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1 Atividade de Alfabetização - Yara 

    Para atividade de Alfabetização, eu trouxe uma atividade que tem como objetivo 

ajudar as crianças, estimulando o conhecimento e produção de mais palavras, e 

estimular a imaginação. 

  A atividade ocorrerá assim: 

  A professora iniciará uma história onde irá envolver três elementos (objetos 

apresentados a todos) onde a professora iniciará a história inserindo um dos 

elementos. 

Depois desse primeiro passo, os alunos deverão continuar a história de onde parou, 

não esquecendo de incluir os três elementos, quando chegar ao final dessa história 

com todos os alunos tendo participado, pediremos que eles pensem qual foi o tema 

principal da história, identificando os sujeitos e explicando o que entenderam. 



 

 

  

  

2 Atividade de Alfabetização (com figurinhas) - Yara 

        Para essa atividade, iremos incentivar a escrita das palavras de um jeito simples. 

Utilizaremos para esse projeto, uma caixa de sapato e tampinhas de garrafa e o bocal 

da 

garrafa. Cole esses bocais na tampa da caixa, deixe cada tampinha com uma letra 

diferente, imprima imagens de objetos, animais e etc. E ensine como a atividade vai 

funcionar, conforme a imagem. 

        Essa atividade vai servir para que os alunos reconheçam novas palavras e as 

identifique. 

 



 

 

 

 

 

3 Atividade de Alfabetização - YARA 

    Para a realização dessa atividade, usaremos massinha de modelar. Peça que cada 

um 

dos alunos escreva inicialmente pequenas palavras, repita quantas vezes for 

necessário 

até o aluno ter habilidade de montar e reconhecer as palavras. Avance essa atividade 

com um nível um pouco mais difícil, e peça que os alunos façam frases com as palavras 

criadas. 

     Essa atividade fará com que os alunos tenham mais facilidade de ler e reconhecer as 

palavras, frases e em breve ler pequenos textos. 



 

 

 

 

 

 

4 Atividade de Alfabetização - YARA 

    Para esta atividade, só é preciso imagens de animais e/ou objetos no E.V.A., 

e os nomes que são correspondentes as imagens. Espalhe esses nomes no 

chão e peça que cada aluno segure os desenhos de E.V.A., assim um por vez 

vai procurar o nome correspondente a imagem que está na mão e vai pegar. 



 

 

Para que essa atividade seja divertida e facilite a aprendizagem, peça que eles 

imitem esses animais ou objetos, assim além de eles se distraírem e 

reconhecem sons, formas, vamos reconhecer como é formado o nome. 

 

 

 

 

5- atividade de Alfabetização 

     Uma brincadeira simples mas que vai ajudas os alunos de series iniciais que estão 

ainda conhecendo as palavras a reconhecer e a escrever elas. 

     Em um circulo com os alunos, o professor canta uma música enquanto uma bola 

passa pela roda, quando a música para, o aluno que pegou vai levantar e falar um 



 

 

nome de alguma coisa, objetos, animais ou etc., Depois que ele escolher ele vai ter que 

soletrar. Vai ser muito comum alguns não saberem, mas a professora tem que ajudar 

esse aluno para que ele entenda, e caso for preciso, escreva no quadro cada palavra 

que for feita. 

 

 

 

 

 

6 Atividade de Alfabetização PIBID - YARA 

  Essa atividade clássica precisa de muito pouco para acontecer. Basta caneta e papel, 

ou uma lousa e giz. Você pensa em uma palavra, desenha o número de letras 

correspondentes e dispõe, ao lado, todas as letras do alfabeto. A criança deve 



 

 

adivinhar as letras até formar a palavra. Cada letra sugerida é riscada da lista de letras. 

Quando ela está na palavra, é escrita ali, quando não está, desenha-se, na forca, uma 

parte do corpo. O objetivo é que a criança acerte a palavra completa – se, com seus 

erros, for possível completar o corpo na forca, a criança perde. Pode até ser um jogo 

clássico, mas as crianças vão aprender e brincar ao mesmo tempo. 

 

  

  

 

7 -Atividade de Alfabetização 



 

 

   Para essa atividade, faça ela em conjunto e no quadro, para que todos os alunos 

possam participar. Imprima fotos de objetos, animais, e coloque no quadro silabas 

aleatórias que delas possam sair o nome correspondente a imagem, depois disso, peça 

que cada aluno fale a silaba diferente, até formar a palavra. 

 

  

  

 8 atividade de Alfabetização  



 

 

   Para essa atividade, separe uma história Infantil para contar para as crianças, ao 

longo da história, peça para que os alunos façam sons referentes aos personagens na 

imagem abaixo. 

    A BNCC reforça para o Aprendizagem dos alunos as histórias, e as interpretações 

dessas histórias, assim as crianças entender e participar da leitura mais fácil. 

 

  

 9 Atividade de Alfabetização PIBID  



 

 

Objetivo: 

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

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

ao criar objetos tridimensionais. 

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

traçar letras e outros sinais gráficos. 

 Descrição : O Jogo das Vogais é também uma atividade bastante lúdica e parte para 

uma linha artesanal. Você vai precisar daqueles vasinhos de flores de papel, que são 

vendidos em casas de festa, para em seguida colar as letras nas flores e na própria 

caixinha. Depois, fazer gravuras. E aí o jogo está pronto para começar. Assim as 

crianças vão aprender as vogais com facilidade. Como são as crianças que vão fazer 

esses vasinhos, ajude no processo e ensine já as vogais que elas estão escrevendo, 

deixa uma música relacionada a esse assunto tocando, elas vão aprender mais. O 

passo a passo está no vídeo: https://youtu.be/WClyqYedkqw 

 

 

https://youtu.be/WClyqYedkqw


 

 

 10 Atividade de Alfabetização  

Objetivo: 

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

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

      A música, sons e instrumentos ajudam muito na aprendizagem das crianças, elas se 

empolgam, brincam, e ao mesmo tempo são ensinadas. Para essa atividade faça um 

circulo com seus alunos e cante músicas que estejam relacionadas a matemática, ou 

geografia, ou uma história, músicas que vão fazer eles gravarem os conteúdos, e só em 

cantar ele vai lembrar da matéria. Comece com musicais fáceis, como essas que vou 

deixar de exemplo. 

 



 

 

 11 Atividade de Alfabetização - YARA 

Objetivo: 

(EI02ET01) explorar e descrever semelhança e diferença entre as características e 

prioridade dos objetivos (sonoridade, textura, peso, tamanho, posição no espaço). 

    Para essa atividade, vamos trabalhar a leitura e com ela ensinar semelhanças e 

diferenças com os alunos. Primeiro será lida uma história Infantil com as crianças que 

trate de diferença e semelhança, logo após de ler faça perguntas para os alunos, e 

peça que eles falem de coisas no seu dia a dia que são diferentes e semelhantes, seja 

objetos, acessórios ou algo do gênero. . 

 



 

 

12 Atividade de Alfabetização PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 2º 

Professora: Elisângela 

Pibidiana: Yara 

Objetivo: (EIO3TO7) Relacionar números á suas respectivas quantidade e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência. 

Para podemos avançar para as continhas é preciso que possamos conhecer os 

números, e pra isso vamos começar com o básico. Que tal um jogo online para 

brincar?! É só acessar o link: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/ 



 

 

 

 

13  Atividade de Alfabetização PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 2º 

Professora: Elisângela 

Pibidiana: Yara 

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

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



 

 

    Esta atividades serve para desenvolver a sequência numérica nas crianças, onde ela 

vão ter que saber qual número vem antes ou depois. 

OBSERVAR, RECORTAR E COLAR NA ORDEM CORRETA: 

  

14  Atividade de Alfabetização - YARA 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 2º 

Professora: Elisângela 

Pibidiana: Yara 

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



 

 

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

Descrição: Nessa atividade as crianças irão precisar ajustar o alfabeto na sequência 

certa. Essa atividade tem como objetivo ajudar os alunos a conhecer o alfabeto com 

facilidade e melhoraria para a formação de palavras. 

 

 

15  Atividade PIBID 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 2º 

Professora: Elisângela 

Pibidiana: Yara 



 

 

Objetivo: (EF02MA01) comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela 

compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 

zero). 

Descrição: Para essa atividade será uma sequência de números, onde as crianças vão ter que saber 

quem vem primeiro e que vai depois do número mensionado. 

  

  

16  Atividade de Alfabetização 

E.M.E.F. Gen. Antônio de Sampaio 

Ano: 2º 

Professora: Elisângela 



 

 

Pibidiana: Yara 

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. 

Descrição: Para essa atividade, as crianças deveram desenhar algum que faz expressar 

o que te deixa feliz ou triste. O objetivo é fazer a criança se expressar livremente. 

 

  

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

17 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 



 

 

Pibidiano: Yara Souza Professor: Elisangela Ano: 2° 

Recurso: Folha impressa 

Objetivos: (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

Público alvo: 2º ano do EMEF Sampaio. 

Descrição da Atividade: Nesta atividade vamos exercitar a condenação motora. Para 

isso vou dá para os alunos folhas com desenhos de traços e com seu nome, eles 

deverão usar tinta ou papel e cola para contornar as imagens. 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

 18 ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza Professora: Elisangela Ano:2021  

 Estratégia de ensino para trabalhar a leitura e a atenção 

➢ Recurso: Folha impressa 

➢ Objetivos: (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com 

entonação adequada e observando as rimas. 

(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo 

personagens, enredo, tempo e espaço. 

➢ Público-Alvo: 2° ano da EMEF Gen. Antônio de Sampaio 

➢ Descrição da Atividade: Como vivemos em tempos pandemia adaptamos essa 

atividade em um modo mais fácil. Atividade é basicamente interpretação de texto, 

onde o aluno deve ir respondendo as perguntas conforme está no texto. 



 

 

  



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

19  ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal 2º Ano  

➢            Recurso: atividade prática  

➢            Objetivos: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

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

➢            Descrição da Atividade: Essa atividade vai ser como jogos olímpicos, o aluno 

vai fazer uma trajetória e os desafios vão ser perguntas que eles terão que responder  

para passar de nível, respondendo essas perguntas e acertando, o aluno ganhará no 

final um medalha feita com materiais recicláveis. 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

  

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

20.ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal 2º Ano 

 Recurso: atividade online, em formato de jogo. 

 Objetivos: (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais 

consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a 

reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida 

cotidiana. 

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

 Descrição da Atividade: essa atividade foi feita em formato de jogo.  Esse jogo 

tem como objetivo ensinar as crianças a importância da reciclagem, ensinando 

a elas matérias que são recicláveis e os que não são recicláveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

21.  ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal 

 Recurso: mídias digitais/vídeo 

 Objetivos: (EI03EF07); Levantar hipóteses 

sobre gênerosTextuais  veiculados em portadores conhecidos,recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e ou de leitura. 

(EI03EF08):selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um 

adulto  e/ou para sua própria leitura ( partindo de seu repertorio sobre esses textos, 

como a recuperação pela memoria,  pela leitura das ilustrações etc.) 

(EI03EO04): Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e grupos diversos.(EI03CG02): Demonstrar controle da 

adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artsticas, entre outras possibilidades. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF Sampaio 

 Descrição da Atividade: A atividade de hoje foi uma contação de história, onde a 

história que foi contada era a dos Três Porquinhos. A contação de histórias para 

crianças ajuda a estimular a imaginação, na interpretação de texto, e permite o 

contato com diversas formas de linguagem. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

22  ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 
Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  2º Ano 
 

 

 Recurso: atividade prática em vídeo 

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

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

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

 Descrição da Atividade: para essa atividade, foi gravado um vídeo explicando o 

passo a passo da atividade. Precisaremos dos seguintes materiais: Papel e caneta 

(para escrever os desafios que o aluno deve cumprir); Giz de quadro negro (para 

traçar os circuitos). 

    Atividade funciona desta forma: são construídas vários formatos de circuitos onde o 

aluno deve passar seguindo o desafio que foi dado a ele. Desafio em um pote o aluno 

deve pegar algum papel e cumprir o desafio que está escrito no papel até chegar a 

linha de chegada.    Essa atividade estimula a coordenação motora da criança, dando 

ela equilíbrio. 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

23  ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 
 
Pibidiano: Yara Souza     Professor: Elisangela   Ano: 2° 

Recurso: Folha impressa 

Objetivos: (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

Público alvo: 2º ano do EMEF Sampaio. 

Descrição da Atividade: Nesta atividade vamos exercitar a condenação motora. A 

coordenação motora ajuda o aluno no controle e dominação dos desenhos, escritas. 

Nesta atividade o aluno deve encontrar o caminho certo no labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

24ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal 3º ano 

 Recurso: jogo online 

 Objetivos: (EF02MA05) Criação de estratégias pessoais de cálculo envolvendo adição 

e subtração.  

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, 

retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 

Público-Alvo: 2º ano do EMEF Sampaio 

 Descrição da Atividade: Esta atividade matemática foi feita em formato de jogo 

online, para estimular o raciocínio. Esse jogo é composto por nove questões com 

números, cálculos, etc. 

Link: https://wordwall.net/play/21698/305/267  
 

https://wordwall.net/play/21698/305/267


 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professora: Murieli Cassal  

Recurso: atividade imprensa 

Objetivos: (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Público-Alvo: 2º ano do EMEF Sampaio 

Descrição da Atividade: Esta atividade tem como objetivo fazer com que o aluno 

conheça as letras no seu formato maiúsculo e no seu formato minúsculo. Essa 

atividade vem com o formato de pontilhados para completar, para quê a criança 

conheça o formato da letra e na outra atividade escreva a letra associando a letra a 

imagem correspondente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 
Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  
  

Recurso: jogo online 

 Objetivos: (El03ET5) classificar objetivos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças. 

 Público-Alvo: 2º ano do EMEF Sampaio 

 Descrição da Atividade: esta atividade foi feita em formato de jogo online o que 

facilita a interação das crianças nesta atividade. Essa atividade é para estimular o 

reconhecimento dos animais, que também pode ser substituindo por objetos em 

modo geral. Foi usada a pergunta: “Qual é o nome do animal?”, dando o tempo da 

imagem ficar nítida na tela e eles poderem reconhecer de que animal se tratava, e 

também de reconhecer não sou um animal mas também qual era a primeira letra do 

seu nome. 

Link: https://wordwall.net/play/22610/304/495  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/22610/304/495


 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 
Curso de Pedagogia 
27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 
Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  
 

 Recurso: jogo em vídeo 

 Objetivos: (El01CG02) experimentar as possibilidades corporais na brincadeira 

interações em ambientes acolhedores e desafiadores. 

(EI02EO03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações. 

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

 Descrição da Atividade: esse jogo tem como objetivo estimular a coordenação motora 

e também ajudar na aprendizagem da matemática, assunto que tratamos nesse jogo, 

mas pode se tratar de outros assuntos, basta mudar as perguntas. Para essa atividade 

fizemos um vídeo explicando passo a passo como funciona o jogo. Esse jogo tem vários 

obstáculos com  uma pergunta e um desafio para criança fazer até chegar ao outro 

obstáculos, assim como mostra o vídeo. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 
Curso de Pedagogia 
28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 
Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  
 Recurso: atividade em vídeo 

 Objetivos: (EI02EO03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

(EI02TS03) utilizar diferentes formas sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

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

 Descrição da Atividade: Para esta atividade foi feito um vídeo para que as 

crianças possam brincar junto. Tem como objetivo estimular a coordenação motora 

através de canções e imitações. 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: Jogo online 

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

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

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

traçar letras e outros sinais gráficos. 

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

 Descrição da Atividade: esta atividade foi feita em formato de jogo online. Esse 

jogo é um de memória, onde a criança tem que tentar achar a letra inicial do nome da 

imagem selecionada, essas imagens estão misturadas e trazem animais e objetos em 

geral. 

Link: https://wordwall.net/play/23206/775/862  

 

https://wordwall.net/play/23206/775/862


 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

30ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professora: Murieli Cassal  

 Recurso: mídias digitais (jogo online) 

 Objetivos: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer 

situações em que os números não indicam contagem ou ordem, mas sim 

código de identificação. 

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

 Descrição da Atividade: Para esta atividade, foi usada as mídias digitais. O 

jogo tem como objetivo ensinar e reforçar o aprendizado do aluno sobre a 

matemática, tendo como tema principal a ordem numérica. Esse jogo é 

composto por números aleatórios que os alunos deverão marcar uma das três 

respostas que está disponível abaixo da pergunta. 

Link: https://wordwall.net/pt/resource/24848584  

https://wordwall.net/pt/resource/24848584


 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 
Curso de Pedagogia 

31ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professora: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa 

 Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 

palavra) com sua representação escrita. 

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de 

sílabas iniciais. 

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

 Descrição da Atividade: essa atividade é sobre formação de palavras. Tem como 

objetivo incentivar a leitura e o conhecimento sobre a formação de palavras. Essa 

atividade é composta por três atividades que tratará do mesmo tema, porém de forma 

diferente.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

32ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza   Professor: Murieli  Ano: 2º 

 

Estratégia de ensino para trabalhar  

➢ Recurso: Folha impressa 

➢ Objetivos: (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras 

conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de 

frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de exclamação. 

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

➢ Descrição da Atividade: Essa atividade é feita em formato de folha impressa. Tem 

como objetivo ajudar no reconhecimento da imagem e da palavra, ajuda a criança no 

aprendizado da iniciação a leitura. Funciona da seguinte forma: a atividade é composto 

por uma música “A Dona Aranha”, algumas dessas palavras foram substituídas por 

uma imagem, a criança vai ter que completar a música seguindo as figuras e 

respondendo no tracejado o nome da imagem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

33ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: vídeo 

 Objetivos: (EI03EF07): Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

(EI03EF08): Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um 

adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, 

como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

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

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

 Descrição da Atividade: Para esta atividade, foi produzido um vídeo explicando a 

origem do folclore no Brasil, apresentando assim figuras conhecidas pelas crianças 

como: lobisomem, Cuca, sereia Iara e muitas outras. Tem como objetivo ensinar as 

crianças sobre a cultura e tradições que preservamos de geração para geração. Após, 

fazer um desenho sobre o personagem que mais gostou. 

 

   



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

34ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: mídias digitais 

 Objetivos: (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.  

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

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

 Descrição da Atividade: Para esta atividade, foi produzido um vídeo explicando a 

origem do folclore no Brasil. Com base Neste vídeo foram produzidas duas atividades 

sobre o folclore, ressaltando a sua origem e seus personagens. Atividade do jogo foi 

tirada da internet por uma professora chamada Silvia que disponibilizou o material. 

Essas atividades em forma de jogo, onde as crianças aprendem o que é o folclore e 

com  

 

esse tema é ensinado a formar palavras, sílabas e estimula a leitura através de 

pequenos textos.  

Link jogo: https://atividade.digital/jogos/historia/folclore-formacao-de-palavras/22-

de-agosto-dia-folclore?level=0 

 

https://atividade.digital/jogos/historia/folclore-formacao-de-palavras/22-de-agosto-dia-folclore?level=0
https://atividade.digital/jogos/historia/folclore-formacao-de-palavras/22-de-agosto-dia-folclore?level=0


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

35ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa 

 Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 

palavras) com sua representação escrita. 

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

e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

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

interesses e necessidades em situações diversas 

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

 Descrição da Atividade: essa atividade foi feita em formato de folha impressa, em 

comemoração ao aniversário da cidade de Jaguarão. Esta atividade consiste em duas 

tarefas, a criança irá ler a música e fazer um desenho sobre a parte que mais gostou 

dela, e a outra tarefa é gravar um vídeo curto cantando um pedaço da música. Isso 

ajudará tanto na oralidade, como no desenho, estimulando a criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

36ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Yara Souza     Professora: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa 

 Objetivos: (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 

palavra) com sua representação escrita. 

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, 

mediais ou finais para criar novas palavras. 

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

 Descrição da Atividade: Esta é uma sequência de duas atividades, que trabalham a 

grafia das palavras. Na primeira, é preciso colorir a palavra com a grafia correta que 

representa a figura, na segunda deve completar com consoantes de acordo com o 

desenho. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

37ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Yara Souza     Professora: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa 

 Objetivos: (EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e 

cursiva.  

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com 

sua representação escrita. 

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

 Descrição da Atividade: Na atividade foi usado o texto do escritor Vinícius de Moraes 

com um poema “a porta”. Em seguida foram retiradas algumas palavras e substituídas 

por figuras relacionadas a essas palavras, e as crianças vão ter que associar essa 

imagem a palavra. Inicialmente vamos apresentar um vídeo com o poema. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1aK36mzCx7U  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aK36mzCx7U


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

38ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: atividade em mídias/vídeo 

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

literários lidos pelo professor. 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 

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

 Descrição da Atividade: Esta atividade é uma contação de história em vídeo onde o 

tema é a origem do Natal, conta a história do nascimento de Jesus Cristo. Essa 

atividade tem como objetivo mostrar para as crianças qual é o significado do Natal, 

além de incentivar as crianças a ler, os vídeos de histórias aumentam e facilitam a 

ampliação do vocabulário. 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

39ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: atividade em mídias/ vídeo 

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

jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. 

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

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

Público-Alvo: 2º ano do EMEF Sampaio 

 Descrição da Atividade: Em conjunto com a atividade de contação de Histórias do 

Natal, este vídeo trás o espírito do Natal em forma de dança. Essa atividade foi feita 

para que as crianças se divertirem dançando um dança fácil e alegre. A música tocada 

neste vídeo é o “bate o sino”, músicas escolhida por ser uma das músicas natalinas 

mais conhecidas e de fácil conhecimento para as crianças menores. 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/pre-escola/undefined/habilidade/EI03CG03
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/pre-escola/undefined/habilidade/EI03CG02


 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

40ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa / oral 

 Objetivo: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado 

de si e nos jogos e brincadeiras. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

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

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

sentimentos e opiniões. 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos 

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

Descrição da Atividade: Para o início das aulas, preparamos atividades de acolhida, 

onde todos possam se conhecer, entendendo a importância do distanciamento e os 

cuidados necessários para que ninguém pegue Covid. 

   São atividades simples para começar as aulas com mais calma, dando esse tempo 

para que os alunos possam conversar e conhecer seus professores e colegas. 

   A aula de acolhida vai ser dívida em três atividades, sendo elas: 

- Apresentações dos colegas 

- Leitura e conversa 

- Desenho  



 

 

  A aula iniciará com uma brincadeira de apresentação dos alunos para conhecerem 

seus colegas. Para essa atividade, vai ser feito cartões grandes de um coração que cada 

um abraçará (na imagem 1), que será disponibilizado para cada aluno, tendo assim um 

aluno sendo escolhido para começar a brincadeira, o aluno será vendado e sorteará na 

urna o nome de um dos seus colegas, e com os olhos fechados com a venda o nome do 

aluno/a será pronunciado,  o aluno vai tentar adivinhar características do colega 

sorteado, depois de tirar a venda, independente se acertou ou não, ele dará o coração 

para esse aluno sorteado. Essa atividade tem como objetivo ensinar que mesmo não 

podendo se “juntar”, tocar, o carinho ainda vai ser transmitido, mas com toda 

proteção. 

 

 

 

 

 



 

 

 Seguindo essa mesma sequência de atividades sobre o conhecer os colegas e os 

cuidados para evitar o Covid, separei dois textos curtos que trabalharei com eles o que 

é o corona vírus de uma forma clara e divertida, onde eles possam entender e aplicar o 

que aprenderem (Textos abaixo). Depois de lido esses textos com eles, vai ser dado a 

eles espaço para falarem, com perguntas simples mas que possa firmar a importância 

do cuidado e da proteção. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Já a última atividade se dará em formato de desenho, vai ser a única atividade que vai 

ser feita em folha. A atividade do desenho é para eles colocarem na folha um desenho  

 

que represente o que eles mais sentiram falta nesse tempo de distanciamento e o que 

eles querem fazer quando essa pandemia terminar. Essa atividade ajudaria a mostrar 

para eles que por mais que perdemos muitas coisas nesse tempo, tem outras coisas 

novas esperando para serem conquistadas, por isso dois desenhos, um do antes e um 

do depois da pandemia. Com isso interpretações diferentes vão surgir, e então 

deixaremos eles explicarem os seus desenhos. 

   E por último, com o resto do tempo, ficaria aberto para eles brincarem, e no decorrer 

da brincadeira sempre ensinando como devemos nos cuidar até nas brincadeiras, 

fazendo encaixar mais ainda tudo que foi aprendido na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

 

Curso de Pedagogia 

41ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa. 

 Objetivos: (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras 

conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de 

frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de exclamação. 

(EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras. (EF02LP32) Escrever palavras, 

frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 

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

Descrição da atividade: Para essa atividade, os alunos terão que aprender a escrever 

corretamente o seu nome. Para temos um resultado melhor, irei trabalhar este 

assunto com três atividades. 

1. Para essa primeira atividade, eu irei ensinar a reconhecer os seus nomes e as 

letras que os compõe. Para isso, iremos do alfabeto a formação de sílabas. Logo 

após, darei atividades para que eles escrevam seus nomes e um alfabeto para 

recortar e montar. (Na imagem a seguir). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

2. Nesta segunda atividade darei a eles uma folha para tentarem escrever alguns 
dados pessoais:  

       

     

 



 

 

 

 

3. Nesta atividade vamos fazer um documento de identidade. Vou tirar uma foto 
de cada um e colar na identidade, pedirei para eles escreverem os seus nomes 
como se fosse o documento oficial. Depois pedirei para que todos os dias eles 
tragam esses documento.  

 

 



 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

42ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 Recurso: folha impressa. 

 Objetivos: (EI02EO01) demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças e adultos. 

(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. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a 

história dos seus familiares e da sua comunidade. 

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

Descrição da atividade: Esta sequência didática é sobre família. Como sabemos que é 

muito difícil tratar deste tema por conta dos diversos conceitos de família, quis 

trabalhar com os alunos o que é família e quem é família. Trabalharei em 3 etapas. 

1. Para iniciar esse tema com as crianças, vou usar o “O livro da família”, esse livro 

mostra que nem todas as famílias são parecidas, umas tem apenas a mãe, outras um 

pai viúvo e outras uma avó, então esse livro mostra um pouco dessa diversidade. Eu 

vou ler esse livro para eles em uma roda de conversa. 

 

 



 

 

 

 

2. Para essa segunda etapa, vou pedir que eles digam quem cuida deles e 
faça um desenho do seu cuidador e, se possível fotos deles juntos para 
imprimir e colar nas fitas de filmes (imagem a baixo). 

 

 

 



 

 

 

3-Para a terceira etapa, vai ser entregue uma imagem de um pote, onde eles vão ter 

que escrever uma mensagem para seus cuidadores, retribuindo todo o cuidado e amor 

que recebeu. No final faremos uma lembrança para dar aos seus cuidados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO 

Curso de Pedagogia 

43ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Yara Souza     Professor: Murieli Cassal  

 

Recurso: mídias/vídeo e folha impressa. 

Objetivos: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

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

crianças e adultos. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 

mesma faixa etária e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

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

Descrição da Atividade: O assunto tratado nessa sequência didática é os sentimentos, 

esse plano de aula foi dividido em quatro partes: 

1- Para iniciar as atividades, mostrarei um filme "divertidamente" para que eles 

possam entender como funciona os sentimentos. Logo depois farei perguntas de como 

eles lidam com os seus sentimentos ou se eles sabem como lidar. 



 

 

 

2- Para essa segunda atividade, vou recortar papelão com formato de rosto e partes do 

rosto como olhos e boca que podem formar diversas expressões já que são removidas 

(assim como na imagem), assim as crianças poderão representar as diversas 

expressões que correspondem a cada sentimento. Eles vão ter que montar as 

expressões de acordo com o cubo de humor que as crianças vão fazer na sala de aula. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3-  A terceira atividade será um jogo que vai nos permitir conhecer melhor as crianças 

e fazer com que percebam que os sentimentos como tristeza são normais e que fazem 

parte da gente.  



 

 

 

4-  Para a quarta e última etapa farei três tipos de rostos com expressões diferentes, 

uma feliz, outra tristeza e outra muito triste, e essas caras ficarão penduradas na 

frente da porta, e ao lado terá pregadores com nome de cada aluno, assim que eles 

chegarem cada um irá pegar o pregador com seu nome e colocar em uma das carinhas 

que representam seu humor. 

 

 

 



 

 

 

DIÁRIOS REFLEXIVOS PIBID 

 

Diário reflexível de (maio) 

                                                                                                                     Yara Souza.         

  Se tratando das minhas relações com a professora e alunos, no geral não tive 
problema ou dificuldade com eles. As minhas atividades a professora está utilizando, 
isso pra mim já é bom, porque faz a gente se sentir, de certo modo, um professor. 
Apesar de eu não ter um contato direto com os alunos, eu estou vendo através de 
vídeos que as mães mandam, o processo deles. Com a professora Elisangela, 
mantenho contato com ela, e ela já me falou como estava o nível de aprendizado dele, 
que me fez voltar a rever as atividades, para que elas esteja no mesmo nível pra eles. 

   As atividades dada aos alunos até agora, foram referente a temas como " quem cuida 
de mim", onde a proposta da atividade era, mostrar ao aluno a valorização de quem 
está sempre cuidando dele. Colocamos atividade de pintura, colagem, desenho e etc. 
Em geral, as atividades foram bem completas, e as últimas notícias que tivemos era 
que, os alunos já estavam conseguindo fazer, tenho os pais como auxiliadores. 

   Trabalhamos com as crianças, atividades de reconhecimento de Letras e palavras, de 
contrações de histórias através de vídeos que fizemos, de reconhecimento de números 
e contas simples, com divisão e subtração subtração, jogos educativos e interpretação 
de textos infantis. 

   Nesses tempos de pandemia por conta do vírus teve uma dificuldade no 
desenvolvimento das crianças, nesse tempo muitas não foram alfabetizadas no 
entanto alguns professores decidiram retomar a matéria do ano passado, não tendo 
assim, um atraso em questão de aprendizado. Os pais na turma que estou, nesses 
tempos, estão sendo úteis pois, estão mantendo contato com as crianças, ajuda 
também na interação entre pais e filhos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diário Reflexivo PIBID (Junho) 

Yara Souza 

          No mês de junho tivemos como tema principal no desenvolvimento de 
atividades do Pibid a coordenação motora, sempre tendo como base a 
BNCC.   Trabalhando com esse tema na turma do 2°A. Também apresentamos um 
seminário, trazendo a importância da coordenação motora dentro da infância. Além 
disso, trabalhamos com os alunos a coordenação motora através de atividades 
envolvendo reciclagem ou o próprio corpo. Criamos assim, dois tipos de brincadeiras 
com dança, segundo a BNCC, essa atividade ajuda a criança a desenvolver seus 
movimentos, através da dança, ou brincadeiras criadas em casa com caixa  de papelão 
tampa de garrafa e etc. 

O documento BNCC (BRASIL, 2017) indica que é na primeira etapa da educação básica, 
e de acordo com os eixos da Educação Infantil, que a Dança se coloca. Por meio das 
brincadeiras e interações, as crianças devem ser asseguradas dos direitos de 
aprendizagem e de desenvolvimento.             

   As crianças gostaram muito das atividades dos jogos que criamos com objetos 
recicláveis, por mais que possa haver uma dificuldade dos pais em relação ao ensino, 
ou até mesmo a falta de tempo para participar junto a criança das atividades. Por essa 
razão, procuramos elaborar as atividades de forma que estas sejam acessíveis, fácil e 
práticas, para assim estimular a criança e os pais a fazerem essas atividades aonde os 
pais tenha que criar os jogos em casa com matérias recicláveis ou atividades de dança 
e até mesmo as atividades impressas, sem qualquer desculpa. 

Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos 
processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a 
apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, 
como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas 
de representação do tempo e do espaço. (BRASIL, 2018, p.58). 

    Por conta de ter trocado a professora Elisângela da turma do 2°A, uma nova 
professora entrou como substituta, a professora Muriele, é com ela que eu estou 
trabalhando no momento. Com essa troca de professoras, achei que poderia diminuir 
ainda mais a comunicação entre os pais e a professora. Porém, foi muito bem 
recebida, e ela interage bastante com os alunos e pais. Um ponto positivo nessa 
mudança até esse momento, é que essa nova professora está aberta a novas ideias, 
perguntando a minha opinião e escutando as minhas sugestões. Até aqui estou muito 
satisfeita e sem nenhum ponto negativo a ser ressaltado. 

  



 

 

  

 

Diário Reflexivo PIBID (Julho) 

Yara Souza 

 

            Por ter havido uma troca de professoras no mês passado, este mês de julho foi 
mais calmo. Entregamos atividades para as crianças sobre contação de histórias que é 
a atividade que geralmente entregamos para as crianças e que mais chama a atenção 
deles. Também gostam de jogos online de rimas, coordenação motora, a professora 
titular Muriele passou a enviar livros online para os pais lerem aos seus filhos (Imagem 
1). Confesso que eu achava que não iria funcionar por muitos pais trabalharem fora ou 
até mesmo não terem tempo, mas a atividade na prática está sendo comentada no 
grupo e  bem vista por alguns pais. 

            Por mais que tenha aumentado o nível de comunicação no nosso grupo, eu vejo 
que ainda tem pais que não se comunicam com frequência ou que nunca comentam, 
porém também tem pais que até ajudam outros quando estes não entendem a tarefa 
mandada pela professora. Sobre a atividade da coordenação motora, realizamos jogos 
que tinham como objetivo estimular a coordenação motora e reutilizar utensílios e 
sucatas os transformando em brinquedos. Também tem a dança que ajuda na 
coordenação motora e as crianças gostam muito. Um desses jogos que ensinamos 
através de vídeo para as crianças fazerem, foi um reutilizando caixa de papelão e rolo 
de papel higiênico e a bolinha com papel amassado que precisa para que passe por 
esses obstáculos, igual a imagem que deixarei (imagem 2). Essa atividade foi para mim 
a mais divertida de fazer, e a BNCC também fala sobre a coordenação motora, sobre o 
movimento, com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam- -se, 
brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e 
cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade.  (Brasil, 
2018, p.40-41) 

Para terminar o relatório, eu não tenho algo negativo para relatar sobre a professora 
ou sobre os alunos, mas aos pais eu desejaria que tivessem um pouco mais de 
participação dentro do grupo, pois no momento eles são os nossos porta vozes, 
porque são eles que estão junto com as crianças no momento das atividades, já que o 
professor não consegue estar junto a esses alunos neste momento. 

  

  

    



 

 

 

Diário reflexível de Agosto e Setembro 

                                                                                                                                       Yara Souza 

  

          Nos meses de Agosto e Setembro no 2º Ano da Escola Sampaio trabalhamos com 
as crianças livros de história infantis em PDF, como o livro "Bolo fofo", “Gato com frio", 
histórias que são pouco conhecidas, porém muito boas para serem apresentadas as 
crianças. Também trabalhamos com conhecimento sobre letras, alfabeto e 
interpretação de texto, seja ele em formato de desenho ou perguntas. De acordo com 
a  BNCC (Brasil, 2018, p. 43), “criar e contar histórias oralmente, com base em imagens 
ou temas sugeridos” é um dos objetivos de aprendizagem no campo das experiências 
(Escuta, fala, pensamento e imaginação) muito importante no desenvolvimento das 
crianças bem pequenas, como as do Maternal II. 

          A BNCC sempre incentivou a leitura em modo geral para crianças e jovens com 
intuito de estimular a sua criatividade, o seu vocabulário e sua escrita. É muito 
importante a leitura e a contação de história, pois para uma criança que está se 
alfabetizando, torna-se prazeroso e facilita o seu desenvolvimento. Com isso, sempre 
que possível mandamos livros em PDF no grupo para os pais lerem para os seus filhos 
ou até mesmo colocarem os seus filhos para lerem, mesmo que muitas palavras eles 
não entendam ou não saibam pronunciar, porém já vai incentivando a leitura o que 
facilita o processo da alfabetização. 

          As atividades de formação de letras a partir do conhecimento do alfabeto foram 
trazidos pela professora titular Murieli, no qual essa atividade proposta pela 
professora teve bastante resultado em demanda de fotos das tarefas feitas, a foto 
dessa atividade está nas imagens do grupo de WhatsApp (imagem 1). 

 Agosto e Setembro foram meses muito produtivos, pois não foram enviadas muitas 
atividades de temas diferentes que poderia atrapalhar as crianças no entendimento 
das matérias, como não se tem o professor do lado é esse um dos problemas que 
poderiam acontecer. Pensando nisso, a professora titular focou em histórias, no 
alfabeto e palavras (Imagem 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relatório reflexível de Setembro e Outubro 

                                                                                                                                             

     .                                                                                                                 Yara Souza 

  

          Nos meses de Setembro e Outubro a professora titular Muriele da Escola Gen. 

Antônio de Sampaio, na turma do 2°, trabalhou com as crianças a formação de frases, 

o reconhecimento delas em forma de leitura separação de sílabas, textos para 

estimular a leitura e interpretação de textos e também a coordenação motora através 

de dança e brincadeiras, trabalhamos também com o tema do folclore e sua origem. 

Foram feitos vídeos de explicando sobre o folclore, atividades com esse tema, segundo 

as imagens disponíveis no final do texto. 

Segundo a BNCC, ela tem uma visão sobre cada um desses planejamentos, ela diz em 

relação aos textos, silabas, formação de frase e leitura que: "Desde o nascimento, as 

crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as 

quais interagem. […] Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu 

vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da 

língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação." 

(Base Nacional comum curricular). 

 "Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a 

escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 

conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da 

compreensão da escrita como sistema de representação da língua." (Base Nacional 

comum curricular). 

  



 

 

Já em relação ao folclore a BNCC diz a respeito que: “Valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural." 

(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. 

          A BNCC por meio de seus objetivos estimula as diversas formas de ensinamentos, 

principalmente as formas que facilitam e tornam essas aprendizagens interativas, 

lúdicas e significativas. 

          Já em relação ao retorno das atividades dos alunos e as postagens das mães, 

estou sentindo falta desta interação. Por conta da volta às aulas presenciais, mesmo 

que ainda nem todos estejam nas salas de aula, o grupo se acalmou mais, por este 

motivo eu não estou conseguindo saber como os alunos estão em relação ao material 

enviado, porquê agora está difícil até ter o retorno das atividades que eu mando, mas 

a professora Murieli continua postando as minhas atividades no grupo da turma. 

 

 

 

Relatório reflexivo de Dezembro – 

                                                                                               Yara Souza 

 

   O mês de dezembro foi mais sossegado, com poucas atividades para as crianças, por 

conta da prova diagnóstica que foi aplicado aos alunos do 2º ao 5º ano, e também por 

conta do encerramento das aulas. Como já estava na época de Natal, foi nos dada a 

tarefa de fazer um vídeo de Natal para os alunos. Para a minha turma do 2°ano da 



 

 

escola Sampaio, fiz sobre o nascimento de Jesus Cristo, fiz para enviar junto com esse 

meu vídeo uma dança com a música "bate o sino". Em relação ao envio da atividade as 

crianças, a minha professora titular não mostrou no grupo meus vídeos, sabemos que 

nenhuma professora titular tem a obrigação de enviar os vídeos ou qualquer atividade 

que os pibidianos fazem, porém, fiquei um pouco desanimada, porque eu queria que 

esse meu vídeo chagasse até às crianças, porém, desde a minha atividade de Jaguarão 

não tive mais respostas. Em relação aos pais, eles se comunicam direito com a 

professora, então eu não tenho esse contato com eles. Em relação ao grupo do 

segundo ano no WhatsApp, a relação entre os pais e a professora é boa, os pais são 

bem comunicativos e sempre ajudam como podem, mas, sinto falta de outros pais no 

grupo, tem uns que interagem mais do que outros. 

    Depois das aulas acabarem, minha professora titular enviou histórias infantis para o 

grupo do 2º ano, o que achei muito legal por conta dela se preocupar em fazer eles se 

esforçarem um pouco para desenvolver a escrita, imaginação e vocabulário, como 

também um modo de fazer eles descontraírem com esse mundo da leitura. 

    Termino esse diário reflexivo do último mês do ano agradecida, por tantas coisas 

que 2020 e 2021 nos deu entre perdas e desastres, o final do ano de 2021 nos faz ter 

esperança que 2022 vai ser bem melhor para todos. 

 

 

 

Relatório Reflexivo de janeiro/2022 

Yara Souza 

 

   No mês de janeiro começamos a trabalhar com sequência didática. A primeira foi a 

do Natal em dezembro e em janeiro começamos com a sequência didática sobre 

acolhida. A proposta da atividade da acolhida que eu fiz foi sobre os riscos do corona 

vírus e, como depois de voltamos para a sala de aula devemos nos proteger. Trouxe 



 

 

também uma atividade que mostra para eles que podemos ter carinho pelo outro 

mesmo não tendo contato físico. 

   A segunda atividade foi sobre os nomes, para ser feita com os alunos como se fosse 

uma carteira de identidade, então para alunos que não sabiam escrever seus nomes, 

ensinarei tanto o alfabeto como também as junções das sílabas, logo depois coloquei 

um uma atividade que eles deveriam responder umas perguntas fáceis sobre eles e por 

fim a carteira de identidade que tinha espaço para o nome, a foto e a digital, sugeri 

que eles sempre trouxessem esse documento para a escola. 

   

 

 

 Para nós pibidianos nos foi dada como atividade fazer um resumo do segundo capítulo 

do livro da Magda Soares “Alfaletrar”. Esse livro da Magda Soares não vamos ter 

tempo de concluir, chegamos no capítulo dois, onde a Magda fala sobre as formações 

de palavras, e coloquei minhas anotações sobre as dela, como por exemplo quando ela 

diz sobre os primeiros passos que a criança dá quando tá no processo da escrita, que 

muitas vezes eles não sabem o que está escrito, porém, eles associam a uma imagem 

que possa identificar o que a palavra ou frase quer dizer. Eu associei a aprender uma 

nova língua, é exatamente assim, muitas vezes não sabemos o que quer dizer, porém 

associamos ao que está em uma foto ou a pequenas palavras que entendemos 

superficialmente. Realmente é muito bom o que a Magda trás e como ela trás. 

   Em relação às turmas da escola, não tivemos contato por estarem em período de 

férias, então enquanto os alunos não estavam tendo aula, a gente estava preparado 

para quando voltasse tudo ao normal. Com certeza nós mudaríamos de turma, e por 

conta do vírus não sabíamos como seria essa nova fase, caso os alunos viessem para 

sala de aula com dificuldades nas matérias mais simples, a gente mudaria conforme a 

necessidade do aluno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Reflexivo de Fevereiro 

                                                                                                                                   Yara Souza 

   No penúltimo mês antes do término do PIBID, foi nos dada a tarefa de planejar uma 

atividade sobre sequência didática com o tema família. Particularmente acho esse um 

tema muito difícil, porque tem tantas versões e visões sobre família que hoje é muito 

difícil tratar e conseguir abordar cada realidade. Então pensando nisso trouxe 

atividades que as crianças possam se sentir a vontade, sem constranger ninguém. 

Iniciei a atividade com o “livro da família”, logo depois uma roda de conversa onde as 

crianças tem a total liberdade de se expressar e conversar. Em seguida, trouxe 

atividades de agradecimento para eles mandarem para seus cuidadores, essa atividade 

inclui textos feitos e criados por eles mesmos, com o objetivo de ajuda-los na leitura e 

escrita. Essas duas imagens abaixo são umas das atividades que coloquei no meu 

planejamento de aula. Minha intenção é ainda conseguir ir para uma sala de aula e 

colocar essas sequência didática em prática, ou seja, quero ver na prática se realmente 

vai fazer a criança entender, quais as dificuldades que vou ter, quero toda experiência 

em sala de aula, porém se eu não conseguir ir, tenho certeza que em uma próxima 

turma aplicarei essas mesmas atividades.  

 



 

 

 

 

 

Relatório de março.  

                                                                                                         Yara Souza 

    No relatório de março como já era o último mês de PIBID, foi nos dada a tarefa de 

fazer uma sequência didática sobre sentimentos. Essa sequência foi a que eu mais 

gostei, porque acredito que esse assunto é tão importante e pouco falado. As crianças 

nos seus primeiros anos de vida se expressam muito e muitas vezes é dada a elas a 

ideia de que “isso não pode aquilo não pode” ou “engole o choro” ou até “é feio você 

tá chorando”, e a criança acata muito rápido essas informações e como ela ainda não 

tem o entendimento necessário para perceber que aquilo não é verdade, eles acabam 

então virando uma bola descontrolada de emoções. Por isso, a necessidade de trazer à 

tona o assunto, para que eles entendam que sim, é normal chorar, que a gente tem 

nossos momentos felizes e tristes e que isso não nos faz mais feios ou um bicho de 

outro mundo, mas sim um simples ser humano. 

    Na atividade trouxe essa mesma ideia, tratei com eles as diferentes expressões 

faciais e também o filme “divertidamente” que trás essa visão que nunca vem uma 



 

 

emoção só em nossas lembranças. Queria que eles observassem isso e entendessem. 

Depois do filme e explicações, eu queria ouvir dos alunos o que eles achavam e como 

lidam com os sentimentos. Ainda não consegui aplicar essa atividade em sala de aula, 

porém, será o meu tema nas próximas turmas que eu conseguir entrar. 

   Para finalizar com chave de ouro esse programa, eu só tenho a agradecer, porque o 

tanto que eu aprendi e que me ajudou a entender um pouco das diversas situações 

que vou passar daqui para frente como professora, e isso me deixa feliz, que por mais 

que eu possa não vir a ser professora, vou levar essa experiência para o resto da vida e 

aplicarei tudo que aprendi com os meus filhos. Levo daqui um conhecimento de ouro. 

 

 


