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Relatório Final Vitória

Atividades:

ATIVIDADE CURSO TEMPO DE APRENDER

VITÓRIA ALÉXIA

Atividade 1

1.COMPLETE A MÚSICA COM AS PALAVRAS ABAIXO, PRESTE ATENÇÃO NA 
QUANTIDADE DE SÍLABAS E RIMAS. CONFORME UTILIZAR AS PALAVRAS RISQUE-
AS.

BARATA  – FILÓ –SÓ  – PELUDO  – CAMA  –  DURA – FIVELA  – VELUDO – CABELO 
– DELA – FORMATURA

A BARATA DIZ QUE TEM

 

A BARATA DIZ QUE TEM SETE SAIAS DE ____-____

É MENTIRA DA BARATA ELA TEM É UMA ____!

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ ELA TEM É UMA SÓ!

 

A BARATA DIZ QUE TEM UM SAPATO DE  ____-____-____

É MENTIRA DA BARATA ELA TEM O PÉ  ____-____-____!

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ ELA TEM O PÉ PELUDO!

 

A BARATA DIZ QUE TEM UM SAPATO DE ____-____-____

É MENTIRA DA BARATA O SAPATO É DA MÃE ____-____!

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ O SAPATO É DA MÃE DELA

 



A BARATA DIZ QUE TEM UMA ____-____ DE MARFIM

É MENTIRA DA ____-____-____ ELA TEM É DE CAPIM!

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ ELA TEM É DE CAPIM!

 

A BARATA DIZ QUE TEM UM ANEL DE ____-____-____-____

É MENTIRA DA BARATA ELA TEM É CASCA ____-____ !

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ ELA TEM É CASCA DURA!

 

A BARATA DIZ QUE TEM O ____-____-____ CACHEADO

É MENTIRA DA BARATA ELA TEM O  COCO RASPADO!

RÁ RÁ RÁ, RÓ RÓ RÓ ELA TEM O CÔCO RASPADO!

Na atividade proposta os alunos explorarão uma cantiga famosa para auxiliá-los
quanto a separação e sons das palavras, nesta atividade estarão faltando 
palavras na música no local destas palavras estarão os espaços 
correspondentes as sílabas de tal palavras e os alunos deverão colocá-las em 
seus devidos lugares, com esta aula o aluno deverá aprender: 

● Construir a hipótese da sílaba canônica.
● Identificar na leitura e na escrita sílabas CV.
● Identificar na oralidade, na leitura e escrita palavras que terminam com a 

mesma sílaba.

 

ATIVIDADE 2:

PALAVRA
SEPARAÇÃO 
SILÁBICA

NÚMERO DE 
SILABAS

NÚMERO DE 
LETRAS

PEDALAD
A

PE-DA-LA-DA 4 8

CÉU    
ABUSO    
NÓ    
DISCO    



FELICIDA
DE

   

CARRETE
L

   

NOTA    
VIAGEM    
RECREIO    
SOL    
DUETO    
DAMA    
CARRO    
BOLA    

 

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer a divisão silábica das palavras;
● Sistematizar a separação de palavras em sílabas;
● Classificar sílabas e letras por quantidade.

A atividade possibilita ao aluno reconhecer a divisão silábica; identificar a 
quantidade de sílabas nas palavras; identificar a quantidade de letras nas 
palavras; comparar a quantidade de letras com a quantidade de sílabas; A 
atividade ajuda na memorização da separação de sílabas e reforça a escrita 
correta das palavras.

ATIVIDADE 3:

REESCREVAS AS PALAVRAS QUE ESTÃO NA ÁRVORE E SEPARE AS SILABAS, EM 
SEGUIDA CLASSIFIQUE OS SUBSTANTIVOS EM COMUNS OU 



PRÓPRIOS: 

PALAVRA SEPARAÇÃO
PRÓPRIO OU 
COMUM

AVERIGU
AR

A-VE-RI-
GUAR

COMUM

CAIXOTE   
COELHO   
CUIDADO   
ENXAGUA
R

  

IGUAIS   
PARAGUA
I

  

PEIXE   
QUEIJO   
SAÚDE   
URUGUAI   
VIAGEM   

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer a divisão silábica das palavras;
● Sistematizar a separação de palavras em sílabas;
● Classificar os objetivos em próprios e comuns.



A atividade tem como objetivo relacionar as silabas com a quantidade de sons 
quando são ditas em voz alta e classificar os substantivos em próprio ou 
comum.

ATIVIDADE 4:

SEPARE AS SILABAS E COMPLETE OS DE ACORDO COM O QUE SE PEDE:



O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer a divisão silábica das palavras;
● Sistematizar a separação de palavras em sílabas;
● Classificar sílabas e letras por quantidade.

A atividade possibilita ao aluno reconhecer a divisão silábica; identificar a 
quantidade de sílabas nas palavras; identificar a quantidade de letras nas 
palavras; comparar a quantidade de letras com a quantidade de sílabas; A 
atividade ajuda na memorização da separação de sílabas e reforça a escrita 
correta das palavras.

ATIVIDADE 5:

LIGUE A O DESENHO A PALAVRA CORRESPONDENTE:

                                                                          



                                                                            

                                                                    

                                                                          

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer as imagens;
● Ler e identificar as palavras;
● Relacionar as palavras e os desenhos.

 



A atividade possibilita ao aluno reconhecer imagens; identificar as palavras; 
relacionar palavras e figuras:

 

ATIVIDADE 6:

OBSERVA AS PALAVRAS DENTRO DOS QUADROS E ENCONTRE-AS NO CAÇA- 
PALAVRAS:

O aluno poderá aprender com esta atividade:



● Reconhecer as palavras;
● Ler e identificar as palavras.

 

A atividade possibilita ao aluno reconhecer as palavras; identificar suas 
posições; e criar um esquema mental para encontrá-las em meio a várias letras.

 

ATIVIDADE 7:

VAMOS COLORIR:

FIGURA
PINTE AS LETRAS QUE FAZEM PARTE 
DAS PALAVRAS:

ESCREVE A 
PALAVRA:



 

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer as palavras;
● Ler e identificar as palavras;
● Analisar as figuras;
● Escrever as palavras.

A atividade possibilita ao aluno reconhecer as palavras; identificar suas 
posições; criar um esquema mental para encontrá-las em meio a várias letras; 
analisar as figuras e relacioná-las; escrita.

ATIVIDADE 8

 

  Com simples tiras de eva colorido,  papel e caneta hidrocor preta você
monta um jogo da escrita, para que, encaixando sílabas, eles formem palavras e
a partir das palavras formadas, contem letras, sílabas, criem frases ou textos.
O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer as sílabas;
● Ler e identificar as palavras;
● Relacionar as palavras, afim de criar frases.

 
A  atividade  possibilita  ao  aluno  reconheça  palavras;  identifique  as

palavras; relacione palavras e frases.
 
 

 

                                       ATIVIDADE 9:

            OBSERVE OS SÍMBOLOS E AS LETRAS AS QUAIS ELES CORRESPONDEM, 
EM SEGUIDA FORME PALAVRAS A PARTIR DOS SÍMBOLOS PRESENTES NOS 
QUADROS:

 

 



O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer as imagens;
● Reconhecer símbolos;
● Relacionar símbolos e letras;
● Ler e identificar as palavras;
● Relacionar as palavras e os símbolos.

 

 

 

ATIVIDADE 10:

NA TRILHA DAS SILABAS

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Associar as sílabas com palavras que tenham o som inicial.
● Aquisição de conceitos de antes e depois;
● Desenvolver atenção e concentração.

  Metodologia:  Este  jogo  é  composto  por  um  tabuleiro  com  uma  trilha
formada por sílabas em ordem alfabética, contendo todas as letras do alfabeto
(A,  BA,  CA,  DA,  FA,  GA,  JA,  LA,  MA,  NA,  PA,  QUA,  RA,  SA,  TA,  VA,  XA,  ZA).
Também será necessário um dado. Nesta tarefa um participante por vez lança o
dado  e  avança  o  número  de  casas  que  sorteou.  Ao  avançar  as  casas  o
participante deverá ir lendo cada uma das sílabas por onde passou e o restante
de sua “família” (se for necessário a professora pode ajudar).

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 11:

JOGO DA MEMORIA SILÁBICA

 



Objetivos:

● Reconhecer as sílabas;
● Identificar figuras que iniciam com as sílabas;
● Estimular a memorização.

  Metodologia: O jogo é composto por peças que contenham: pares de 
sílabas com a vogal A (A, BA, CA, DA, FA...); Figuras que iniciam com cada sílaba
(avião, banana, caneca, dado, faca)

São possibilidades de jogo:

● Os alunos devem achar as sílabas iguais;
● Os alunos devem associar as imagens com as sílabas que elas iniciam;
●  Os alunos podem identificar a figura que começa com determinada 

sílaba.

 Obs.: Inicialmente propor o jogo da memória aberto (com as imagens voltadas 
para cima) e propor que os alunos encontrem os pares.

 

 

 

ATIVIDADE 12:

ROLETA DAS SÌLABAS

 Objetivos:

● Dizer nomes e coisas que iniciam com as sílabas;
● Reconhecer as sílabas;
● Perceber a diferença na grafia das sílabas.

 

Metodologia:  O  jogo  é  composto  por  uma  roleta  confeccionada  de
cartolina e colchete latonado (bailarina). Na roleta deverá ter sílabas com todas
as letras do alfabeto (A, BA, CA, DA, FA, GA, JA, LA, MA, NA, PA, QUA, RA, SA, TA,
VA, XA, ZA). O aluno dá um "peteleco" no ponteiro da roleta, fazendo-o girar.

  São diversas as possibilidades e estratégias:

● Dizer o nome da sílaba onde o ponteiro parou;
● Dizer o nome de pessoas que inicia com a sílaba sorteada;



● Dizer o nome de objetos, animais e outras coisas que iniciam com a sílaba
sorteada.

 

ATIVIDADE 12:

 

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Organizar os números em ordem crescente;
● Organizar em ordem decrescente;

ATIVIDADE 13:

 

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer a ordem dos números;
● Identifica-los como dezenas, unidades e centenas;

ATIVIDADE 14:

O aluno poderá aprender com esta atividade:

● Reconhecer as letras cursivas;
● Identificar as figuras;
● Treinar a leitura.

 

ATIVIDADE 15:

 

ROLETA DA LEITURA

 

Sobre o Jogo Roleta da Leitura.

A própria criança construirá o jogo “roleta da leitura” trabalhando aspectos 
leitores como a identificação de fonemas e suas respectivas representações por 
letras, comparação de palavras com significado próprio, mas que se diferenciam



por apenas uma letra exemplo: Pato/Rato, além paralelamente trabalhar a 
coordenação motora e pintura.

 Para montar a roleta da leitura a criança deve;

1. Pintar o molde com um lápis de cor
2. Recortá-lo de acordo com as marcações presentes na folha
3. Inserir um prendedor estilo bailarina no ponto com a devida indicação 

para que a roleta se movimente.

 

Habilidades:

● Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de
uso frequente, ler globalmente, por memorização.

● Identificar fonemas e sua representação por letras.
● Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com 

sua representação escrita.
● Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em todas as sílabas.
● Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.

 

Pibidiana: Vitória Aléxia Teixeira da Cunha.

Atividade:

 obs: as fotos das atividades não estão ficando no moodle

Atividade 16

 

 

 

Atividade de agosto

 



A  ATIVIDADE  SERVE  PARA  QUE  AS  CRIANÇAS  CONSIGAM  ESCREVER
ALGUMAS PALAVRAS PARA FORMAR AS FRASES DE FORMA CORRETA:

 

ATIVIDADE GUA, GUE E GUI:

ÁGUA

CARANGUEJO

GUITARRA

 

GUA        GUE       GUI

gua              gue             gui

 

   
   
   
   

 

 

Objetivos:  

Identificar a grafia e fonética da sílaba GU nas palavras; 

Relacionar os sons dessas sílabas a sua ortografia; 

Formar palavras e identificar os sons.

 

 

 

A BRUXINHA COSTUREIRA

Era uma vez uma bruxinha muito bonita  e  talentosa.     Seu nome era
Lilica.



Lilica adorava costurar, ela sempre fazia lindos vestidos para as outras
bruxinhas.
 Era um mais bonito que o outro! Uma noite dessas, teve um concurso no
castelo para escolher a costureira mais talentosa.
            Quando chegou a vez da bruxinha Lilica, todos os jurados amaram! Lilica
ganhou o prêmio!

Uma viagem para Bruxeslândia, um parque gigantesco, onde as bruxinhas
se divertiam para valer e ganhou também uma vassoura super moderna para
viajar para lá.

 Lilica ficou muito feliz e ficou muito famosa no mundo da moda bruxas.
                                   Eliana de Oliveira
                 

 

Atividades de leitura e interpretação:

 

1. Quem era Lilica?

2. O que Lilica adorava fazer?

3. Uma noite dessas, o que aconteceu no castelo?

4. Qual o prêmio que Lilica ganhou no concurso?

5. Coloque em ordem alfabética as palavras: vestidos, vassoura, gigantesco, 
bruxinha, famosa

             
       

 

     

 

     
       

 

 



 

 

 

 

ATIVIDADE:

OBSERVE AS FIGURAS ABAIXO:

“DIFERENÇAS, NÃO BASTA RECONHECÊ-LAS, É PRECISO ACEITÀ-LAS.”

 

CONTE AS O QUE VOCÊ ACHA QUE ESSAS PESSOAS TÊM DE DIFERENTE ENTRE 
ELAS:

 COMO VOCÊ LIDA COM AS DIFERENÇAS NO SEU DIA A DIA?

 

 

 Atividade 2 de outubro: LINK DO JOGO: https://wordwall.net/play/24409/504/178

 

NORMAL É SER DIFERENTE

Tão legal, oh minha gente

Perceber que é mais feliz quem compreende

Que amizade não vê cor

Nem continente

E o normal está nas coisas diferentes

 

Amigo tem de toda cor, de toda raça

Toda crença, toda graça



Amigo é de qualquer lugar

Tem gente alta, baixa, gorda, magra

 

Mas o que me agrada é

Que um amigo a gente acolhe sem pensar

Pode ser igualzinho a gente

Ou muito diferente

 

Todos têm o que aprender e o que ensinar

Seja careca ou cabeludo

Ou mesmo de outro mundo

Todo mundo tem direito de viver e sonhar

 

Você não é igual a mim

Eu não sou igual a você

Mas nada disso importa

Pois a gente se gosta

E é sempre assim que deve ser

 

Você não é igual a mim

Eu não sou igual a você

Mas nada disso importa

Pois a gente se gosta

E é sempre assim que deve ser



           

            PERGUNTAS:

 

  QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS CITADAS NA MÚSICA?

   A APARÊNCIA DAS PESSOAS IMPORTA?

   O QUE É MAIS IMPORTANTER A APARENCIA OU A PERSONALIDADE?

 

 

Atividade 4 de outubro:

 

Atividades de NOVEMBRO:

Link: https://wordwall.net/play/25849/705/566

 

2:

Sequência Didática

 

Objetivos:  treinar a leitura, apresentar a interpretação de texto;

 Começando com etapas mais fáceis com alternativas de marcar e depois
trazendo  as  perguntas  que  devem  ser  respondidas  por  escrito,  depois  as
crianças  treinam a coordenação fina com recortes  e treinam o raciocínio  ao
colocarem o texto em ordem, logo em seguida elas devem pôr em ordem as
sílabas que estão presentes para formarem palavras, seguindo para a parte em
que observam a sílaba GO e a identificam,  depois elas associam palavras com
imagens, e por último elas podem usar a associação das imagens para assim
escreverem as palavras e completarem uma cruzadinha de acordo com o texto.

 

SEQÜÊNCIA DIDÁTICA DE ACOLHIDA



SUBPROJETO DE ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

Pibidiana: Vitória Aléxia Teixeira da Cunha.

Professora:  Tanara Gonçalves

Ano: 3º ano

 

                       ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM ACOLHIMENTO

 

Recursos: cartaz, vídeo, novelo de lã, e folhinhas.

Objetivos: (EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias 
e saberes de cada um.

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o 
outro e o nós.

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ATIVIDADE 1:

Escolha do cumprimento antes de entrar na sala, as placas estarão coladas na 
parede de acesso a sala de aula:

 

ATIVIDADE 2

Vídeo e música de boas-vindas, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PmzTrqrZ9Nc

 

ATIVIDADE 3

Brincadeira do novelo para apresentação:



Será formado um círculo com os alunos ela terá na mão um novelo de lã,
então conforme forem arremessando entre eles quando pegar o novelo na mão
o aluno deve dizer seu nome e o que mais gosta de fazer.

 

 ATIVIDADE 4

  Os alunos retornarão ao seu lugar para seguir com uma folhinha de 
perguntas quanto ao processo que os alunos da imagem estão realizando.

 

ATIVIDADE 5:

O aluno receberá uma folhinha na qual ele irá fazer escolher algumas 
imagens para circular, ele deverá circular aquelas que tem a ver com sua 
personalidade:

 

  ENCERRAMENTO: ENTREGA DE UM MIMO, UMA GARRAFINHA DE ÁLCOOL 
GEL PARA AS CRIANÇAS.

 

 

SEQÜÊNCIA DIDÁTICA DE ACOLHIDA

SUBPROJETO DE ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

Pibidiana: Vitória Aléxia Teixeira da Cunha.

Professora:  Tanara

Ano: 3º ano

 

                       ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM ACOLHIMENTO

 

Recursos: cartaz, folhinhas, álcool gel.



Objetivos:

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes 
de cada um.

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o 
outro e o nós.

 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ATIVIDADE 1:

Escolha do cumprimento antes de entrar na sala, as placas estarão 
coladas na parede de acesso a sala de aula.

ATIVIDADE 2

Leitura do texto:

A Lição da Borboleta

Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo; um homem sentou
e observou a borboleta por várias horas, enquanto ela se esforçava para fazer
com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco.

Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso.
Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais.
O homem decidiu ajudar a borboleta: ele pegou uma tesoura e cortou o

restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente.
Mas seu pequeno corpo estava murcho e tinha as asas amassadas.
O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que, a qualquer

momento, as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que
iria se afirmar a tempo.

Nada aconteceu!  Na verdade,  a  borboleta  passou o resto de sua vida
rastejando um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar.

O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia, era que o
casulo  apertado  e  o  esforço  necessário  à  borboleta  para  passar  através  da
pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da
borboleta fosse para as asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma
vez que estivesse livre do casulo.

Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida.
Se  Deus  nos  permitisse  passar  através  de  nossas  vidas  sem  quaisquer
obstáculos,  Ele  nos  deixaria  aleijados.  Nós  não  iríamos  ser  tão  fortes  como
poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar.
 



ATIVIDADE 3

Folha explicando as fases da borboleta:

 ATIVIDADE 4

  Cada aluno receberá um origami em formato de borboleta para colorir e 
enfeitar como preferir.

ATIVIDADE 5:

Junto com a pibidiana e a professora os alunos irão apresentar suas 
borboletas e explicar por que as fizeram daquele jeito.

 

ATIVIDADE 6:

Cada aluno vai receber uma folhinha de numerais para efetuar a pintura 
de acordo com os números.

 

ENCERRAMENTO: ENTREGA DE UM MIMO, UMA GARRAFINHA DE ÁLCOOL 
GEL PARA AS CRIANÇAS.

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO
 

Pibidiana:  Vitória Aléxia Teixeira da Cunha

 Professora: Tanara Gonçalves

 Ano: 3º ano

 

Estratégia de ensino: Sequência didática para trabalhar a família

➢    Recursos: História, folha impressa, cadernos



➢    Objetivos da BNCC

 (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.

  (EI02EF08) manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar 
seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, 
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc).

➢    Público-Alvo:  3° ano

➢    Descrição da Atividade:

   

1- Será feita uma leitura do livro que se chama “O livro da família “, inicialmente
explorar bem a capa com o título, as cores e os desenhos e o nome do autor.

  2- Depois cada criança deverá escrever o nome dos membros da família.

3- Cada criança deverá falar durante uma brincadeira de passa a bola uma frase
muito comum que algum membro da família fale, e que seja engraçada. ( Ex:
vai toar banho, o almoço está pronto,...)

4-No  caderno  as  crianças  farão  um desenho  sobre  a  família  que  eles  mais
gostaram da história lida.

5- Nessa tarefa cada aluno deverá observar as características apresentadas e
então selecionar as que parecem com sua família, logo em seguida desenharão
na folha que será pendurada na sala suas famílias.

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA MUNICÍPIO

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO
 



Pibidiana:  Vitória Aléxia Teixeira da Cunha

 Professora: Tanara Gonçalves

 Ano: 3º ano

 

Estratégia de ensino: Sequência didática para trabalhar o município

➢    Recursos: História, folha impressa, cadernos

➢    Objetivos da BNCC

 (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.

  (EI02EF08) manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar
seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura,
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc).

➢    Público-Alvo:  terceiro ano

Descrição da Atividade:

A pibidiana busca os alunos na fila.

Antes de entrarem na sala os alunos escolhem seus cumprimentos no
cartaz que fica na entrada.

 Em seguida eles vão aos seus lugares e copiam a data.
"Arroio Grande, __ de março de 2022."Logo em seguida por meio de sorteio os
alunos serão divididos em duplas por meio de um sorteio.

Com as duplas já divididas será passada uma caixinha com fotos de
pontos turísticos dá cidade.
  A imagem tirada dá caixa pela dupla será feito um desenho para logo em
seguida ser colocada em um cartaz, com a idade da cidade escrita no centro.
Logo em seguida os alunos vão fazer uma folhinha.
 
 
8- Hino da cidade (vídeo com a música)

 

MEU QUERIDO ARROIO GRANDE



ÉS O BERÇO DO GRANDE MAUÁ

TUDO EM TI É DOÇURA E SE EXPANDE

NUM SORRISO QUE A VIDA NOS DÁ.

 

CORO

 

TERRA DE AMOR

TERRA DE LUZ

TENS CAMPINAS E BOSQUES DE LINDO VERDOR

E A VIDA QUE ENCANTA E SEDUZ.

 

OUTROS NOBRES CONTERR NEOS

NOSSO ORGULHO AQUI VEM EXALTAR

CORAÇÕES INFANTIS ESPONT NEOS

ESTÃO PRONTOS A SEMPRE TE AMAR.

 

CORO

 

TERRA DE AMOR

TERRA DE LUZ

TENS CAMPINAS E BOSQUES DE LINDO VERDOR

E A VIDA QUE ENCANTA E SEDUZ

 

TERRA DE AMOR



TERRA DE LUZ!

 

9- Os alunos responderão algumas perguntas sobre o que eles sentiram com o 
hino dá cidade.

 

O que o hino da cidade te fez sentir?

Qual frase te chamou mais atenção no hino dá cidade?

Dentro do quadrado desenhe o seu ponto turístico favorito da cidade:

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA ÁGUA
SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO
 

Pibidiana:  Vitória Aléxia Teixeira da Cunha
 
Professora: Tanara Gonçalves
 
 Ano: 3º ano
 

Estratégia de ensino: Sequência didática para trabalhar o dia dá água

➢    Recursos: História, folha impressa, cadernos

➢    Objetivos da BNCC:

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

Identificar os principais usos da água e seu consumo consciente. 



Reconhecer que a água é um bem natural e que é fonte de vida para o nosso 
planeta.

 ➢    Público-Alvo:  terceiro ano

 

Descrição da Atividade:

A pibidiana busca os alunos na fila, antes de entrarem na sala os alunos
escolhem seus cumprimentos no cartaz que fica na entrada.

Logo em seguida eles vão aos seus lugares e copiam a data.
              "Arroio Grande, __ de março de 2022."

Os alunos vão receber uma folhinha na qual tem um testo e outras com
perguntas sobre o mesmo.

Logo  em  seguida  os  alunos  receberam  uma  folhinha  na  qual  eles
formaram palavras de acordo com a numeração das sílabas.
  Leitura dá história da Gotinha Plim Plim.
  Uma folhinha com fotos com letras e eles deverão observar as que têm as
letras dos seus nomes para pintar.

Sugestão de tema: uma folhinha com espaço para que eles façam um 
desenho sobre por que precisamos de água:

REFLEXÕES:

REFLEXÃO MAIO

            Nesta  aula  como de  costume fiquei  observando  a  interação  entre  a
professora e os alunos, com as atividades que ela traz que são muito diferentes
umas das outras, ela trabalha com vídeos, papeis, material dourado.
            A  presença  das  crianças  varia  muito,  em alguns  dias  temos  quatro
alunos e em outros dois ou um.
 

REFLEXÃO JUNHO

            Após  um mês  de  atividade  com  as  crianças  percebi  que  nas  aulas
síncronas o máximo de alunos que estão presentes são 5, os conteúdos que a
professora apresenta são muito legais e os alunos que estão em aula participam
quando solicitados,  e as vezes consigo ouvir alguma mãe ao fundo dando a
resposta certa, o que atrapalha o desenvolvimento das crianças.



            Nesse  mês  eu  e  a  professora  Paula  trabalhamos  muito  bem juntas,
talvez por já termos trabalhado assim antes, conseguimos nos entender muito
bem, eu admiro muito o jeito que ela trabalha e como consegue manter os
alunos presentes interessados e fazer com que eles respondam e participem da
aula.

Acredito  numa  boa  relação  entre  as  pessoas  envolvidas  no  trabalho
escolar e assim procurar o bom relacionamento entre as crianças que mesmo
sendo  com  atividades  online  a  professora  da  turma  está  sempre  contando
histórias que valorizem as relações de convivência entre as pessoas.
 

REFLEXÃO JULHO

            No mês de julho consegui interagir um pouco menos com a professora e
as crianças, por motivos pessoais, mas já tenho uma aula marcada na qual irei
trabalhar as adivinhas com as crianças.

REFLEXÃO DE AGOSTO

            No  mês  de  agosto  não  tive  a  oportunidade  de  participar  de  aulas
assíncronas com as crianças, pois eles retornaram ao presencial e não estão
ocorrendo  mais  os  encontros,  mas  as  atividades  foram  enviadas  para  a
professora e não recebi retorno dos alunos.

                                                                                                        

REFLEXÃO DE SETEMBRO

Durante  o  mês  de  setembro,  tive  apenas  uma  aula  síncrona  com  as
crianças na qual pude ter a oportunidade de realizar uma atividade de adivinhas
com a única aluna que estava online, no resto do mês não foram realizadas
atividades por meio de chamadas de vídeos pelo Meet  pois os alunos da escola
estão voltando para o presencial, mas nesse mês consegui ter uma interação
maior com a professora sempre pedindo a opinião dela quanto as atividades que
eu deveria realizar para então ser enviada para a turma.

 

REFLEXÃO DE OUTUBRO

            Durante o mês de outubro não tive interação pelo Meet com as crianças,
pois eles estão voltando ao presencial por isso os encontros síncronos não tem
acontecido,  mas nesse mês consegui desenvolver mais minha relação com a
professora  titular,  tendo  uma  comunicação  quanto  as  atividades que  seriam
mais apropriadas para que ela trabalhasse com a turma.

REFLEXÃO DE NOVEMBRO



            Durante o mês de novembro seguimos no mesmo ritmo de enviar as
atividades para as professoras, como os alunos já voltaram ao presencial nós
não temos mais encontros pelo Meet, eu particularmente relatei quando me foi
perguntado se eu iria até a escola que eu não iria pois ainda não me sinto
segura o suficiente para isso, pois além do risco comum tenho comorbidades e
acho muito arriscado para minha saúde.

 

                                   REFLEXÃO MÊS DE DEZEMBRO

 

        Durante o mês de dezembro o retorno ao presencial juntamente com as
férias causou uma maior falta de retorno como a volta dos alunos ao presencial
e também por na metade do mês eles entravam em férias, mas para mim se
tornou um mês bem importante durante a participação no programa do PIBID,
pois exatamente por ser esse mês final consegui ver a evolução e o quanto eles
aprenderam, me trouxe uma sensação de felicidade ao saber que fiz parte do
processo de aprendizagem deles.
        Como as aulas terminaram na metade do mês tivemos a oportunidade de
escrevermos em conjunto um capítulo para o e-book, que tenho que confessar
deu muito trabalho escrever e juntar todas as partes, minhas e das colegas, pois
é muito difícil que sete pessoas pensem do mesmo jeito.
 

                                      REFLEXÃO DE JANEIRO

     No mês de janeiro as escolas estavam em férias e O PIBID ficou alguns
dias de férias também, o que foi muito revigorante para nós, nesse mês mesmo
com as férias ainda fizemos alguns trabalhos, conseguimos pensar bem sobre
como será nosso retorno ao presencial, eu estou bem animada para essa volta e
poder estar na sala de aula auxiliando eles de uma melhor forma, já fiz como foi
pedido uma sequência didática de acolhida que pensei muito no que as crianças
gostariam de fazer e como fazer isso mesmo em tempos de pandemia onde
torna-se difícil o contato físico, embora tenha toda essa animação não posso
deixar de pensar nos riscos que isso traz.
     A pandemia ainda está aí e eu ainda não tenho as 3 doses dá vacina,
mas por mais que isso possa ser assustador a vontade de voltar ao convívio
coletivo da sociedade é maior.
                                                

                                       REFLEXÃO DE FEVEREIRO

     No mês de fevereiro tivemos poucas reuniões, e finalmente conseguimos
ir  para  escola  ter contato  com os  alunos  e  nesse primeiro  contato  consegui
observar várias coisas que no EAD era difícil, tive a sorte de pegar os mesmos



alunos  no  ano  passado,  a  turma  apresenta  uma  grande  diferença  de
desenvolvimento.
            Durante o primeiro dia na escola fizemos apenas a observação dos
alunos  e  de  como  a  professora  trabalha,  pois  durante  nosso  trabalho  pude
perceber  que  é  fundamental  a  parceria  e  a  comunicação  entre  pibidiana  e
professora titular. A partir do observado dentro de sala de aula pude notar que
os anos de Pandemia foram extremamente prejudiciais  para as crianças  em
período de alfabetização.
            O mês de fevereiro foi um dos meses mais esperados por nós pibidianos,
foi a partir desse mês que conseguimos por tudo que aprendemos nesses 18
meses de trabalho em prática. Observando atentamente como cada coisa por
mínima que seja está presente em sala de aula.

 

                                                           REFLEXÃO DE MARÇO

 

   Durante o mês de março finalmente conseguimos entrar em sala para
realizar e acompanhar os alunos, devo dizer que é extremamente gratificante
ver  a  evolução  e  o  progresso  dos  alunos,  ao  entrar  em  sala  conseguimos
analisar como tudo que aprendemos de teoria até então pode ser usado e está
presente no dia a dia.
   Na  primeira  aula  do  mês  trabalhei  com a  temática  dá  borboleta  pois
acredito que ela é o animal ideal pra trabalhar com eles a diferença de fases e
usar  isso  como  explicação  para  cada  um  ter  um  jeito  e  um  tempo  para
aprender. Nessa aula levei aos alunos as fases das borboletas e origamis para
que eles conseguissem decorar de acordo com o que sentem e acham mais
lindo.
   Na minha segunda manhã de trabalho com os alunos consegui trabalhar a
família e as percepções deles quanto a isso, como eles viam a relação familiar e
o  quão  importante  é  pra  eles  essa  rede  de  sustentação  que  a  família,
juntamente com a escola formam.
   No dia 22, dia mundial dá água, eu trabalhei sobre isso com eles falando
sobre  a  importância  dá  água  e  que  devemos  ter  consciência  e  usá-la  com
sabedoria. Dentro do tema proposto trabalhei com os alunos a interpretação de
texto, os nomes deles, e como identificar palavras através de uma designação
de sílabas e números.
   A  minha  relação  com  a  professora  titular  dá  turma  se  tornou  muito
agradável,  pois  consigo trabalhar  e ela me dá muita força e caminhos para
trabalhar com os alunos para tornar minha prática mais rica.
   Acho que se torna importante na minha reflexão falar sobre a professora
Marlete que esteve no me lado durante esses momentos de PIBID, vala salientar
o quanto eu sou grata por tudo que ela fez e o quanto ela me deu apoio nas
vezes que pensei em desistir, em alguns momentos como em julho do ano de
2021 no qual eu passava por um momento muito difícil, e apesar de não saber
pelo que eu estava passando, ( pois não me sentia pronta para falar), ela ficou



ao meu lado e foi incansável do jeito que só ela sabe ser para me apoiar e me
mostrar que conseguiria passar pelo que estava acontecendo e superar. Então
deixo  aqui  minha  gratidão  a  professora  Marlete  que  se  tornou  uma  das
mulheres inspiradoras em minha vida, e através de toda sua luz e puxões de
orelha conseguiu me tornar uma pessoa melhor e uma profissional também.
 


