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Planejamentos aulas 2021/2022

Planejamento 1

Estratégia de ensino para trabalhar números e quantidades

● Recurso: jogo on line
● Objetivos:

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de
ordem em diferentes situações cotidianas.

● Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart
● Descrição da Atividade: Será disponibilizado o link do jogo no grupo de

watts app da turma para que as crianças consigam identificar o número
e a quantidade.

Link do jogo:

https://wordwall.net/play/20370/688/719

Planejamento 2

Estratégia de atividades de alfabetização

● Recurso: Atividade em word
● Objetivos:

(EF01MA01) Interpretação de texto e formação de palavras.

Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart

● Descrição da Atividade: Os alunos deverão interpretar o texto e
responder questões referentes ao mesmo, em seguida completar com
as vogais as palavras encontradas no texto.

ATIVIDADE:

https://wordwall.net/play/20370/688/719


Leia o texto “Encontro das vogais” e responda as questões abaixo:

1. Qual o título do texto?

2. Quais são as vogais que aparecem no texto?

3. Por que as vogais estavam cansadas?

4. Como elas formaram as palavras?

Agora complete com as vogais as palavras encontradas no texto:

1) V_G__S

2) F_L_Z

3) J_N_T__

4) M__S



5) BR_NC_D__R_A

6) P_L_VR_S

Planejamento 3

Estratégia de atividade curadoria

● Recurso: Folha de atividade.
● Objetivos:

Identificação da ortografia.

Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart

● Descrição da Atividade: Os alunos deverão completar as palavras com a
letra correspondente.

ATIVIDADE:





Planejamento 4

Estratégia de atividade musical

● Recurso: Folha de atividade.
● Objetivos:
● Leitura e interação musical.

Público-alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart

● Descrição da Atividade: Os alunos deverão ler a letra da música, em
seguida desenhar sua mão e indicar os dedos correspondentes,
identificar as palavras iniciadas por vogais, separar sílabas e por último
uma questão de interação.

ATIVIDADE:

VAMOS CANTAR? ACOMPANHE EM VOZ ALTA!

Polegares polegares

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

Indicadores indicadores

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

Dedos médios dedos médios

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão



Anelares anelares

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

Dedos mínimos dedos mínimos

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

Todos os dedos todos os dedos

Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

1- Agora, desenhe sua mão e indique quais os polegares, os indicadores, os
anelares, os dedos médios e os dedos mínimos.

2- Com a ajuda de um adulto, pesquise no dicionário a palavra “saudar”.



3- No texto, pinte de vermelho as palavras que começadas com a letra A, de
azul as palavras que começadas com a letra E, de amarelo as palavras
começadas com a letra I, de verde as palavras começadas com a letra O e de
rosa as palavras começadas com a letra U.

4- Separe as sílabas:

1. Médios -
2. Anelares -
3. Saúdam -
4. Dedos -
5. Indicadores -
6. Música -

5- Agora conte aqui quais músicas você gosta de ouvir.

Planejamento 5

Estratégia de alfabetização com texto

● Recurso: folha de atividade
● Objetivos:

Leitura e compreensão de texto.

● Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart
● Descrição da Atividade: Será disponibilizado um poema no objetivo de

trabalhar letramento e alfabetização.

A CARTA

Hoje fiquei animado.



O carteiro me entregou

Uma carta de um grande amigo

Que muito me alegrou!

Satisfeito então fiquei

E logo lhe respondi

Contando as novidades e dizendo

Que da nossa amizade não esqueci.

Comecei a pensar

Nos programas que iríamos fazer:

Visitar alguns amigos e nos divertir a valer.

Regina Villaça

Responda:

1. Porque o personagem ficou animado?

2. O texto acima é:

(   ) um poema          (   ) uma carta       (   ) um conto

3. Retire do texto os verbos de ações.

4. Você gosta de ler poemas? Escreva aqui um poema que você goste
muito.



5. Escreva abaixo as palavras que estão rimadas.

Planejamento 6

Estratégia de atividade sobre Arroio Grande

● Recurso: folha de atividade
● Objetivos:

● Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart
● Descrição da Atividade: Será adicionada uma breve apresentação sobre

o município e em seguida questões para os alunos responderem.
●
●

ARROIO GRANDE

A cidade foi iniciada no ano de 1803, por Manuel Jerônimo, provavelmente
Manuel Jerônimo de Sousa, avô do Barão de Mauá. Em 1812, o terreno sobre o
qual está edificada foi doado à Nossa Senhora da Graça, por Manuel de Sousa
Gusmão e sua esposa, D. Maria Pereira das Neves. O movimento de doação
deu-se espontaneamente, sendo que o terreno era de criação de gado. Segundo
IBGE (2021) , a cidade tem uma população estimada de 18.185 habitantes.
Durante a Revolução Farroupilha o território de Arroio Grande foi palco de
grandes lutas, nas quais tomaram parte, entre outros, João da Silva Tavares,
pertencente às forças imperiais, que derrotou o farrapo Manuel Antunes de
Porciúncula e que mais tarde foi vencido por David Canabarro, famoso chefe
farroupilha. Diz a tradição que, algum tempo antes da fundação do povoado,
entre os habitantes de destaque, deu-se certa divergência quanto ao lugar em
que, definitivamente, deveria ser fundada a povoação. Opinavam alguns que
fosse à margem direita do arroio "Grande", outros à margem esquerda, no lugar
em que hoje se demora a cidade. A contenda foi vencida pelos partidários da
margem esquerda que assim procederam: à distância de 7 quilômetros mais ou
menos, mandaram construir um rancho, com paredes de pau-a-pique, o qual,
sendo cuidadosamente colocado sobre quatro rodas, à noite, puxado por bois,
foi conduzido ao local em que mais tarde deveria ser construída a igreja Matriz,
e aí cravado. Os habitantes da margem direita, que já haviam começado as
obras de uma igreja de material, templo que não foi terminado e do qual ainda
existem as ruínas, foram surpreendidos, ao amanhecer, pelo alegre repicar dos



sinos, anunciando que, na margem esquerda, um padre, de antemão prevenido
dizia a primeira missa, no curato de Nossa Senhora da Graça de Arroio Grande.

Responda:

1. Em que ano foi iniciada a construção da cidade?

2. Quem iniciou a construção da cidade?

3. Escreva o nome da rua da sua casa e da sua escola.

4. Quem é o atual prefeito da sua cidade?

5. Faça um poema falando sobre Arroio Grande e o que acha mais
interessante na cidade.

Planejamento 7

Estratégia de contação de história

● Recurso: vídeo elaborado
● Objetivos:

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros
de vídeos e de         encenações, definindo os contextos, os personagens e a
estrutura da história.

● Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart



● Descrição da Atividade: Será disponibilizado o vídeo no qual se passará
uma história de Natal de Marquinhos e sua família, com dramatização
sobre o significado de amor no Natal.

Link do vídeo:

https://www.canva.com/design/DAEx6gc0yQo/lF4R1UoREy0_84HaVqKXxQ/wa
tch?utm_content=DAEx6gc0yQo&utm_campaign=designshare&utm_medium=li
nk&utm_source=shareyourdesignpanel

Planejamento 8

Estratégia sequência didática

● Recurso: Atividade em word
● Objetivos:

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Público-Alvo: 3° ano do EMEF. Presidente João Goulart

● Descrição da Atividade: Os alunos deverão interpretar o texto e
responder questões referentes ao mesmo. Executando as tarefas de
acordo com a ordem proposta.

ATIVIDADE:

https://www.canva.com/design/DAEx6gc0yQo/lF4R1UoREy0_84HaVqKXxQ/watch?utm_content=DAEx6gc0yQo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAEx6gc0yQo/lF4R1UoREy0_84HaVqKXxQ/watch?utm_content=DAEx6gc0yQo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAEx6gc0yQo/lF4R1UoREy0_84HaVqKXxQ/watch?utm_content=DAEx6gc0yQo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel












Recorte de jornais e revistas de palavras e objetos que comecem com as
vogais

Planejamento 9

Estratégia sequência didática acolhida volta às aulas

● Recurso: Folhas de atividades.
● Objetivos: 1ª tarefa: (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros,

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.

Público-Alvo:

● Descrição da Atividade: Na 1ª atividade os alunos deverão se expressar
como estão se sentindo, em relação a voltas as aulas, através de emojis.
Para esta atividade os materiais utilizados serão folha A4, lápis de cor e
régua, os alunos irão desenhar e pintar o emoji escolhido e dizer o
porquê da escolha. O intuito dessa tarefa é saber e compreender a visão
deles diante a situação, dar espaço para expressarem seus sentimentos.

● Na segunda tarefa, será apresentado um texto sobre o cuidado com os
materiais, que não poderão emprestar para os colegas e nem pedir
emprestado. Com o objetivo de conscientizá-los dos riscos de
contaminação por toque. Em seguida eles terão que fazer uma pequena
lista de materiais que não podem faltar na “mochila de volta ás aulas”.



As atividades serão realizadas em apenas um dia, primeiramente será
apresentada uma introdução sobre os cuidados que devemos ter na sala de
aula, tendo em vista que continuamos em momento pandêmico.



Na 1ª atividade os alunos deverão se expressar como estão se sentindo, em
relação a voltas as aulas, através de emojis. Para esta atividade os materiais
utilizados serão folha A4, lápis de cor e régua, os alunos irão desenhar e pintar
o emoji escolhido e dizer o porquê da escolha. O intuito dessa tarefa é saber e
compreender a visão deles diante a situação, dar espaço para expressarem
seus sentimentos.

Feliz                Bravo               Triste             Cansado           Animado

Na segunda tarefa, será apresentado um texto sobre o cuidado com os
materiais, que não poderão emprestar para os colegas e nem pedir
emprestado. Com o objetivo de conscientizá-los dos riscos de contaminação
por toque. Em seguida eles terão que fazer uma pequena lista de materiais que
não podem faltar na “mochila de volta ás aulas”.



Nesse momento, devemos ter cuidados especiais com nosso material, com
nossos colegas, professores e funcionários da nossa escola. Não podemos
trocar lápis, borracha, apontador, régua, etc com nossos colegas, cada um com
sua máscara sem trocar, nem emprestar. Devemos manter distância entre as
cadeiras, não podemos trocar de lugar, nem trocar brinquedos ou lanche na
hora da merenda. É importante passar álcool gel nas mãos e nas classes,
sempre levar uma máscara extra caso perca a que está usando. Vamos
respeitar todas as regrinhas para que possamos passar por esse momento
juntos e saudáveis!!!

Agora, vamos fazer uma lista do que não pode faltar no nosso material para
voltar às aulas.

____________________



____________________

________________

________________

________________

_________________

Lembrando que não podemos trocar nem emprestar nossos materiais!!!

Na terceira e última atividade será proposto montar um painel de emoções com
os emojis desenhados. Os alunos que irão decidir a maneira de montagem,
colocarão seus nomes e o sentimento que expressaram no desenho.



Objetivo: Possibilidade de aprender a nomear, identificar e trabalhar os
sentimentos nos diferentes momentos em que se encontra cada criança.

Planejamento 10

Estratégia jogo com próprio nome

Recurso: Jogos

Objetivos:EF01LP07: Identificar fonemas e sua representação por letras;
EF01LP05: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação
dos sons da fala.

Público-Alvo:

Descrição da Atividade: Os alunos irão receber uma tabela de bingo compondo
todas as letras do alfabeto, em seguida será sorteado as letras individualmente,
quem fechar o bingo tem que confeccionar seu nome com uma linha colorida.



(imagem ilustrativa)

Planejamento 11

Estratégia sequência didática a partir do Livro da Família

● Recurso: Roda de conversa
● Folha A4, jornal, revista, tesoura e cola.
● Objetivos:

Identificar os membros da família, associando a sua própria família;
reconhecer e valorizar as diferentes características dos membros da família.

(EI02EO05) perceber que as pessoas têm características físicas diferentes,
respeitando essas diferenças.

(EI02EF09) manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

Público-Alvo: Pré-B

● Descrição das Atividades: Após a leitura do livro, será realizado uma
roda de conversa com os alunos, com perguntas sobre sua família, em
seguida os alunos irão recortar e colar as letras da palavra “Família” no
caderno, por fim farão um desenho de sua família para colar no “varal da
família”.



ATIVIDADE 1

Na primeira atividade será realizada a leitura do livro “Livro da Família”, em
seguida será iniciada uma roda de conversa a partir da obra lida, tendo a
seguinte estrutura de perguntas:

● Com quem moram?
● Quantas pessoas tem na sua família?
● Qual o nome deles (as)?
● Quem tem animais de estimação?
● O que significa família?
● Porque existem diversos tipos de família?

ATIVIDADE 2

Para essa atividade será preciso revistas, jornais, tesoura e cola. Após a
conversa, será escrita a palavra “FAMÍLIA” no quadro para os alunos
observarem e reconhecerem nas revistas ou jornais, recortarem e colarem no
caderno.

ATIVIDADE 3

Será realizado o “Varal da família”, os alunos devem desenhar sua família,
identificar e colocar o nome de cada integrante, assim que terminarem,
colocaremos uma corda para colagem dos desenhos e confecção do varal.

Planejamento 12

Estratégia sequência didática / Relacionamento com colegas

● Recurso: Roda de conversa
● Papel pardo e tinta guache
● Objetivos:



(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.

Público-Alvo: Pré-B

ATIVIDADE 1

Na primeira etapa iremos fazer uma breve apresentação, pedirei para os alunos
falarem seu nome, sua idade, a altura que eles acreditam ter, o que gostam de
fazer, qual sua atividade física favorita, informações que irão possibilitar que os
identifiquem.

ATIVIDADE 2

Para a segunda atividade cada aluno irá sortear o nome de outro colega, em
segredo irão escrever sobre as características do colega sorteado, cor e tipo do
cabelo, cor do olho, altura, irão utilizar as informações dadas na atividade
anterior. Após escreverem os demais terão que adivinhar a/o colega secreto.
Caso os alunos tiverem dificuldades na escrita, a atividade será feita somente
oralmente.

Essa atividade tem como objetivo identificar e reconhecer as diferenças entre
todos na sala.

ATIVIDADE 3

Na terceira atividade, será proposto realizar um conjunto de regras da turma,
onde cada um terá que falar pelo menos uma regrinha de convivência, sempre a
fim de respeitar a diferença, porém prezando a igualdade social.

Essa atividade tem como objetivo incentivar a socialização e boa convivência
entre eles.



ATIVIDADE 4

Na quarta e última atividade será realizado o “Quadro da amizade”, será
utilizado papel pardo e tinta guache. Os alunos irão pintar a mão e após
carimbar-lá no papel. Colar o cartaz na parede da sala possibilita que lembram
a importância do respeito de modo divertido.

REFLEXÕES 2021/2022

Reflexão sobre a prática - mês de julho

No dia 20 de julho tive meu 1° contato com os alunos do 3° ano da Escola Presidente
João Goulart através de um vídeo de apresentação.

Reflexão sobre a prática / mês de agosto

Em agosto, na primeira semana, realizamos um relato para o INTRAPIBID, que
ocorreu nos dias 30/08 e 01/09. Seguido disso, uma tarefa com tema livre para
as crianças. Elaborei uma atividade com vogais onde os alunos deverão
interpretar o texto e responder questões referentes ao mesmo, em seguida
completar com as vogais as palavras encontradas no texto. A partir do dia 12
de agosto acompanhei as aulas online, às quintas-feiras com início às 08:30h,
com a professora Tanara e a aluna Yasmin, trabalhamos com trava-língua e a
duração da aula foi de 45 min.
Na semana seguinte elaboração de um jogo matemático de mídia digital, optei
pelo jogo da memória, dia 19 de agosto, a professora iniciou a aula às 8:30h
explicando as atividades de matemática e português, após apliquei o jogo de
matemática com a temática "folclore" trabalhando quantidades, joguei com as
alunas presentes e obtive um retorno bem positivo. Dia 26 de agosto, apenas
acompanhei a aula, a professora iria aplicar a atividade de alfabetização com
frases na próxima semana, devido a demanda na sala de aula com a volta do
ensino presencial (híbrido). As aulas online foram suspensas em razão do
retorno presencial de todos alunos.

Reflexão sobre a prática / mês de setembro

No mês de setembro, dedicamos a maior parte do tempo para os trabalhos e
resumos do SIEPE, tendo como tarefa semana atividade livre para as crianças.



Para a segunda semana foi elaborado um jogo matemático de acordo com o
conteúdo que a professora titular estava trabalhando. As reuniões estavam
sendo quinzenais devido ao final do semestre.

Reflexão sobre a prática / mês outubro

No mês de outubro, com o retorno das aulas presenciais, os encontros
síncronos foram dispensados. Primeiramente entrei em contato com a
professora titular para colher os dados solicitados pela supervisora, os quais
são: nº total de alunos: 11; nº total de alunos presenciais: 05; nº total de alunos
remotos: 06, todos os alunos realizaram as atividades no seu tempo.

Em seguida elaborei uma atividade da língua portuguesa a partir da letra
de uma música, escolhi a canção infantil “os indiozinhos”, onde os alunos
teriam que ler a letra da música, em seguida desenhar sua mão e indicar os
dedos correspondentes, identificar as palavras iniciadas por vogais, separar
sílabas e por último uma questão de interação.

Para a semana seguinte, selecionei um material da internet de acordo
com o conteúdo que estava sendo trabalhado, optei por uma folha de atividade
ortográfica, onde os alunos deveriam completar as palavras com a letra
correspondente, “X ou CH”, “M ou N”, “G ou J “e “LH ou LI”, com objetivo de
estimular a leitura e o reconhecimento da escrita.

Tive algumas dificuldades de comunicação com a professora titular
decorrente da demanda de atividades e alunos que voltaram sem nenhum
apoio familiar com as avaliações e aulas dadas, apesar disso, acredito que
meu desempenho tenha sido positivo e satisfatório.

Reflexão sobre a prática / mês de novembro

Na primeira e segunda semana de novembro as atividades para a professora
titular foram suspensas devido a entrega da reflexão do mês anterior e a
atualização do Moodle que deve ser feita até o dia 12/11 juntamente com um
arquivo único com os jogos de mídias digitais.

As reuniões foram marcadas a cada 15 dias devido ao atraso do pagamento
das bolsas.



Na semana do dia 24 elaborei uma atividade a partir do texto “A carta” de
Regina Villaça, apresentei o poema e em seguida coloquei 6 questões
referente a obra lida. Infelizmente não tive retorno dos alunos.

Desde o dia 15 de outubro não tive mais resposta da professora titular da
turma. Relatei para a supervisora Tanara sobre a falta de comunicação.

Dia 29 de novembro enviei a atividade sobre a cidade Arroio Grande,
primeiramente inseri uma pequena apresentação onde citava o ano que a
cidade foi fundada e outras informações importantes, em seguida as crianças
deveriam realizar um acróstico com as palavras ARROIO GRANDE.

Reflexão sobre a prática / mês de dezembro

No mês de dezembro começamos os trabalhos sobre o natal, na 1º semana
escolhi um breve conto para interpretar em um vídeo com elementos teatrais,
de no máximo 5 min. Elaborei um vídeo com imagens e personagens,
primeiramente me apresentei com um vídeo meu, em seguida iniciei a
contação com imagens ilustrativas e coloridas, a fim de chamar a atenção e
prender os alunos na interpretação. A história contada foi “Uma história de
Natal” de Valéria Rodriguez, enviei o vídeo e o link para a professora titular,
porém não obtive retorno. Compartilhei também o vídeo e o link no grupo de
whatsapp da turma.

Na segunda semana foi elaborada a última atividade para a escola, após um
breve seminário sobre sequência didática, o tema sugerido poderia o natal,
como eu não tinha nenhum retorno das últimas aulas, elaborei uma sequência
didática trabalhando com as vogais (A,E,I,O,U), na qual retomei o texto que já
havia enviado em setembro, após a leitura do texto, os alunos deveriam pintar
os desenhos que correspondiam com a letra indicada, o objetivo é de identificar
as palavras iniciadas com a vogal proposta, na sequência eles deveriam ligar
as vogais as figuras de acordo com a escrita, objetivo de concordância, na
atividade seguinte havia desenhos que eles teriam que observar e a partir das
letras soltas no quadro ao lado formar a palavra correta, associando imagem e
palavra, na próxima a tarefa era completar o tracejado e pintar o quadro que
tinha a letra inicialmente indicada, no objetivo de praticar a escrita e identificar
as vogais, na última atividade as crianças deveriam completar as palavras com
as vogais que estavam faltando, no objetivo de identificar os diferentes
fonemas da língua.



As aulas na escola foram encerradas dia 17 de dezembro, encerrando meu
ciclo com a turma 33 do 3º ano no turno da manhã.

Reflexão sobre a prática / mês de janeiro

No mês de janeiro, devido ao período de férias nas escolas, nossa tarefa
para as 2 primeiras semanas foi ler e resumir o 2° capítulo do livro "Alfaletrar"
de Magda Soares.

Dia 19 de janeiro, tivemos a 1° reunião de 2022, com retorno das atividades
escolares como um preparo para enfrentar as escolas assim que as aulas
voltassem presencialmente. Nessa semana elaborei uma sequência didática de
acolhida, onde optei por textos informativos sobre o distanciamento e os
cuidados que devemos tomar dentro da sala de aula. Na 1° atividade as
crianças deverão desenhar em forma de emoji o sentimento que elas estão
tendo perante a volta às aulas e em seguida explicar o porquê de sua escolha.
No 2° iremos trabalhar os cuidados com o material escolar, partindo disso eles
terão que realizar um auto ditado, onde irão escrever a palavra que
corresponde às figuras postas. Na 3ª e última tarefa os alunos irão montar um
painel de emoções, no qual terão a liberdade de decidir a dinâmica da
montagem. Minhas expectativas para essa aula é ter conexão entre eles e com
eles, possibilitando a liberdade de expressão de cada um.
Na última semana de janeiro, tive como tarefa elaborar um jogo ou uma
brincadeira com o próprio nome dos alunos. Para esta atividade, optei pelo jogo
"Bingo", no dia irei distribuir uma tabela com algumas letras do alfabeto e com
o nome de cada um, em seguida irei sortear as letras e cantar para eles,
escrevendo no quadro cada letra sorteada, quem for concluindo a tabela de
acordo com seu nome, terá que confecciona-lo com uma linha colorida em um
pedaço de papelão ou papel pardo disponível.
Acredito que teremos boas relações dentro de sala de aula e experiências
memoráveis.

Reflexão sobre a prática / mês de fevereiro

Em fevereiro ainda nos encontrávamos em período de férias escolares,
portanto, continuamos elaborando para possuir material quando retornasse às
aulas presenciais.
Na primeira semana elaborei um jogo que trabalhava com o nome dos alunos,
optei pelo jogo do “bingo”, onde será confeccionada tabelas com variadas
letras de A a Z, na parte de baixo irá conter o nome de cada aluno e aluna,



sendo assim cada criança terá a sua tabela. Em seguida, a pessoa que estaria
aplicando a atividade irá sortear e “cantar” as letras, assim as crianças ao
ouvirem terão de marcar as letras de acordo com as que compõem seu nome.
Essa atividade tem como objetivo identificar o nível de alfabetização dos
alunos, se há reconhecimento das letras.
Para semana seguinte, fiz a leitura do livro “Livro da família” de Todd Parr, a
partir desta leitura elaborei uma sequência didática com as seguintes
atividades: primeiramente irei ler o livro para os alunos, diante disso, realizaria
uma roda de conversa com as respectivas perguntas: Com quem moram?
Quantas pessoas tem na sua família? Qual o nome deles (as)? Quem tem
animais de estimação? O que significa família? Porque existem diversos
tipos de família?. Para a segunda atividade os alunos devem pegar revistas
ou jornais, uma tesoura e cola, será escrita a palavra família no quadro para
que observem no material, após identificar as letras recortarem e colarem no
caderno formando a palavra indicada. Na terceira e última atividade os alunos
irão construir o “varal da família”, a tarefa é desenhar sua família, identificar e
escrever o nome de todos os membros.
Todas as atividades terão auxílio meu e da professora titular.
Na reunião do dia 16 de fevereiro, a coordenadora solicitou que fizéssemos um
arquivo pdf reunindo todos os planejamentos e as reflexões durante o período
do programa.
Na terceira semana elaboramos uma sequência didática com tema de escolha
da supervisora de cada grupo. Inicialmente acordamos em realizar uma
sequência a partir do conteúdo trabalhado pelas professoras titulares das
turmas, porém isso atrasaria o prazo de entrega devido o início das aulas não
estarem reguladas. O tema proposto foi a relação com os colegas da classe.
Para esta sequência, elaborei as seguintes atividades: inicialmente irei pedir
uma breve apresentação de cada aluno, nome, idade, a altura que eles
imaginam ter e o que gostam de fazer. Seguida disso faremos um sorteio onde
cada aluno pegará o nome de um colega e em segredo falar características do
colega sorteado, após escreverem (se os alunos tiverem dificuldade na escrita,
a atividade será feita apenas oralmente) os demais terão de adivinhar quem é
o/a coleguinha. Para a terceira atividade será proposto elaborar um conjunto de
regrinhas para uma boa convivência, cada aluno terá que falar pelo menos uma
regra de convivência, partindo do ponto que devemos respeitar todos os
colegas e suas diferenças.
Na quarta e última atividade será preciso tinta e papel pardo, a proposta é que
eles façam um “Quadro da amizade”, com a tinta irão pintar a mão e depois
carimbar no papel.



Essas atividades têm como objetivo incentivar a boa relação entre eles,
especialmente por possuir um aluno com autismo, ressaltar a importância de
respeitar as diferenças é de grande valia.
As atividades elaboradas tem como previsão para serem aplicadas a partir do
dia 03 de março, data prevista para a volta presencial nas escolas.


