala de aula, ensinando os alunos, olhando nos seus olhos, cara a cara, 

vivenciando os seus problemas do dia a dia, e não distante um do outro, um professor 

precisa do contato com o aluno e vise e versa. Mas o momento não é propicio para 

estarmos aglomerados ou dentro de uma sala de aula, pelo fato de as crianças não 

conhecerem os seus limites, eles são totalmente impulsivos e os adolescentes 

também. 

Referencia: 

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

DATA: 01/08/2021 

 

DIARIO REFLEXIVO DE JULHO 

 No mês de julho, foram feitas atividades para a Escola Gen. Antônio de 

Sampaio em folhinhas comemorando o Dia dos Pais (imagem 01), enfatizando que nem 

todos os alunos convivem com seus pais ou o conhece, por isso falamos o menos 

possível. Também foi feito um jogo virtual mostrando o parentesco “Quem é quem” 



 
(imagem 02), criei um vídeo para o dia do Amigo, Dia dos Avós e um vídeo de como 

fazer massa de modelar. 

 

Imagem 01: atividade impressa Dia dos Pais 

 

Imagem 02: Jogo “Quem é quem”, acesso no link https://wordwall.net/pt/resource/19191212 

 

 Seguimos com os encontros dos pibidianos semanalmente, organizando 

os diários das reuniões, nos foi dada a tarefa de escrever um relato para o INTRAPIBID 

que iremos participar remotamente. Ainda nas reuniões tivemos o Cine Pibid com 

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


 
vídeos de Magda Soares dando uma entrevista sobre Escolas Vazias, Alfa letrar - 

Conhecimentos das letras, Consciência Fonológica, Desenvolvimento Psicogenético. Na 

escola a última semana de julho foi de recesso escolar. 

DATA: 05/09/202. 

 

DIARIO REFLEXIVO DE AGOSTO 

 As atividades do mês de agosto para as crianças do 2º ano B da Escola Gen. 

Antônio de Sampaio foram voltadas para a aprendizagem e alfabetização juntamente 

com jogos pedagógicos proporcionando o crescimento cognitivo, motor e lúdico. Teve 

atividade com adivinhações (Imagem 1), aproveitando o tema Folclore com momentos 

de divertimento com leituras, oralidade e coordenação motora fina ao recortar e 

compreensão em leitura, como traz um dos objetivos da BNCC (EFO1LP16). 

 

Imagem 1: Adivinhações 

 Avançamos um pouco com as atividades (Imagem 2), agora desenvolvendo os 

números de letras e de silabas através da leitura de trava-línguas. Buscamos assim 

conforme objetivo da BNCC: “reconhecer o sistema de escrita alfabética com 

representação dos sons da fala” (EFO12LPO5). 



 

 

 

Imagem 2: Trava-línguas 

 

 Nesta outra atividade com parlenda foram abordados os números por escrito, 

usamos vídeo para estimular a aprendizagem (Imagem 3). Assim, buscamos alcançar o 

seguinte objetivo da BNCC: “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)” (EFO2MAO1). Essas três atividades citadas serão 

entregues aos alunos no dia 09 de Setembro, pela professora titular Betânia. Vídeo pode 

ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0. 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Atividades de parlendas com números 

 

 Outra atividade muito importante que gerou uma grande expectativa nos 

pibidianos foi o INTRAPIBID: Desafios Da Iniciação à Docência em Tempos de 



 
Pandemia, que foi falado todo o mês de agosto nas nossas rodas de conversa e reuniões, 

e aconteceu nos dias 30/08, 31/08 e 01/09/ 2021, reunindo vários campi da Unipampa.  

 

Imagem 4: Intrapibid 

 Os encontros foram feitos à distância (imagem 4), mas foi muito prazeroso para 

o desenvolvimento intelectual de cada participante e trouxe uma grande experiencia a 

todos, conhecendo as realidades e dificuldades existente por outros pibidianos, 

professores e alunos. 

 

Referência:  

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

DATA: 27/09/2021 

 

DIÁRIO REFLEXIVO SETEMBRO 

 O mês de setembro começou com o final do INTRAPIBID (01/09/2021), que foi 

uma comoção para os pibidianos que puderam se comunicar com outros campi e debater 

a educação num diálogo à distância, porém muito produtivo. 



 

 

Imagem 1: Oficina do Intrapibid 

 Também passamos por outro novo processo de aprendizagem, que está sendo a 

elaboração dos textos pro 13º SIEPE - 2021, cheio de novidades e critérios para montar 

o documento e vídeo. A respeito do planejamento das atividades para o 2º ano B da 

professora Betânia, elas continuam sendo enviadas para a Escola Antônio de Sampaio 

através de folhas impressas e atividades online como jogos digitais para os alunos, 

destaco que sempre procuro manter um bom diálogo com a professora titular. Neste mês 

foram criados e adicionados ao grupo de Whatsapp dos alunos 2 (dois) jogos virtuais 

que foram enviados inicialmente para a nossa supervisora e para a professora titular. 

Diferentes formas de atividades são necessárias para que as crianças possam, “se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à 

cooperação” (Brasil, 2018, p.65). 

Imagem 2: Jogos sobre a Semana Farroupilha e sobre as Estações do ano 

 



 
 

Referência: 

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

DATA: 31/10/2021 

Diário Reflexivo mês de outubro 

 

 Nesse mês de outubro, foram planejados vários tipos de atividades em forma de 

jogos para os alunos nas escolas que atuamos, com a permissão da professora titular e 

recomendação da coordenadora, no qual vou compartilhar uma atividade feita pelos 

alunos do 2º ano B da Escola Antônio de Sampaio. 

 Nessa atividade a criança irá desenvolver o sistema do uso da escrita alfabética e 

letramento em folha, pelo fato de que nem todos os alunos possuem internet, então a 

professora titular desenvolve a atividade em cima dos jogos enviados. 

 

 

  Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 

focar na alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para os alunos se 

aprimorarem no sistema da escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de 

outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu desenvolvimento em práticas 

diversificadas de letramento (Brasil, 2018, p.59). 



 
 O Pibid teve como atividade a preparação para o 13º SIEPE, e seminário sobre o 

livro “Alfaletrar” de Magda Soares, além do Clube da Leitura que traz aos alunos e 

professores um diálogo construtivo e entrosamento através da reflexão. 

 Outro acontecimento que mexeu com todos foi o não pagamento da bolsa dos 

pibidianos referente ao mês de setembro, o que tiramos de lição dessa situação é que 

nada é fácil na área da pedagogia tudo se resume a lutas para poder adquirir direitos. 

 

 

 

 

Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular- 2Versão Brasília, 

DF,2016. (pg,59) 

DATA: 16/12/2021 

DIÁRIO REFLEXIVO PIBID - NOVEMBRO 

 No mês de novembro, foram realizados vários tipos de atividades para a Escola 

Antônio de Sampaio, entre as atividades está o vídeo sobre Jaguarão que esteve de 

aniversário no dia 23/11, já no dia 20/11 foi o dia da Consciência Negra, nessas 

atividades os alunos tiveram um pouco de conhecimento cultural sobre a nossa cidade. 

  



 
 As imagens acima são do vídeo apresentado aos alunos e elaborado pelos 

pibidianos Lucas e Maria da Graça com imagens de diferentes pontos da cidade de 

Jaguarão e do aluno apresentando o desenho feito após assistir as imagens, em que 

escolheu fazer a Ponte Internacional Barão de Mauá. O vídeo pode ser acessado através 

do link: https://www.youtube.com/watch?v=KiEtTU0zp4w&feature=youtu.be 

Utilizar diferentes linguagens-verbal (oral ou visual- motora, como Libras, 

escrita), corporal, visual, sonora, digital-para expressar e partilhar 

informações, experiência, ideias e sentimentos que levam ao diálogo, a 

resolução de conflito e cooperação (BRASIL, 2018, p. 65). 

 Nesse mês também tivemos o 13º SIEPE, este teve início no dia 17/11 e término 

no dia 19/11, com mesas redondas e conversação, o mais interessante é que todos os 

palestrantes eram mulheres. Neste mês os pibidianos vacinados puderam começar a ir a 

sua escola para atuar presencialmente. 

 

 

DIARIO REFLEXIVO PIBID - DEZEMBRO 

 No mês de dezembro, tivemos vídeo de contação de história de Natal, para a 

Escola Antônio de Sampaio, fizemos uma sequência Didática referente ao conto de 

Natal. Teve a preparação do e-book que deverá ser entregue até 31/12, em que foi feito 

um questionário para ser respondido pela professora titular, mãe, alunos e pibidianos, 

sobre o uso de vídeos e jogos na pandemia de covid-19. 

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuem para a ampliação do letramento, de forma a 

possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

nomeada/ constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens 

(BRASIL, 2018, p. 67-8).  

 

Na sala de aula em que atua como pibidiana houve uma confraternização de despedida 

do ano letivo, com direito a brincadeiras, guloseima e muitas fotos. Neste dia aproveitei 

para fazer uma contação de história para as crianças. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiEtTU0zp4w&feature=youtu.be


 

 

Alunos brincando com balões. 

 

Lembranças natalinas entregue aos alunos. 

 

Cenário e personagens que confeccionei para a apresentação. 



 
Não podemos esquecer que tem tarefas a serem realizadas no recesso durante o período 

das festas de Natal e Ano Novo, devem ser entregues até 31/12e outras até 17/01. 

 

Referência 

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

Feliz Natal e Prospero Ano Novo 

DATA: 16/02/2022 

 

DIARIO REFLEXIVO MÊS DE JANEIRO 

No mês de janeiro tivemos um pequeno descanso, porém não ficamos sem tarefa para 

ser feita, tivemos que ler o capítulo 2 do livro “Alfaletrar” de Magda Soares e fazer um 

resumo. Estivemos a experiência de fazer acolhida que é uma preparação para volta a 

aula na escola, com jogo concreto ou brincadeira que possa explorar o nome da criança. 

Quando retornamos as nossas atividades normais, começamos a reunião do Pibid com o 

clube da leitura e apresentação da sequência didática planejada que iremos apresentar na 

sala de aula o que acontecera em março, último mês que atuaremos como pibidianos. 

Nas sequencias didáticas que foram preparadas por mim, trouxe os sentimentos, vídeos, 

jogos, mostrando a criança a capacidade de identificar e apreciar formas de cultivar a 

percepção e o imaginário 

 



 

   

 

DATA: 06/03/2022 

 

DIARIO REFLEXIVO MÊS DE FEVEREIRO 

Nomes de fevereiro tivemos a continuação da sequência didática “Acolhida” é sobre o 

”Livro da Família” de Tod Parr, nos foi explicado que devemos observar  os alunos  a 

partir da primeira  semana  de aula, trabalhar com letras bastão, evitar desenhos prontos, 

a criança  deve de fazer o seu próprio desenho  que é uma preparação para a escrita, 

sobre datas especiais como Natal, pascoa, dia dos pais, dia das mães,  deve-se  ter certo 

respaldo pelo motivo: religião, questões financeiras e pais ausentes, e  que não podemos 

deixar os alunos constrangidos. 

Iniciamos uma nova sequência didática sobre “Sentimentos”, que será concluída no mês 

de março, na sequência didática de fevereiro, sobre o „Livro da Família” mostrarei 

alguma atividade um vídeo de musiquinha sobre a família, uma folhinha para 

demostrara arvore geológica, e uma varal para mostrar em qual família a criança se 

encaixa.  

Link do vídeo da música: https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts 

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


 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DATA: 02/03/2022. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO REFLEXIVO DE MARÇO 

 Nas atividades do mês de março foi administrada a sequência didática sobre 

“Sentimentos”, tivemos um encontro com a professora Silvana Maria Aranda, falando 

sobre Psicogênese da Língua Escrita, a preparação de um vídeo que será apresentado no 

seminário de enceramento do PIBID, que acontecerá nos dias 24/03 e 25/03 das 17h às 

19h e tarefas a serem realizadas entre elas fazer um arquivo com todos os planejamentos 

e reflexões, enviar para supervisora conferir e enviar para à professora Patrícia até 

31/03. Também teve a experiencia com as crianças na sala de aula na escola designada. 

Mostrarei um exercício sobre sentimentos o Semáforo do sentimento, a criança vai 

poder expressar como está no dia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RELATO FINAL 

Foi muito bom poder participar do Pibid 2020 - 2022, durante esse tempo que estive no 

Pibid tive muitas experiências e pude compreender e conhecer como é ser um professor. 

Entrei em um momento bem difícil, devido a pandemia do COVID-19, onde tive que 

me adequar ao mundo virtual, o que deu certo, tive dificuldades, mas superei, aprendi a 

lidar com novos meios de educação e alfabetização. 

A respeito da minha professora titular Betânia, aprendi que ela é bem dedicada, uma 

pessoa extrovertida, disciplinada, determinada, responsável, persistente e prudente. 

Juntamente com a coordenadora Patrícia e supervisora Dynara, que estavam sempre 

tirando as minhas dúvidas. Elas são pessoas resilientes, por terem lidado com tantas 

coisas numa situação complicada como a pandemia e pós-pandemia, só posso agradecer 

a todos desde a coordenadora, supervisora e pibidanos, pelos momentos maravilhosos 

que passamos. 

 

 

 

 

 


