
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 257, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Relatório Final do Ciclo
PIBID de 2018 -
Campus de Ariquemes

 

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no
uso de suas atribuições e considerando:

Parecer nº 33/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Dério Garcia
Bresciani - Doc. 0451282;

Decisão da Câmara de Graduação na 186ª sessão, em 13-08-2020 - Doc. 0474931;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

Deliberação na 107ª sessão Plenária do CONSEA, de 27/08/2020;

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 
 

Art. 1º Aprovar o Relatório Final do curso de Pedagogia, do Campus de Ariquemes, participante do
Ciclo de 2018 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - nos termos do
documento 0424341 - anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0493427 e o código CRC 25B40E9D.
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RELAÓRIO  

O Subprojeto de Pedagogia do PIBID/CAPES- Campus UNIR de Ariquemes-RO 

iniciou com os encontros de formação, com estudos teóricos.  

O primeiro encontro com a coordenadora do subprojeto, Professora Márcia Ângela 

Patrícia, no campus de Ariquemes, cuja pauta foi esclarecimentos sobre o funcionamento do 

subprojeto, esclarecendo o público que se destinava essa etapa, 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental, dessa forma, os estudos teóricos se deram em torno dos processos de 

alfabetização, principalmente em linguagem e alfabetização matemática. 

Também explicou sobre a dinâmica das atividades, tanto referentes as formações 

quanto à prática, que deveriam acontecer em dupla. 

Nessa oportunidade, as duplas foram agrupadas e, já nos foi repassado os nomes das 

escolas contempladas com o subprojeto. 

Também houve os esclarecimentos da logística do subprojeto, bem como, os 

documentos que deveriam ser registrados mensalmente: relatório mensal, assinatura de folha 

de ponto, registro fotográfico, planejamento e outros.  

Também foi esclarecido, com a leitura na íntegra do subprojeto, que após ambientação 

nas escolas, a cada semestre faríamos 20h de observação e auxílio aos professores, sob a 

tutoria do professor titular e do supervisor da escola, após conhecer bem a turma, elaborar um 

planejamento por meio de sequência didática, para aplicar como regente em 40h.  

A cada semestre, a experiência adquirida por meio da relação teoria prática, deveria 

gerar um trabalho acadêmico, podendo ser artigo, resumo, relato de experiência. 

Quanto aos estudos teóricos, vimos o contexto histórico da alfabetização, métodos de 

alfabetização, e as concepções geradas por Piagetx Vygostsky. 

Também muito foi trabalhado sobre planejamento, interdisciplinaridade, ludicidade, 

oralidade, sequência didática, gêneros textuais e outros. 

Para a elaboração dos planejamentos, a orientação foi que seguíssemos as orientações 

contidas no livro “Uma didática para a pedagogia histórico-critica” de Gasparin, onde o 

mesmo foca em trabalhar os conteúdos ou temas disparadores em múltiplas dimensões, isso 

foi demonstrado por meio de vários contatos com sequências didáticas e materiais 

disponibilizados para estudo, inclusive sobre o livro de Gasparin, realizamos o fichamento do 

mesmo.  
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1° SEMESTRE: ESCOLA VENÂNCIO KOTTWITZ 1° ano C 

Fomos com a companhia da nossa Coordenadora Márcia e com as duplas para 

conhecer a Escola Venâncio Kottwitz, Diretora e coordenadora, em que foi feito o 

acompanhamento e explicar qual era o nosso papel em sala de aula. Conhecer toda a estrutura 

física que a escola oferecia para os alunos que não era das melhores. Depois fomos conversar 

com a Supervisora Rosiane, pra ver em qual turma nos ia realizar a nossa regência, 

explicaram que era 4 turmas de 1º ano, sendo duas turmas no período Matutino e duas no 

período Vespertino.  Trabalhamos com o 1° ano “C “no período Vespertino e coordenadora 

nos apresentou a professora que trabalhava com a aquela turma.  

 

OBSERVAÇAO: 

Na observação fomos conhecer a rotina deles, a  professora nos levou para conhecer as 

crianças, e explicamos qual era o nosso objetivo de trabalho com que eles, e com isso a 

professora nos passou a lista de chamada que tinha 30 alunos e três deles recebiam bolsa 

família. Nos mostrou os que tinha mais dificuldades de aprendizagem. E com tempo vimos 

que alguns alunos fazem a tarefa, mas já outros ficam descontraídos, acaba enrolando pra 

copiar e deixam pela metade. E percebemos que alguns alunos eram pré-silábicos, outro com 

valor sonoro, sem valor sonoro e outros já bem adiantados, mas porem tinha algumas 

dificuldades de associarem os sons das letras e trocam as letras de acordo com valor sonoro 

delas. Observamos que a professora não desenvolvia trabalhos em grupo e nem jogos que 

despertasse a curiosidade das crianças.  

PLANO DE AULA: 

Teve como objetivo trabalhar com funcionamento do sistema de aquisição da leitura e da 

escrita. Desenvolver o comportamento da leitura e no processo de produção textual, na 

matemática com jogos e atividades complementares. As aulas expositivas dialogadas, com a 

utilização do alfabeto móvel, ditados de palavras com o uso do alfabeto móvel e transcritas no 

caderno. Com ajuda do lúdico na alfabetização tem a influência de estimular o 

desenvolvimento da criança, pois é através do jogo que se aprende a agir, ter curiosidade, vai 

adquirindo a autoconfiança. 

 

CULMINÂNCIA: 
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Na conclusão do projeto foi com a culminância na escola aonde tivemos a participação 

da nossa turma e das outras turmas. Tendo em vista com os grandes avanços nos conteúdos 

abordados, que alguns momentos até surpreender a professora titular. 

 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA : 

Ao finalizamos as aulas em sala, começamos a elaborar o resumo para apresentar na semana 

pedagógica. Nos reunimos vários dias e quando surgia as dúvidas sobre o que fazer, marcava 

um horário com a Prof. Marcia e com ajuda da coordenadora da escola. O resumo com o 

TEMA: “ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃ O”.  

Houve várias devolutivas da parte da Coordenadora até o resumo ficar pronto. Após a 

aprovação da coordenadora, trabalhamos na elaboração do banner. 

 

IV SEMANA DE PEDAGOGIA: DISCUTINDO NEUROCIÊNCIA, PR OBLEMAS DE 
APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO ESPECIAL E I ENCONTRO DE EG RESSOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO CAMPUS DE ARI QUEMES. 
 

LINK: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/394 

 

2° SEMESTRE: Escola Ireno Antônio Berticelli, 2° ANO B 

Com os problemas que tivemos na Escola Venâncio Kottwitz, a Supervisora Marcia sugeriu 

pra nos mudar de escola. 

 E fomos para conhecer a Escola Ireno Antônio Berticelli, com a companhia da 

Supervisora Marcia e as duplas. Onde iria fazer o acompanhamento e explicar qual era o 

nosso papel em sala de aula e ver toda a estrutura física que a escola oferecia para os alunos. 

Depois fomos conversar com a coordenadora pra ver em qual turma nos ia realizar a nossa 

regência, explicaram que era 2 turmas de 2 ano, sendo uma turma no período Matutino e uma 

no período Vespertino.  No entanto nós trabalhamos com o 2° ano “B “no período Vespertino 

e coordenadora nos apresentou a professora que trabalhava com a aquela turma. Com a ainda 

da Supervisora Marcia para Doutora e nos apresentou a outra Supervisora Marcia Machado de 

Porto Velho, e realizou dois encontros no período em que se encontrava e nesse encontro 

realizou dinâmicas com os pibidianos. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Na observação fomos conhecer a rotina deles, a professora nos levou para conhecer as 

crianças, e explicamos qual era o nosso objetivo de trabalho com que eles, e com isso a 
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professora nos passou a lista de chamada que tinha 24 alunos. Nós observamos que alguns dos 

alunos tinham conhecimento sobre os conteúdos e outros nem tanto, porém já sabem assimilar 

o som das palavras. E com tempo vimos que alguns alunos fazem a tarefa, mas já outros ficam 

descontraídos, acaba enrolando pra copiar e deixam pela metade. Observamos que a 

professora não desenvolvia trabalhos em grupo e nem jogos que despertasse a curiosidade das 

crianças.  

 

PLANO DE AULA: 

Com a orientação da coordenadora elaboramos um plano de aula interdisciplinar de acordo 

com a realidade social dos alunos, portanto trouxemos algumas atividades que envolvessem o 

lúdico que eles memorizassem o som das letras e a escrita. Com essas atividades que nos 

propôs os alunos desenvolveram com muita facilidade e aqueles alunos que não gostavam de 

escrever começaram a interagir com os demais, assim por meio dos jogos. Com o resultado 

final que foi a confecção dos livros de contos conhecidos escritos pelos alunos.   

 

CULMINANCIA: 

Na conclusão do projeto foi com a culminância na escola aonde tivemos a participação 

de todos os professores, alunos, funcionários e comunidade escolar. E analisando a turma e 

percebemos um bom desempenho nas atividades. No dia da culminância a professora titular 

viu os livros e surpreendeu com a melhora da escrita dos alunos. 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGOGICA: 

E finalizamos as aulas em sala e começamos a elaborar o resumo para apresentar na semana 

pedagógica. Se reunimos vários dias e quando surgia as dúvidas sobre o que fazer, marcava 

um horário com a Prof. Marcia Machado e com ajuda da coordenadora da escola. O resumo 

com o TEMA: “.......” estava pronto mandava no e-mail para correção e variais devolutivas, 

mas final estava pronto e para fazer o banner. 

 

3° SEMESTRE: Escola Ireno Antônio Berticelli, 3° ANO C 

 

 

I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES (EDUCARI) e III ENCONTRO LOCAL 

DO PIBID 

LINK: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/416 
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O seguinte relato, foi de uma experiencia que obtive na Escola Ireno Antônio 

Berticelli, com uma turma do 3º Ano C através do programa PIBID. A escola se encontra na 

cidade de Ariquemes-RO. A referida escola atende cerca de três 3º anos são eles 3º A, 3º B e 

3º C. Sendo duas turmas no período Matutino e uma no período Vespertino. No entanto o meu 

relato é baseado na turma do 3º ano C no período vespertino. 

A seleção da Escola para observação vem de um projeto cujo estou participando, da 

Universidade Federal de Rondônia UNIR. No entanto buscaram atender as redes de escolas 

com pouco índice de desenvolvimento dos alunos. No primeiro dia que chegamos à escola 

fomos recebidas pelos funcionários e Diretora Eliane Araújo Teixeira, em seguida fomos 

convidada para participar de uma reunião na sala dela,  para falar a respeito de qual turma nós 

iremos ficar e o horário que nos estava disponível  pra estar em sala de aula e conhecer a 

turma que nos  que iríamos fazer o acompanhamento. 

Observação  

DIA 31 DE JULHO DE 2019 

O nosso primeiro dia de observação iniciou-se as 13: 15 até 17: 30 horas. Em 

contrapartida, no primeiro momento, ao observarmos a escola, vimos que sua estrutura física 

é boa, não tem uma biblioteca, mas tem nicho na parede com livros espalhados no pátio, no 

chão tem várias amarelinhas para as crianças brincarem, colunas da escolas tem tabuadas, e na 

hora do recreio são disponibilizados brinquedos, a água que é oferecida aos alunos é em 

temperatura ambiente. A merenda que a escola pode oferecer nos dias que observei foi bolo, 

suco, caldo de cana, iogurte, canjica, sopa, arroz doce, etc.  

Voltando a estrutura da Escola os alunos têm vários lugares específico para 

desenvolver atividades ao ar livre, o parquinho, no pátio tem várias amarelinhas, e nas colunas 

da escola tem tabuadas. 

Fotos da observação: 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 8



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 9



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 10



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 11



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 12



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 13



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 14



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 15



 

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 16



 

 

 

Na sala em que nós estamos desenvolvendo o programa PIBID consta na lista de 

chamada cerca de 25 alunos e entre eles tem um aluno especial. 

 

06 DE AGOSTO DE 2019 

Nos dias de observação, chegamos à escola, cerca de minutos depois bate o sino para 

eles entrarem pra sala de aula e a professora titular faz uma oração e cantam uma música. E 

não fazem a leitura deleite, após isso a professora passa o cabeçário no quadro para eles 

copiarem. Alguns copiam muito bem, porém outros são descontraídos e dispersos nisso 
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acabam enrolando e copiando pela metade, porém a professora fica passando a tarefa no 

quadro e alguns copiam e outros levantam da sua carteira para ir na mesa do outro colega 

conversar. A pedido da professora pra chamar uma psicóloga da educação para conversar com 

as crianças, sobre o comportamento deles em sala de aula com os outros colegas, em casa com 

a família e fez uma dinâmica com as carinhas de emoji de como eles sem sente em casa e na 

escola.

 

 

14:30 é servido a merenda, em seguida bebem água, vão ao banheiro escovam os dentes e 

voltam pra sala continuar a terminarem as atividades que estão no quadro. E neste dia a 

professora estava trabalhando sobre o tema a FAMÍLIA.  
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E 15:00 vão para o recreio. 
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Após o recreio retornam para a sala e continuam a fazer as tarefas e as 17h30min são 

liberados para irem pra casa. 
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07 DE AGOSTO DE 2019 

Último dia de observação....    

E já na outra semana começamos a fazer o planejamento. E ficamos sabendo que a 

professora pediu 15 dias de afastamento da escola. A diretora Eliane entrou de férias, porém 

voltou no dia 16 de setembro. Depois que acabou os dias afastada que tinha pedido, a 

professora necessitou de mais 60 dias de afastamento, no entanto fomos cumprir nossos dias 

de quartas e quintas na escola, quando nós não poderíamos ir à escola nas quartas ou nas 

quintas iriamos outros dias da semana ou nos reuníamos na Unir. 

Nós fomos bem acolhidas pela professora titular e pelos alunos, mas devido problemas 

de saúde, a professora titular não pode continuar e assim foi substituída por outra professora 

por nome Luiza. Conversamos sobre os alunos e informamos os dias que nós iríamos entrar 

em sala de aula, logo em seguida nos acolheu muito bem, oferecendo-lhe várias sugestões em 

relação ao que trabalhar e muito apoio, e deixando-nos bem à vontade. A alfabetização por 

não ser um trabalho simples, porém contamos com a ajuda da professora e a cuidadora nos 

auxiliou muito.  
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Execução do planejamento mensal  

No primeiro dia as crianças chegaram na sala, e demos inicio da aula com uma roda de 

conversa pra relembrar de qual era os nossos objetivos de aprendizagem, e falamos das regras 

que teríamos que cumprir e sobre o resultado final.  

Trabalhamos com eles os sufixos são, ssão e ção, no intuito de melhorar a escrita, o 

valor sonoro e a leitura. Expliquei o conteúdo e em seguida apliquei a atividade para verificar 

se eles tinham entendido sobre o assunto, alguns aprendem com facilidade, outros nem tanto, 

porém explicava de novo como fazia e as regras da atividade e eles aprendiam melhor. Em 

seguida realizei um jogo lúdico por nome de Dado Silábico. Com o jogo lúdico a participação 

dos alunos nas atividades aumentou e seu desenvolvimento das atividades melhorou muito. 

Ao final passamos outra atividade e o resultado foi bem melhor, pois o jogo aprimorou o 

prazer pela tarefa e o conhecimento das crianças.   

 

No segundo dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. No segundo dia foi 

realizado um ditado com palavras que tinha os sufixos são, ssão e ção. Algumas atividades no 

quadro para reforçar o que estávamos trabalhando e a atividade onde eles tinham que 

transformar os substantivos em verbos e outra transformando os verbos em substantivos.  

 

No terceiro dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. E novamente 

aplicamos atividade dos sufixos que avia mencionados na aula passada. Nós percebemos no 

desenvolvimento das atividades tinham um rendimento prazeroso e ter mais entendimento na 

atividade aplicamos um jogo lúdico com o nome Fake News que primeiramente dividia em 

grupo de cinco crianças e cada um com duas placas e objetivo que uma pessoa do grupo ia 

jogar o dado pra ver qual sufixo ia sair SÃO, SSÃO e ÇÃO, dentro  do potinho tinha escritos 

os sufixos e dependendo o que tirar no dado sorteava a frase que ia escrever no quadro e dai 

as outras crianças levantava a placa de VERDADE ou FAKE.    

 

No quarto dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. Aplicamos uma 

atividade com objetivo de contribuir na ortografia empregando as palavras MAL com L e 

MAU com U. Apresentamos as regras que compõe para as escritas, o contexto e o sentindo 

que ela traz e passamos atividades no quadro.  

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 23



 

No quinto dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. Nos percebendo a 

rotina dos alunos com a suas agressividades na sala e alguns desrespeitos com os outros 

colegas, elaboramos uma sequencia de atividades sobre a afetividade.  

Essa sequência teve por objetivo unir os alunos e impor um pouco mais de respeito e 

carinho com os demais colegas. Foi feito uma roda de conversa para debatermos sobre o tema 

amizade. Em seguida, atividade que nos com as imagens das pessoas reproduzindo os afetos 

uns nos outros e a intenção e de que as crianças descrevessem o que eles estavam vendo. 

Depois realizado um sorteio dos nomes dos alunos presentes na sala, o nome que cada aluno 

pegasse iria escrever uma carta apenas com palavras de afeto e carinho para que no final 

confeccionar a árvore dos afetos, árvore essa que seria nosso resultado final. A aula foi 

bastante produtiva, apesar de que tinha alguns alunos que não queriam participar, mas, no 

entanto, sugerir algumas dinâmicas e todos escreveram.  
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FOTOS:  
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Culminância 13 de novembro de 2019 
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Com a nossa colaboração de mostrar conhecimento e ajudar no desenvolvimento de 

aprendizagem dos alunos e ao longo da nossa estadia na sala, sendo submetidas em alguns 

desafios entre esse o de ampliar os conhecimentos das crianças que não gostavam de escrever 

e participar da aula. No entanto como horizonte de ensino, a forma lúdica de desenvolver uma 

atividade trazem grandes prazeres no decorrer das aulas e com isso proporciona ao lado do 

nosso acadêmico uma aproximação da realidade da educação com a realidade do aluno, 

ocasionando assim uma justaposição da teoria prática nas salas de aula.   
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PLANO DE AULA - Prof.º Ediana de Souza Oliveira e Maressa Rodrigues de Souza 

DISCIPLINA: Português  SÉRIE/ANO: 3º C DATA: 26/08/2019 

TEMA:  

• Aprendizagem dos sufixos: -ção, -são, -ssão; 
• Ortografia usando MAU com "U” e MAL com “L”; 

• Construindo afetos 
• Afetividade professor-aluno 

TEMPO: 40 horas 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

 Reconhecer o emprego dos sufixos ção, são e ssão e utiliza-lo de forma correta dando ênfase 

na ortografia da linguagem escrita usando MA (L ou U) e desenvolver a afetividade entre o 

professor, o aluno e os demais colegas de sala. 

ESPECÍFICOS 

• Avançar no conhecimento sobre o funcionamento do sistema de escrita; 

• Desenvolver o comportamento escritor durante o processo de produção textual. 
• Ampliar o vocabulário, otimizando a aplicação correta das palavras com –ção, -são e 

–ssão; 
• Compreender o uso da ortografia MAL e MAU; 
• Desenvolver a afetividade. 

 

CONTEÚDO 

Ortografia 
Leitura de texto  
Construção de frases  
Construção de cartas 
Atividades 
Pinturas 
 

METODOLOGIA 
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1º ETAPA 
No primeiro momento iremos fazer uma roda de conversa.  vamos nos apresentar à turma e 
discutirmos junto com os alunos sobre o que vamos desenvolver ao longo das aulas, conversar 
sobre o resultado final e pra quem vamos apresentar esse resultado final. No primeiro dia 
iremos aplicar um diagnóstico e trabalharemos com os sufixos: -são, -ssão e -ção. 

 ATIVIDADE 1:   DADO SILÁBICO 

Para esta atividade será utilizado um dado contendo os sufixos ssão, são e ção e haverá três 
caixinhas com palavras de cada sufixo. O grupo irá escolher um integrante para jogar o dado, 
após isso a equipe irá pegar uma palavra com o sufixo correspondente ao sorteio do dado. Em 
seguida, o aluno irá ler a palavra para o grupo e o mesmo deverá ir ao quadro e fazer a 
separação de sílabas da determinada palavra.  Ao término da separação e correção, será o 
próximo grupo a jogar o dado. Vence o grupo que acertar mais separações de sílabas. 
2º ETAPA 

 ATIVIDADE 2: JOGO DA VELHA 
A atividade precisará de 2 crianças por vez, irão utilizar um tabuleiro como o do jogo da velha 
tradicional, cada uma escreve, na sua vez, uma palavra que contenha um sufixo (são, ssão e 
ção). Quem conseguir escreve três palavras seguidas usando os determinados sufixos, (na 
horizontal, vertical e diagonal) vence o jogo. 

3º ETAPA 
 ATIVIDADE 3: JOGO FAKE NEWS 

Um membro do grupo, na sua vez pegará uma frase, que contém palavras com ção, ssão, são, 
deverá levantar a placa de acordo com a resposta correspondente: se a afirmação for 
verdadeira, o grupo deve apresentar o lado da placa em que estiver escrito VERDADE. Caso 
contrário, deverá mostrar a placa em que estiver escrito FAKE NEWS. Se acertar, ganha 20 
pontos. Caso contrário passa a vez para o outro grupo que, se acertar recebe os 20 pontos do 
grupo anterior. Vence o grupo que obtiver maior pontuação. 

4º ETAPA 
 ATIVIDADE 4: CAÇA PALAVRAS 

Os alunos deverão identificar no caça-palavra as palavras com os sufixos ção, são, ssão e 
reescrevê-la. 

 ATIVIDADE 
Entregue a cada auno cópias do poema “HONESTIDADE”, de Bráulio Bessa para que seja 
feita uma leitura. Após a leita será entregue uma atividade com algumas palavras que contém 
no texto para serem preenchidas com sufixos ção, são, ssão. Dê um tempo para que eles 
preencham as lacunas. Corrija com os alunos a atividade proposta com o texto. 
 Para isso, solicite três voluntários para colocar a resposta da atividade no quadro. 
Em seguida, pergunte a turma se as respostas estão adequadas ás regularidades dos sufixos. 
Faça as correções se necessário.  
Na___________________________ 
Cora_________________________ 
Corrup._______________________ 
Planta________________________ 
Educa________________________ 
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Cora_________________________ 
  

5º ETAPA 
 ATIVIDADE 5 

Diga aos alunos que eles irão participar de uma brincadeira em dupla na qual deverão procurar 
nos textos “O SEM-BANCO QUE VIROU BANQUEIRO” de Moacyr Sciar e na poesia “A 
AMIZADE ENTRE OHEMEM E O CÃO”, de Bráulio Bessa, palavras com os sufixos –ção, -
são, -são e escrevê-las no caderno. O vencedor deverá ser aquele que coletar o maior número 
de palavras em menor tempo. Construa uma tabela no quadro com três colunas: na primeira, o 
ponto de partida é o sufixo –ÇÃO; na segunda, -SÃO e, por último, -SSÃO. Em dupla, os 
alunos deverão construir essa tabela, no caderno, e preenche-la com as palavras retiradas dos 
textos. Vence a dupla que terminar a tabela em menos tempo. 

 
Proposta de Sequência Didática 

 
Tema: Construindo amigos, conquistando afetos! 

 
1º Momento:  
• Conversa na rodinha com a temática amizade: Pesquise em casa em revistas, gravuras de 
pessoas em situação de demonstração de afeto: abraçando, de mãos dadas, acariciando, etc. Na 
rodinha vá mostrando as gravuras às crianças e pedindo para que eles façam leituras à cerca 
das imagens exibidas. Questione para instigar a discussão: O que estão vendo nessa gravura? 
O que as pessoas estão fazendo? Por que será? Quando é que as pessoas se abraçam? Como 
pode ser o abraço? Por que as pessoas se abraçam? Gostam de abraçar? Por quê? E o aperto de 
mão? (fazer questionamentos acerca de todos esses gestos de afeto e deixar que as crianças 
exprimam seus sentimentos acerca dos mesmos); 
 
¬ Para finalizar a professora pega as gravuras usadas na rodinha e pede para que as crianças 
colem em um mural preparado por ela com o título: 
 
 “Construindo amigos, conquistando afetos!” 
2º Momento: Divida a turma em trios para que reflitam e conversem sobre seus/suas 
professores/as. Oriente os/as alunos/as a procurarem se lembrar de todos/as os/as 
professores/as que têm ou já tiveram. Após essa etapa, os/as alunos/as deverão escolher 
alguns/mas professores/as para produzir cartões com imagens e palavras afetivas direcionadas 
a eles/as, de forma a garantir que a relação de afeto e vínculo se fortaleça a cada dia. 

3º Momento: Reflita com os/as alunos/as sobre o quanto cultivar o afeto na relação professor-
aluno é importante para que a aprendizagem se dê de forma prazerosa e significativa. Procure 
investigar se, em sua história escolar, vivenciaram situações em que a aprendizagem de 
determinado conteúdo se tornou mais fácil e interessante em função da relação de afeto 
estabelecida com o professor e se o contrário também aconteceu. A partir dessas reflexões, 
solicite aos/às alunos/as que se dividam em grupos e criem peças teatrais abordando esta 
temática. Professor/a acompanhe a elaboração das peças e os ensaios, de modo que o conteúdo 
apresentado seja uma forma de promover reflexões gerais acerca do tema e não exponha 
situações particulares, evitando possíveis constrangimentos. 
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Construindo a “Árvore dos Afetos” 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, pincel, caneta, livros, lápis de cor, papel em branco, cartolina, EVA, cola, caixa de 

som, papel crepom marrom,  

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação informal ao longo da construção das atividades e avaliação somativa diagnóstica para 

analisar o desenvolvimento dos alunos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (DECED) 

CAMPUS DE ARIQUEMES 
 
 
 

Ediana de Souza Oliveira 
Graduanda do 4º Período de Pedagogia 

Maressa Rodrigues de Souza  
Graduanda do 2º Período de Pedagogia 

 

 

 

RELATO DE OBSERVAÇÃO DO 1º ANO C/ESCOLA VENÂNCIO KOTTWITZ 

 

ARIQUEMES/RO 

2018 

O seguinte relato que vou descreve, foi de uma observação que fiz na Escola Venâncio 

Kottwitz, com uma turma do 1º Ano C. A escola se encontra na cidade de Ariquemes-RO. A 

referida escola atende cerca de quatro primeiro 1º ano são eles 1º A, 1º B, 1º C e 1º D. Sendo 

duas turmas no período Matutino e duas no período Vespertino. No entanto o meu relato é 

baseado na turma do 1º ano C no período vespertino. 

A seleção da Escola para observação vem de um projeto cujo estou participando, da 

Universidade Federal de Rondônia UNIR. No entanto buscaram atender as redes de escolas 

com pouco índice de desenvolvimento dos alunos. No primeiro dia à escola fomos à 

companhia da nossa supervisora Márcia apresentadas à Diretora e à coordenadora Rose e 

também para conhecer a escola que iríamos fazer o acompanhamento. 

O nosso primeiro dia de observação iniciou-se as 13: 15 até 17: 30 horas. Em contra partida 

em primeiro momento ao observar a escola vimos que sua estrutura física não é das melhores, 

alunos estudando em salas de professores sem ter uma sala própria, não tem uma biblioteca de 

uso para seu melhor desenvolvimento, a água que é oferecida aos alunos é em temperatura 

ambiente, porém como é muito calor a água não refrigerada. A merenda que a escola pode 

oferecer nos dias que observei é uma sopa, ou mingau, mas como é muito calor no período da 

tarde muitos alunos não se interessam a comer ao contrario de outros que comem e repetem. 

Na sala em que nos estamos desenvolvendo o programa PIBID consta na lista de chamada 

cerca de 30 alunos entre eles apenas três recebem o bolsa família. Voltando a estrutura da 
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Escola os alunos não têm um lugar específico para desenvolver atividades ao ar livre, o 

parquinho da escola está em total desabilitado de receber as crianças, pois suas estruturas 

estão abaladas alguns enferrujados outros faltando partes o que colocam em risco os alunos. 

Atrás da escola também tem um projeto de horta que esta inacabada e está cheio de matos. 

Seria isso uma coincidência? 

(FOTO DA HORTA E DO PARQUE):

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 47



 

 

 

Nos dias de observação, chegamos à escola, cerca de minutos depois bate o sino eles fazem 

uma fila em seguida cantam o Hino Nacional fazem uma oração e vão para sala. Ao chegarem 

à sala a professora canta uma musica e às vezes faz uma leitura, mas às vezes não por não dar 

tempo. Após isso a professora passa o cabeçário no quadro para eles copiarem. Alguns 

copiam muito bem, porém outros são descontraídos e dispersos nisso acabam enrolando e 

copiando pela metade, porém se ficarem muito tempo sem tarefa os alunos começam a fazer 

bagunça e então a professora acaba passando outras tarefas para fazer com que eles fiquem 

quietos.  
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Quando essa estratégia não resolve e alguns continuam fazendo bagunça e não faz à tarefa a 

professora os coloca no cantinho do pensamento virado para a parede ou então os deixam sem 

recreio. Cerca de horas é servido a merenda, logo após eles vão ao banheiro depois vão beber 

água e voltam para sala fazer mais atividades que às vezes são passadas no quadro ou são 

dadas em papel para fazerem e colarem no caderno. Alguns alunos são pré-silábicos, outros 

com valor sonoro outros sem valor sonoro. Dos alunos que compõe a sala cerca de 8 (oito) 

são Pré, 8 S.A, 10 A.C.V.S  e 4 A.S.V. observa-se então que meio caminha já está andando, 

porém ainda temos alguns alunos que estão com dificuldades de associarem os sons das letras. 

Portanto observamos que algumas crianças trocam as letras de acordo com o valor sonoro 

delas.  
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Continuando as observações no outro dia chegamos não contamos o hino por motivo 

desconhecido por nós, porém fomos para sala onde os alunos novamente cantaram uma 

musiquinha, em seguida uma aluninha foi até a frente da sala e contou uma historinha para os 

demais colegas, aluna por sinal que já sabe ler depois a professora aproveita a tarefa que 

estava no quadro que a professora no período matutino havia passado e pediu para que eles 

copiassem e fizessem a tarefa. Em seguida passou uma atividade chamada de acróstico, na 
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qual retratava as parte que compõe a arvore: raiz, caule, folha, fruto e flor e pediu para que 

eles escrevessem. No outro dia de observação a professora trabalhou a matemática, matéria 

por sinal que eles estão dominando, apesar de que tem alguns que não se interessam para fazer 

por ser passada no quadro, mas quando são impressas e entregue a eles criam mais um animo 

para fazer. Notamos que a professora não trabalha muito com alfabeto móvel nem jogos o que 

poderia chamar mais a atenção dos alunos inclusive daqueles que estão desanimados de fazer 

a tarefa. Observamos também que a professora ensina para eles o “acordo” como pedir 

licença, me empresta, posso entrar, pedir desculpas entre outros. Nos dias que estávamos na 

sala e a professora passava a tarefa eles vinham muito pedir nossa ajuda para fazer e nisso que 

vimos quem trocam palavras ou não faz as sílabas inteiras e conseqüentemente quem não 

vinha pedir nossa ajuda sabia fazer. A professora faz uma fileira de fila na sala separando 

quem esta alfabética e quem não está não desenvolve trabalhos em grupo nem jogos que 

desperte a curiosidade das crianças. 

Análise das observações 

Algumas atividades passadas pela professora são de extrema importância, porém algumas 

notamos que não chamam muito a atenção das crianças por serem perplexas demais e elas dão 

conta que não conseguem fazer, no entanto algumas fazem, mas a outras não conseguem e 

assim quem já sabe acaba aprendendo mais e quem não sabe acaba regredindo. Notamos 

também como seriam importantes os jogos desenvolvidos com as crianças e como seria 

melhor se ela trabalhasse com o alfabeto e os números móveis. Pois a criança quando tem 

contato com a estrutura com o sentir das coisas eles acabam melhor memorizando o objeto. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA – PIBID 2018/2019 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
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Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

PERÍODO:AGOSTO DE 2018/ JANEIRO DE 2020

 

BOLSISTAS 

 

Daniela Fernandes Dalla Costa 

 

Letícia Ferreira de Souza 

 

LOCAL: 

 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Levi Alves de 
Freitas 

 

SUPERVISORA 

 

Danileny de Souza 

 

 

O presente relatório contém descrição das 
atividades desenvolvidas durante o 
período de execução do projeto 
institucional PIBID, sob a coordenação da 
Prof a Ma. Márcia Ângela Pat

  

 

 

 

 

 

PERÍODO:AGOSTO DE 2018/ JANEIRO DE 2020 
FINAL 

Fundamental Professor Levi Alves de 

O presente relatório contém descrição das 
atividades desenvolvidas durante o 
período de execução do projeto 
institucional PIBID, sob a coordenação da 

. Márcia Ângela Patrícia. 
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1- FORMAÇÕES  

 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 
Programa. 

Ao iniciarmos as atividades
UNIR, geralmente duas vezes na semana
desenvolveu com os bolsistas 40 horas de estudos
á alfabetização infantil, que foi o foco de todo o trabalho.

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 
de alunos do ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA 
Nacional da Alfabetização 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança e
Vygotsky e Piaget, relacionando
construtivistas e histórico-cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
inclusive nas políticas públicas para a alfabetização, que de
encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo

Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 
gêneros textuais, ludicidade, interdisciplinaridade e a imp
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 
alfabetização, daí, trabalha
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 
humano. [...] Consequentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 
explicitadas e apreendidas no processo ensino

No segundo semestre
textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades.

 

2- AMBIENTAÇÃO  

 

Sequencialmente foi 
Levi Alves de Freitas. Fomos apresentadas à escola, da parte da
a supervisora do programa na escola, 
onde fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientad
nos dirigir, nos reportar para cada situação. 
Professora da turma que iríamos atuar.

 

 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 

o iniciarmos as atividades, tivemos as formações que aconteceram no campus da 
UNIR, geralmente duas vezes na semana, onde a professora coordenadora 
desenvolveu com os bolsistas 40 horas de estudos formativos referentes 
á alfabetização infantil, que foi o foco de todo o trabalho. 

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 

ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA 
Nacional da Alfabetização -). 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança e
Vygotsky e Piaget, relacionando-os aos métodos de alfabetização, em perspectivas 

cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
inclusive nas políticas públicas para a alfabetização, que desde a década de 1980/1990 o 
encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo

Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 
gêneros textuais, ludicidade, interdisciplinaridade e a importância do planejamento, de forma 
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 

trabalharmos com a sequência didática, fundamentadas no livro de João 
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 

uentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 
explicitadas e apreendidas no processo ensino-aprendizagem”. (GASPARIN, 2012, p. 2).

No segundo semestre, as formações foram referentes ao trabalho com os gêneros 
textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades.

 

Sequencialmente foi realizado o momento de ambientação com a escola E.M.E.I.E.F 
s. Fomos apresentadas à escola, da parte da coordenadora do Subprojeto e 

a supervisora do programa na escola, sendo acompanhadas também pela diretora da mesma, 
fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientad

nos dirigir, nos reportar para cada situação. Na oportunidade fomos também apresentados à 
amos atuar. 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 

tivemos as formações que aconteceram no campus da 
a professora coordenadora do subprojeto 

referentes a temas relacionados 

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 

ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA – Avaliação 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança em perspectivas de 
os aos métodos de alfabetização, em perspectivas 

cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
sde a década de 1980/1990 o 

encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo.  
Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 

ortância do planejamento, de forma 
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 

mos com a sequência didática, fundamentadas no livro de João 
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 

uentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 

PARIN, 2012, p. 2). 
, as formações foram referentes ao trabalho com os gêneros 

textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades. 

realizado o momento de ambientação com a escola E.M.E.I.E.F 
coordenadora do Subprojeto e 

sendo acompanhadas também pela diretora da mesma, 
fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientadas a quem 

Na oportunidade fomos também apresentados à 
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3- OBSERVAÇÃO 

 

Relatório de observação 
A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 

a escola só trabalha com turmas do 1° ao 6°.
Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 

brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 
terminar na aula de educação física. 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 
rodeiam não deixando ela corrigir o caderno.  

Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 
atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 
básicos mesmo tendo a tabuada pregada na parede
e explica, mas eles não ficam quietos prestando atenção nela. 

Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 
certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 
conversa da professora entre os dois ela falou que os lápis
gravados. 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 
balde para tentar conter a água e não 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 
e outros materiais e armário de aço onde é guardado os livros didáticos.

A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 
As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
sala de vídeo não possui ar
apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 
livros são colocados nas prateleiras de forma desorganizadas. 

A quadra foi construída a cinco ano
grande porém as grades onde divide a quadra da arquibancada
de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
encardido e os vasos sanitári

Horários 
1- 13:20 entrada dos alunos;
2- 14:10 lanche;
3- 15:30 recreio;

 

A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 
a escola só trabalha com turmas do 1° ao 6°. 

Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 
brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 
terminar na aula de educação física. Os alunos do começo ao final da aula não conseguem 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 

deixando ela corrigir o caderno.   
Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 

atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 
básicos mesmo tendo a tabuada pregada na parede para consulta. Em relação as provas, ela lê 

mas eles não ficam quietos prestando atenção nela.  
Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 

certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 
conversa da professora entre os dois ela falou que os lápis deveriam ter os nomes dos alunos 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 
balde para tentar conter a água e não molhar o chão porém alguns alunos ficavam brincando 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 

mário de aço onde é guardado os livros didáticos. 
A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 

As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
-condicionado, onde os alunos assistem filmes no calor pois possui 

apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 
livros são colocados nas prateleiras de forma desorganizadas.  

A quadra foi construída a cinco anos atrás, mas atualmente ela possui uma estrutura 
grande porém as grades onde divide a quadra da arquibancada, a maioria arrancadas, o perigo 
de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
encardido e os vasos sanitários a maioria não possui tampas.  

13:20 entrada dos alunos; 
14:10 lanche; 
15:30 recreio; 

A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 3°F, 

Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 
brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 

Os alunos do começo ao final da aula não conseguem 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 

Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 
atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 

para consulta. Em relação as provas, ela lê 

Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 
certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso de melhor desenho, 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 

deveriam ter os nomes dos alunos 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 

molhar o chão porém alguns alunos ficavam brincando 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 

 
A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 

As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
condicionado, onde os alunos assistem filmes no calor pois possui 

apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 

s atrás, mas atualmente ela possui uma estrutura 
a maioria arrancadas, o perigo 

de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
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4- 17:30 saída.
 

4- 2º SEMESTRE 2018  (Início das atividades de docência PIBID

aprendizagem em língua portuguesa 

• Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
e respeitando os turnos de fala.

• Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros
• Relacionar fala e escrita
• Ler textos não verbais, em diferentes suportes.
• Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças).
• Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações.
• Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

professor ou por outro leitor experiente
• Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades
• Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 

regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 
final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 
adjetivos). 

• Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.
• Pontuar o texto. 

Direitos de aprendizagem de matemática

• Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do es
geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura.

• Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos).
• Construir e representar formas geométricas planas, reconhe

informalmente características como número de lados e de vértices.
• Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

resolução de situações
Direitos de aprendizagem de ciências da natureza

• Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação).
• Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

saúde. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza
Serie: 3°F 

 

 

17:30 saída. 

Início das atividades de docência PIBID 

aprendizagem em língua portuguesa  

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
e respeitando os turnos de fala. 
Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros 
Relacionar fala e escrita 
Ler textos não verbais, em diferentes suportes. 
Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças).

voz alta, com fluência, em diferentes situações. 
Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 
professor ou por outro leitor experiente 
Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades
Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 

e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 

Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas. 

Direitos de aprendizagem de matemática 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do es
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 

uso obrigatório de nomenclatura. 
Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos). 
Construir e representar formas geométricas planas, reconhe
informalmente características como número de lados e de vértices.
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 
resolução de situações-problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento.

ireitos de aprendizagem de ciências da natureza 

Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação).
Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 

Período: Vespertino Carga Horária 40 horas

 

Dir
eito
s de 

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando 

Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças). 

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades 
Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 

e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos — sem 

Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e de vértices. 
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento. 

Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação). 
Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
 

Carga Horária 40 horas 
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• Entender a importância da preservação e cuidado com
da saúde; 

• Nomear as mudanças de fases da água.
• Reconhecer a importância da água no ambiente.
• Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde.
• Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração.

 

Aula 09/10/2018 

Conteúdo a ser trabalhado: 
• Regras em sala de aula;
• Cuidados com os materia
• Leitura  

Objetivos:  
• Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

respeito mútuo;  
Objetivos específicos: 

• Despertar o interesse
• Fazer com que eles refletirem sobre a importância com

• Realizar uma roda de conversa sobre a 
Desenvolvimento 

No primeiro momento iremos separa
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede.
 No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
uma roda de conversa, mostrando a importância do r
atividade reflexiva. 
Materiais  

• Cartolina; 
• Cola; 
• Tesouras; 
• Lápis de cor; 
• Folha sulfite; 
• Fita adesiva. 

Avaliação 
A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral.

 

Aula 18/10/2018 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• O alfabeto 
• Silabas tônicas  

 

Entender a importância da preservação e cuidado com o próprio corpo, tanto no campo 

Nomear as mudanças de fases da água. 
Reconhecer a importância da água no ambiente. 
Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde.
Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração.

 
Regras em sala de aula; 
Cuidados com os materiais 

Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

Despertar o interesse em respeitar as regras da sala; 
eles refletirem sobre a importância com os cuidados com os materiais;

Realizar uma roda de conversa sobre a leitura e aplicar uma atividade.

No primeiro momento iremos separa-los em grupo, distribuindo as imagens com as 
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede.

No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
uma roda de conversa, mostrando a importância do respeito e depois serão realizados uma 

A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral.

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

o próprio corpo, tanto no campo 

Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde. 
Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração. 

Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

os cuidados com os materiais; 

e aplicar uma atividade. 

ribuindo as imagens com as 
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede. 

No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
espeito e depois serão realizados uma 

A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral. 
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Objetivos: 

• Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas,
Objetos específicos: 

• Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica;
 
Desenvolvimento 

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 
comuns. 

No segundo momento, irá ser trabalhado a sílaba tônica e sua 
Materiais  

• Quadro  
• Pincel 
• Atividades de fixação.

Avaliação 
 O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles.
 
 

Aula dia 23/10/2018

Conteúdo a ser trabalhado: Matemática
• Sólidos geométricos
• Comparação de 

• Números romanos 
Objetivos: 
• Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos.
Objetivos específicos 
• Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 
dia a dia delas. 
• Explicar em que é utilizado os números romanos;
Desenvolvimento  
 Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 
uma atividade com os alunos.

 Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 
comparação de figuras do seu dia a dia. E aplicação de fixação.
 No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 
serve e atividades de fixação
Materiais 
• Formas geométricas 
• Jogo das formas  

 

Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas,

Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica;

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 

No segundo momento, irá ser trabalhado a sílaba tônica e sua classificação. 

Atividades de fixação. 

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles.

Aula dia 23/10/2018 

Conteúdo a ser trabalhado: Matemática 
Sólidos geométricos 
Comparação de figuras 

Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos.

Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 

utilizado os números romanos; 

Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 
uma atividade com os alunos. 

Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 
as do seu dia a dia. E aplicação de fixação. 

No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 
serve e atividades de fixação 

Formas geométricas  

Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas, 

Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica; 

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 

classificação.  

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles. 

Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos. 

Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 

Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 

Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 

No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 
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• Atividades de fixação
Avaliação  
  A avaliação será realizada através das atividades explicadas.
Aula dia 25/10/2018 
Conteúdo a serem trabalhados: Ciências

• Tabuada; 
• Horas, minutos e segundos

Objetivos: 
• Fixar os conhecimentos sobre a tabuada
• Ensinar sobre como ver as horas, os minutos e segundos.

Objetivos específicos: 
• Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido

Desenvolvimento  
 No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
passado uma dinâmica onde eles tinham que apontar a hora 
confeccionado pelas professoras em formato de gato.
 No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada qu
estava no balão.  
 
Materiais  

• Balão  
• Relógio confeccionado 
• Quadro  
• Pincel  

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 30/10/2018 

Conteúdo a serem trabalhados  
• Carta e Bilhete 
• Ortografia “X” e do “CH”
• Divisão 

Objetivos: 
• Falar a importância da carta e o bilhete e a ortografia.
• Trabalhar a divisão com os alunos;

Objetivos específicos: 
• Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados;

Desenvolvimento  

 

Atividades de fixação 

realizada através das atividades explicadas. 

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências 

Horas, minutos e segundos 

Fixar os conhecimentos sobre a tabuada 
Ensinar sobre como ver as horas, os minutos e segundos. 

Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido

No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
passado uma dinâmica onde eles tinham que apontar a hora escrita no quadro no relógio 
confeccionado pelas professoras em formato de gato. 

No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada qu

Relógio confeccionado  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem trabalhados   

Ortografia “X” e do “CH” 

Falar a importância da carta e o bilhete e a ortografia. 
Trabalhar a divisão com os alunos; 

Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados;

Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido 

No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
escrita no quadro no relógio 

No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada que 

 

Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados; 
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No primeiro momento será passado
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever. 

No segundo momento se
e logo em seguida será passado a divisão.
Materiais  

• Quadro  
• Atividades de fixação
• Pincel  

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 
Aula do dia 01/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados:

• Partes dos vegetais 
 
Objetivos: 

• Apresentar os vegetais e como são divididos
Objetivos específicos: 

• Mostrar como são divididos os vegetais e de cada parte deles.
Desenvolvimento 
 No primeiro momento, será passado as partes dos v
de casa parte que compõe, como exemplo será mostrado uma orquídea.
Materiais 

• Quadro  
• Pincel  
• Atividades de fixação

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

Aula dia 07/11/2018 

Conteúdo a ser aplicado: 
• Correção do “X” e “CH”
• Ar  
• Plantas e Vegetais. 

Objetivos: 
Apresentar a importância do ar 
Objetivos específicos 

• Explicar sobre a importância do ar, como é formado.
Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

Desenvolvimento 

 

No primeiro momento será passado a carta e o bilhete, na carta será realizado um 
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever. 

No segundo momento será passado a ortografia do “X” e “CH”, onde utilizar cada um, 
e logo em seguida será passado a divisão. 

Atividades de fixação 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados: 
 

Apresentar os vegetais e como são divididos. 

Mostrar como são divididos os vegetais e de cada parte deles. 

No primeiro momento, será passado as partes dos vegetais, mostrando a importância 
de casa parte que compõe, como exemplo será mostrado uma orquídea. 

Atividades de fixação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Correção do “X” e “CH” 

 

a importância do ar  
Objetivos específicos  

Explicar sobre a importância do ar, como é formado. 
Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

a carta e o bilhete, na carta será realizado um 
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever.  

rá passado a ortografia do “X” e “CH”, onde utilizar cada um, 

 

egetais, mostrando a importância 
 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura.  
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 No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas.
 No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a
diferença entre inspiração e expiração e sobre a respiração celular.
 
Materiais  

• Quadro  
• Pincel  
• Atividade de fixação;

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 
Aula dia 08/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados 

• Solo  
• Alimentação Saudável

Objetivos: 

• Mostrar os tipos de solos
Objetivos específicos: 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

Desenvolvimento 

 No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 
será passado uma atividade sobre os solos.

  No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
com o mesmo tema lido, e logo em seguida ele

Materiais 
• Balões; 
• Alfinetes; 
• Folhas. 

Avaliação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 13/11/2018 

Conteúdo a serem aplicados 
• Quilombos; 
• Meios de transportes.

 

No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas.

No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a
diferença entre inspiração e expiração e sobre a respiração celular. 

Atividade de fixação; 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  

Alimentação Saudável 

Mostrar os tipos de solos 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 
será passado uma atividade sobre os solos. 

No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
com o mesmo tema lido, e logo em seguida eles irão ler o próprio texto.

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  

Meios de transportes. 

No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas. 

No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a 

 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura.  

No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 

No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
s irão ler o próprio texto. 
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Objetivos  
• Apresentar os quilombos 
• Mostrar os diversos meios de transporte 

Objetivos específicos: 
• Mostrar a diversidade de cultura e como formado os quilombos
• Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem.

Desenvolvimento 
 No primeiro moment
costumes. 
 No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 
é utilizado cada um deles. 

Materiais 
• Quadro 
• Pincel  
• Atividades  

Avaliação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 14/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados 

• Prevenção de acidentes domésticos;
• Meios de comunicação.

Objetivos  
• Apresentar os meios de comunicação e como são utilizados;
• Mostrar os diferentes tipos

Objetivos específicos: 
• Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um.
• Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 

prevenção contra acidentes.
Desenvolvimento 

 No primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção.

 No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 
fixação. 

   

Materiais 

• Quadro;  
• Pincel; 

 

Apresentar os quilombos  
Mostrar os diversos meios de transporte  

Mostrar a diversidade de cultura e como formado os quilombos 
Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem.

No primeiro momento será passado sobre os quilombos, onde eles habitam, seus 

No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 
   

será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  
Prevenção de acidentes domésticos; 
Meios de comunicação. 

Apresentar os meios de comunicação e como são utilizados; 
Mostrar os diferentes tipos e como prevenir 

Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um.
Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 
prevenção contra acidentes. 

primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção.

No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 

 
Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem. 

o será passado sobre os quilombos, onde eles habitam, seus 

No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 

 

Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um. 
Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 

primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção. 

No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 
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• Atividade de fixação.
Avaliação 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

5- 1º SEMESTRE DE 2019

 

No segundo semestre

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

sequência do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com es

em reconhecer as letras pensamos em trabalhar o alfabeto com ele

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

Quando começamos a desenvolver essa sequência com eles, co

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

alfabeto. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula.

aprendizagem em língua portuguesa 

• Escrever o próprio nome. 
• Reconhecer e nomear as letras do alfabeto.
• Diferenciar letras de números e outros símbolos.
• Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros
• Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

textuais. 
• Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de 
• Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. 
• Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

letras.  
• Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

tamanho.  
• Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas. 
• Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza
Serie: 1°B 

 

 

Atividade de fixação. 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

1º SEMESTRE DE 2019 (2º semestre de atividades no PIBID)

No segundo semestre do PIBID, 1º semestre de 2019, iniciamos

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com es

em reconhecer as letras pensamos em trabalhar o alfabeto com eles. A 

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

Quando começamos a desenvolver essa sequência com eles, conseguimos perceber a evolução 

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

alfabeto. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula. 

aprendizagem em língua portuguesa  

Escrever o próprio nome.  
Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 

letras de números e outros símbolos. 
Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros 
Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de palavras e textos.
Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. 
Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.  
Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
ofessoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 

Período: Vespertino Carga Horária 40 horas

 

(2º semestre de atividades no PIBID) 

do PIBID, 1º semestre de 2019, iniciamos a observação de 20 

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com essa dificuldade 

. A sequência tinha o 

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

nseguimos perceber a evolução 

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

 

Dir
eito
s de 

Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

palavras e textos. 
Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras.  
Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s.  

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
 

Carga Horária 40 horas 
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• Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. 
• Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. 
• Dominar as correspondências en
• e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos. 
• Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras
• Direitos de aprendizagem de matemática
• Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físi

geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura.

• Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos).
• Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e d

informalmente características como número de lados e de vértices.
• Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

resolução de situações
Direitos de aprendizagem em matemática

• Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 
intuitiva. 

• Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apo
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
para localização do número.

 
Aula 28/03/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• Calendário  
• Apresentação dos nomes 
• Alfabeto móvel 
• Brincadeira do morto vivo 

 

Objetivos:  

• Apresentar o calendário, as letras e o alfabeto.
Objetivos específicos: 

• Identificar o nome das letras;
• Diferenciar letras umas das outras;
• Identificar a escrita; 
• Entender o calendário e identificar os dias das seman

 

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas.  
Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito.  
Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras 
e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos.  
Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras 
Direitos de aprendizagem de matemática 
Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físi

esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura. 
Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos). 
Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e d
informalmente características como número de lados e de vértices.
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 
resolução de situações-problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento.

e aprendizagem em matemática 

Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 

Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apo
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
para localização do número. 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

Apresentação dos nomes  

Brincadeira do morto vivo  

Apresentar o calendário, as letras e o alfabeto. 

Identificar o nome das letras; 
Diferenciar letras umas das outras; 
Identificar a escrita;  
Entender o calendário e identificar os dias das semanas. 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos — sem 

Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e de vértices. 
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento. 

Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações vivenciadas e 
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 

Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apoiando-se ou não na 
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
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Desenvolvimento 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 
dias da semana e os meses. 

 No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
seguida será a presentado o alfabeto móvel 
próprio nome. 

 

Materias  

• Calendário; 
• Alfabeto móvel. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada através de atividades em sala.

 

Aula 29/03/2019 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• Lista 
• Letra inicial e final 
• Brincadeira  
• Caixa do alfabeto (quadra)

 

Objetivos: 

• Desenvolver a leitura, escrita e identificar as letras do alfabeto.
Objetos específicos: 

• Diferenciar letras umas das outras;
• Identificar a escrita; 
• Identificar as letras iniciais e finais.

 

Desenvolvimento 

 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 
dias da semana e os meses.  

No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
seguida será a presentado o alfabeto móvel para auxiliar eles na escrita, principalmente do 

A avaliação será realizada através de atividades em sala. 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

 

Caixa do alfabeto (quadra) 

Desenvolver a leitura, escrita e identificar as letras do alfabeto. 

Diferenciar letras umas das outras; 
Identificar a escrita;  
Identificar as letras iniciais e finais. 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 

No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
para auxiliar eles na escrita, principalmente do 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 66



 

  

 

No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 
em sala de aula com as frutas que eles conhecem.

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 
identificar nas palavras essas letras. 

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 
caixa na mão pegara uma letra e terá que dizer uma palavra com

Materiais  

• Quadro  
• Pincel 
• Atividades de fixação.
• Caixa com as letras 

Avaliação 

 O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles

 

Aula dia 04/04/2019

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa

• Bingo com os nomes
• Caça ao tesouro
 

Objetivos: 

• Reconhecer as letras do alfabeto e seus nomes
Objetivos específicos

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Trabalhar o processo de alfabetização
• Desenvolver o raciocínio lógico.
Desenvolvimento  

 Após ser trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 
para procurar e marcar a palavra que falaremos no momento.

 Logo após terá um caça ao tesouro que constituirá 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 

 

No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 
em sala de aula com as frutas que eles conhecem. 

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 
avras essas letras.  

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 
caixa na mão pegara uma letra e terá que dizer uma palavra com a letra sorteada. 

Atividades de fixação. 
 

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles

Aula dia 04/04/2019 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

com os nomes; 
Caça ao tesouro 

Reconhecer as letras do alfabeto e seus nomes 
Objetivos específicos 

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
Trabalhar o processo de alfabetização; 
Desenvolver o raciocínio lógico. 

trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 
para procurar e marcar a palavra que falaremos no momento. 

Logo após terá um caça ao tesouro que constituirá em sairmos da sala de aula 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 

No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 

a letra sorteada.  

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles. 

trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 

em sairmos da sala de aula 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 
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Após aberta, e descobrindo que o tesouro são as letras, i
eles. 

 

Materiais 

• Cartela; 
• Pistas; 
• Alfabeto móvel. 

Avaliação  

  A avaliação será realizada através das atividades explicadas.

 

Aula dia 05/04/2019 

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências

• Leitura galinha pintadinha
• Nuvem 
• Balão (quadra) 

 

Objetivos: 

• Trabalhar a leitura e escrita de forma lúdica 
Objetivos específicos: 

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Trabalhar o processo de alfabetização
• Diferenciar as letras umas das outras;

Desenvolvimento  

 No primeiro momento 
eles irão escrever no quadro algumas palavras ditas na música.

 No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 
forma lúdica o ciclo da água.  

 No terceiro momento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele. 

 

Materiais  

• Balão; 

 

Após aberta, e descobrindo que o tesouro são as letras, iremos montar a sequência com 

Alfabeto móvel.  

A avaliação será realizada através das atividades explicadas.

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências 

Leitura galinha pintadinha 

 

Trabalhar a leitura e escrita de forma lúdica  

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
Trabalhar o processo de alfabetização; 
Diferenciar as letras umas das outras; 

No primeiro momento será apresentado a música da galinha pintadinha, e em seguida 
eles irão escrever no quadro algumas palavras ditas na música. 

No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 
forma lúdica o ciclo da água.   

ento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele. 

remos montar a sequência com 

A avaliação será realizada através das atividades explicadas. 

será apresentado a música da galinha pintadinha, e em seguida 

No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 

ento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele.  
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• Quadro; 
• Caixa de música.

 

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas.

 

 

 

Aula dia 11/04/2019 

Conteúdo a serem trabalhados  

• Prova de português.
 

Desenvolvimento  

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular.

 

 

Aula do dia 12/04/2019 

Conteúdo a serem aplicados:

• Filme 
• Prova de matemática

 

Objetivos: 

• Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos.
Objetivos específicos: 

• Aprender as diferenças e a amizade;
Desenvolvimento 

 No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 
diferenças e a amizade. 

 No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular.

Materiais 

 

Caixa de música. 

A avaliação será feita através das atividades realizadas. 

Conteúdo a serem trabalhados   

Prova de português. 

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular.

Conteúdo a serem aplicados: 

Prova de matemática 

Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos.

Aprender as diferenças e a amizade; 

No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 

No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular.

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular. 

Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos. 

No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 

No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular. 
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• Data show 
• Folha  

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 17/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

• Dinâmico quebra gelo
• Mosaico (cachorro)
• Atividade complementar do alfabeto 
• Atividade da páscoa 

 

Objetivos: 

• Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 
desenvolvidas. 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Diferenciar as letras umas das outras;
• Reconhecer as formais geométricas simples.

Desenvolvimento 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 
depois o mosaico.  

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala

 

Materias  

• Quadro  
• Pincel  
• Atividade de fixação;

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Dinâmico quebra gelo 
(cachorro) 

Atividade complementar do alfabeto  
Atividade da páscoa  

Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
letras umas das outras; 

Reconhecer as formais geométricas simples. 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala

Atividade de fixação; 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

 

Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala.  
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Aula dia 18/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

• Oficina de artes  
• Centopeia dos números

 

Objetivos 

• Trabalhar a percepção do nome 
• Reconhecer os números.

Objetivos específicos: 

• Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto;
• Trabalhar os números através de forma dinâmica.

 

Desenvolvimento 

No primeiro momento será passado as l

Nos segundo os números 

 

Aula dia 25/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado 

• Vogais e consoantes;
Objetivos:  

• Diferenciar as vogais das consoantes
 

Objetivos específicos 

• Trabalhar a diferença das vogais e consoantes;
• Trabalhar as vogais e quais 
• Trabalhar as consoantes e quais são.

Desenvolvimento  

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes.

 

Aula dia 26/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

 

Centopeia dos números 

Trabalhar a percepção do nome e as letras através de modo mais dinâmico;
Reconhecer os números. 

Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto;
Trabalhar os números através de forma dinâmica. 

No primeiro momento será passado as letras dos nomes; 

Vogais e consoantes; 

Diferenciar as vogais das consoantes 

Trabalhar a diferença das vogais e consoantes; 
Trabalhar as vogais e quais são; 
Trabalhar as consoantes e quais são. 

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes.

e as letras através de modo mais dinâmico; 

Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto; 

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes. 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 71



 

  

 

• Contação de história (leitura dona Maricota);
• Caça ao tesouro. 

Objetivos  

• Atrair os alunos para a contação de história, envolvendo
promovendo a interpretação da história. 

Objetivos específicos 

• O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 
cores e a importância da aliment

 

6- 2º SEMESTRE 2019

No terceiro semestre de atividades no PIBID, 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montag

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

fizeram o que era proposto nas aulas. Totalizando 40 

 

Contação de história (leitura dona Maricota); 

air os alunos para a contação de história, envolvendo-as na hora da leitura, 
promovendo a interpretação da história.  

O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 
cores e a importância da alimentação saudável. 

 
  

2º SEMESTRE 2019 (3º semestre de atividades no PIBID)

No terceiro semestre de atividades no PIBID, 2º semestre de 2019, 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montag

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

fizeram o que era proposto nas aulas. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula.

 

as na hora da leitura, 

O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 

(3º semestre de atividades no PIBID) 

2º semestre de 2019, iniciamos a 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montagem da estrutura 

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

horas de regência em sala de aula. 
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1. DADOS DO PROJETO: 
 
 
2º SEMESTRE DE 2019 
 
2. OBJETIVOS:   

 
I. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  
II. contribuir para a valorização do magistério;  
III. elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;  
IV. inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;  
V. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; e  
VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.  
 
3. PLANO DE AULA 
 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 
Serie: 2°C Período: Vespertino Carga Horária 40 horas 

 

 

● Direitos de aprendizagem 
● Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

textuais.  
● Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de palavras e textos. 

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a ler palavras e textos.  

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a escrever palavras e textos.  

● Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala. 

● Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, 
comuns em situações públicas, analisando-os criticamente. 

● Planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, 
contação de histórias. 

● Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as 
variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais. Ler textos não verbais, em 
diferentes suportes.  

● Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros) com 
autonomia. 

● Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com 
diferentes propósitos. 

● Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar 
roteiros, planos gerais para atender a diferentes finalidades, com ajuda de 
escriba. 
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● Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às finalidades 
propostas. 

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a ler palavras e textos.  

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a escrever palavras e textos. 

 

Aula 02/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Apresentação do conteúdo de receitas; 
● Receita de bolinho de chuva. 
● Atividade extra. 

Objetivos: 
● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 

 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

Desenvolvimento  
No primeiro momento será feito a apresentação das professoras e do conteúdo que será 
passado durante as aulas, depois iremos começar a explicar sobre o gênero de receita e 
após isso será passado para cada criança um caderno de receitas onde elas irão colocar 
nele as receitas trabalhadas durante o período das aulas. Após isso iremos explicar a 
matéria e passar uma atividade de introdução ao tema proposto. 
Materiais  

● Cartolina; 
● Quadro; 
● Pincel; 
● Sulfite. 

 
Aula dia 03/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Silabas; 
● Lista; 
● Atividade extra: receita de cenoura. 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento  
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No primeiro momento iremos trabalhar com eles uma lista de ingredientes para uma 
receita de salada de frutas, após isso iremos trabalhar as sílabas dessas palavras com 
eles, e escrever junto com eles palavras relacionadas com a última sílaba de cada 
palavra utilizando-as para formarem frases. Após isso passaremos uma atividade extra 
para fixação do conteúdo.  
Materiais 

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha; 
• Lápis de cor. 

 
Aula 09/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Ditado 
● Caça palavras 
● Atividade extra: bolinho de chuva 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos fazer um ditado de palavras dos ingredientes de salada de 
frutas dado na aula anterior, e após isso passaremos um caça palavras para eles fixação 
do conteúdo e será passado no quadro uma receita para eles copiarem no caderno de 
receitas e depois uma atividade sobre a receita do bolinho de chuva. 
Materiais 

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha sulfite. 

 
Aula 10/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Receita a partir do poema da bruxa; 
● Atividade extra receita bolo de cenoura 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 
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Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos contar um poema em forma de receita para eles verem a 
variação que existe nesse gênero de receita e depois disso eles irão fazer uma atividade 
relacionada ao poema onde eles irão relacionar o poema com o gênero de receitas. E 
após isso será passado uma atividade da receita de cenoura para fixação da matéria. 
 
Materiais  

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha sulfite. 

 
Aula 16/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Receita da vitamina de banana 
● Fazer a vitamina e degustar. 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos passar uma receita de vitamina de banana e depois de 
explicarmos a receita iremos fazer ela na sala de aula montando partes dela na estrutura 
do gênero textual no quadro em cartolina, finalizando com a prática da execução dessa 
receita na aula e degustá-la. 
Materiais 

• Quadro;  
• Pincel; 
• Liquidificador; 
• Leite; 
• Banana. 

 
Aula dia 17/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: 

• Receita: massa de modelar 
• Atividade extra 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
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● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento 
No primeiro momento será passado a receita da massa de modelar no quadro para eles 
copiarem e após isso iremos executar a receita na sala de aula. E após isso iremos passa 
uma atividade extra de receita. 
 
Materiais: 
Água; 
Vinagre; 
Farinha de trigo; 
Tinta; 
sulfite 
 
 
Aula dia 23/09/2019 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Receita: caldo de feijão 
• Cruzadinha das frutas 
• Separação de silabas 

 
 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
  
Desenvolvimento: 
No primeiro momento será passada a receita do caldo de feijão para eles copiarem no 
caderno de receitas, após isso passaremos a cruzadinha das frutas e ao término dessa 
atividade será feito a separação de silabas oralmente com as frutas usadas na 
cruzadinha. 
 
 
Materiais 
Sulfite; 
Quadro; 
Pincel. 
 
Aula dia: 24/09/2019 
Conteúdo a ser aplicado:  
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• Pipoca doce  
• Problemas utilizando o sistema monetário 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
No primeiro momento será passada a receita da pipoca doce e algumas curiosidades 
sobre a receita. Após isso iremos passar uma atividade de colagem com o papel crepom. 
E ao final passaremos os problemas matemáticos envolvendo o sistema monetário. 
 
 
Materiais 
Sulfite; 
Quadro; 
Pincel; 
Cola; 
Papel crepom. 
 
Aula dia 30/09 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Caça palavras 
• Quantidade  
• Medidas 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
 
No primeiro momento será passada uma atividade do caça palavras sobre os doces, e 
após isso iremos explicar a quantidade e a medidas usadas nas receitas e levar os 
utensílios usados para ilustrar. E ao final será passada uma atividade para a fixação 
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Materiais 
Quadro; 
Pincel; 
Sulfite. 
Aula dia 01/10/2019 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Receita de brigadeiro 
• Silabando 

 
 Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
No primeiro momento iremos passar uma atividade com as silabas onde eles terão que 
recordar várias silaba e depois montar em uma tabela com as figuras ilustrando os 
objetos. E após isso iremos passar a receita do brigadeiro sem ir ao fogo, e após eles 
copiarem iremos executar a receita com eles. 
 
Materiais:  
Sulfite; 
Lápis de cor; 
Leite condensado; 
Achocolatado; 
Bacia; 
Colher. 

 
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E DESENVOLVIDADAS 
 
Primeiro dia: 
 
Explicamos o gênero textual receita que que seria trabalhado com eles no decorrer das 
aulas ministradas. Entregamos um livro de receitas e falamos para eles escrever o título 
que foi passado no quadro que era “livro de receitas” e que escrevessem seus nomes 
neles, pois, seria onde iam escrever as receitas que seriam passadas nas aulas.  Depois 
que terminaram passamos a receita no quadro e todos copiaram no seu livro. Pedimos 
que entregassem e na próxima aula devolveríamos de novo. Depois foi passado no 
quadro uma atividade desse texto da qual eles copiaram. Fizeram tudo muito bem uns 
tinham um pouco de dificuldade, mas com a explicação eles faziam, e depois fizemos a 
correção com eles no caderno.  
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Segundo dia: 
 
Passamos no quadro uma lista de salada de frutas, depois que copiaram fizemos a leitura 
um por um com eles, foi impressionante como a maioria leu muito bem. Após uma 
atividade no qual eles tinham que circular com lápis de cor desses ingredientes palavras 
com 7, 6 e 4 letras. Na volta fizemos a contagem com eles de todas e perguntamos qual 
seria que teriam que circular, responderam muito bem e fizeram as outras. Dessas 
palavras separamos as sílabas da lista. Foi feito o método de bater as palmas a cada 
sílaba falada caso tivessem dúvidas, eles gostaram bastante e não vimos dificuldade 
para classificar o número de sílabas. Após essa atividade passamos uma receita da 
cenoura na qual copiaram no livro. Depois fizeram uma atividade dessa receita.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terceiro dia: 
 

Entregamos a todos os alunos uma folha e 
explicamos que íamos escrever um ditado. Esse 
ditado foi da salada de frutas dada na aula 
anterior, os alunos gostaram e escreveram bem 
rápido a lista. Passamos um caça- palavras e 
nele continha nomes de frutas. Eles fizeram essa 
atividade muito bem e se empolgaram ao 
encontrar as palavras. Após uma receita no 
quadro de bolinho de chuva e em seguida uma 
atividade. 
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Quarto dia: 
 
Passamos no quadro ingredientes de um 
poema chamado “O caldeirão da bruxa” eles 
gostaram bastante do poema. Fizemos alguns 
questionamentos como que tipo de poema era esse, falaram feitiço, mágica e poção. 
Perguntamos quais os ingredientes que ela usou para fazer essa poção mágica eles 
responderam perfeitamente. E por último para que a bruxa usou o caldeirão foram bem 
e responderam para fazer a poção tia. Teve um que falou que a bruxa das histórias 
envenenava as princesas. Pedimos para que montasse uma poção que usassem a 
criatividade deles com os ingredientes que passamos no quadro e colocasse também o 
modo de fazer. A maioria percebemos grande dificuldade em fazer essa atividade um ou 
outro conseguiram, com isso, fizemos uma no quadro com eles pedindo que me 
falassem os ingredientes e depois como íamos fazer, após terminar essa atividade 
passamos uma receita para ser escrita no livro de receita: bolo simples. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto dia: 
 
Início com uma 
receita sobre bolo de milho, eles copiaram 
e depois foi feito a leitura com todos 
lendo juntos. Após, um caça- palavras 
sobre essa receita aonde eles teriam que 

encontrar quatorze palavras que continham na receita de milho. Foram muito bem, uns 
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precisou de auxílio pois estavam com dificuldades para encontrar. Depois que fizeram 
chamamos um por um para ir ao quadro e circular uma palavra que fosse ditada pelas 
pibidianas. Foram bem rápidos em encontrar. A aula foi até as 15:20, porque a escola 
estava sem energia e por causa do calor liberaram os alunos mais cedo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sexto dia: 
Na aula foi aplicado a atividade de receita de banana para copiarem no quadro, mas 
alguns alunos tinham grande dificuldade de copiarem do quadro, e poucos tinham 
preguiça. Nesse dia saímos as 15:30 por cauda de quedas de energia, por causa do calor 
liberara mais cedo os alunos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sétimo dia:  
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Aplicamos a receita do caldo de feijão no quadro para eles copiarem no caderninho de 
receitas deles, ao término dessa atividade passamos uma cruzadinha com as frutas e 
após isso a separação de silabas oralmente com eles. Na última aula foi realizado na 
quadra onde foi passado a aula prática da receita de massinha de modelar. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oitavo dia: 
 
Passamos a atividade de receita de pipoca doce no quadro para as crianças copiarem no 
caderno após isso discutimos uma curiosidade sobre a receita, ao término dessa 
atividade foi passado uma tarefa de colagem sobre a pipoca doce. No fim da aula 
passamos umas atividades matemáticas. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
Nono dia: 
Na aula aplicamos uma atividade com caça palavras 
sobre doces. Ao término explicamos sobre as medidas 
utilizadas na receita, levando alguns utensílios usados 
no preparo. E ao término passamos uma atividade 
sobre as medidas. 
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Décimo dia: 
Na aula passamos uma atividade de 
colagem de sílabas, onde levamos um 
quadrinho com as sílabas para eles cortarem e colarem em uma folha com os objetos 
desenhados. E após isso passamos uma receita de brigadeiro sem ir ao fogo para eles 
copiarem no caderninho de receitas. Nesse dia não executamos a receita com eles pois 
os alunos planejaram uma festinha de aniversário para a professora titular da sala. 

   
 

1.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO DESENVOLVIDAS 
 
 

As atividades que não conseguimos desenvolver foram: a colagem da receita de 
banana, pois nesse dia houve uma queda de energia e liberaram os alunos mais cedo, a 
receita de brigadeiro não aplicamos a prática pois no dia havia uma comemoração do 
aniversário da professora regente. 
 

 
5. DEPOIMENTOS PÓS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
Durante este período tivemos experiências fantásticas que contribuíram para a nossa 
formação pessoal e profissional/acadêmica. Durante esse programa várias foram as 
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expectativas e não tínhamos noção das dificuldades que encontraríamos no decorrer das 
atividades. Através do PIBID vimos que é importante à participação do licenciando na 
escola e conhecer a realidade em que está a comunidade onde irá atuar.  

Foi de grande importância vivenciar na prática pedagógica o contexto da 
alfabetização, por meio do PIBID, para nossa futura profissão como educador.  

Durante as nossas visitas às escolas percebemos como é a realidade do ensino 
público a desvalorização do professor, a falta de motivação, o desinteresse por parte dos 
alunos e a falta de materiais didáticos para as aulas.  

Contudo, isso pode ser mudado através da realidade do educando, sua vivência, 
interesses e métodos diferenciados de ensino (didática) que o professor pode estar 
abordando. 

O PIBID nos proporcionou grandes experiências e oportunidades para uma 
futura ação docente compreendida e melhorada a querer promover melhorias na 
educação básica para assim podermos fazer o nosso melhor. 
 

(Daniela Fernandes Dalla Costa e Letícia Ferreira de Souza, bolsistas do PIBID – 
Pedagogia/ UNIR,2019) 

 
 
 

7-TRABALHO PRODUZIDO E APRESENTADO  
 
A produção acadêmica e o exercício de escrita foram constantes no subprojeto do 
PIBID/UNIR. Esta produção envolveu escrita de análise de experiência, resumo simples 
e publicação no evento: I seminário de educação em Ariquemes, EDUCARI e III 
Encontro local do programa institucional de bolsa de iniciação à docência - 
PIBID/UNIR/Ariquemes.     
 
Resumo: GÊNERO TEXTUAL RECEITA: SUAS POSSÍVEIS 
INTERLOCUÇÕES NA PRÁTICA ALFABETIZADORA 
 
Trata-se de um relato de experiência realizado em uma escola pública em parceria com 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a formação de 
acadêmicos do curso de Pedagogia-UNIR-Ariquemes, com apoio financeiro da CAPES. 
Temos por objetivo apresentar uma reflexão sobre o trabalho com o gênero textual 
‘receita’ em uma turma do 2° ano do Ensino Fundamental. Nos amparamos em Santos 
(2007), Mendonça (2007) e Cavalcante (2007), em relação aos gêneros textuais. Que 
aborda o gênero textual receita, como característica do gênero a função instrucional, e 
pode possibilitar na aprendizagem das crianças interagir, produzir e compreender a 
finalidade social a fim de ampliar suas habilidades. A metodologia incidiu em 
iniciarmos observando a prática da professora titular e o comportamento da turma, 20h. 
Na sequência a professora titular deliberou que fizéssemos um planejamento que 
contemplasse o gênero textual receita. No primeiro momento iniciamos explicando 
sobre o gênero que no decorrer das aulas estaríamos desenvolvendo com eles. Em 
seguida entregamos um caderno de receitas no qual nele seriam escritas algumas 
receitas selecionadas pelas próprias professoras. Os direitos de aprendizagem garantidos 
foram: Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala, ouvir, ler e escrever textos em diversas 
situações de uso da língua portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem 
de variados temas e que sejam compostos por formas relacionadas aos propósitos em 
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questão. As atividades relacionadas foram: a prática de fazer a massinha de modelar, 
montagem da estrutura textual com a receita da vitamina de banana na cartolina e a 
escrita no caderno de receitas. Na aula para fazer a massinha de modelar foi feito com o 
auxílio dos ingredientes e de um copo onde continha marcações de medidas, houve 
participação por parte de todos os alunos e notou-se o comentário de um aluno que disse 
que colocando mais trigo na massa, caso ela estiver mole, cria mais resistência. Por 
meio da montagem textual da receita citada acima foi proposto que primeiro eles 
tivessem contato com a receita copiada em seu caderno e após isso montaram em um 
cartaz a mesma apresentada a eles, de modo que na prática eles montaram a estrutura da 
receita fazendo com que eles compreendessem melhor as partes desse gênero. Durante a 
execução das atividades os alunos, foram bem participativos, no decorrer das aulas 
entenderam a proposta do gênero e fizeram muito o que era proposto nas aulas. Os 
resultados encontrados foram que os alunos se apropriaram dos nomes dos elementos da 
receita e se aproximaram com as reais experiências sociais presentes no seu cotidiano 
através de receitas como bolinho de chuva e pipoca doce. Concluímos que, na etapa da 
alfabetização é necessário um trabalho que envolva diferentes formas de apresentar 
certas atividades de acordo com o gênero textual, pois o uso dos gêneros textuais é 
muito importante para o processo de ensino, visto que, ajuda na compreensão textual, 
leitura e escrita. 
 
Palavras-chaves: Gênero textual. Receita. Alfabetização. Prática docente. 
 
 
10.1 Registro fotográfico da participação no evento 
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ORIENTAÇÕES DOS RESUMOS PUBLICADOS 

 

A professora coordenadora nos orientou nos resumos através de encontros 

presenciais e através da utilização de e-mails para envio e devoluções dos resumos. 

 

• INDISCIPLINA E OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO CONTEXTO DA 

ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

<http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf> 

 
• GÊNERO TEXTUAL RECEITA: SUAS POSSÍVEIS INTERLOCUÇÕE S NA 

PRÁTICA ALFABETIZADORA. <  Disponível em: 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4831/3136> 

 

O USO DO ALFABETO MÓVEL COMO MEIO FACILITADOR NO PR OCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO . Disponível em: http://www.pibid.unir.br/ 

 

 
 

O USO DO ALFABETO MÓVEL COMO MEIO 
FACILITADOR NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 
Autores: 
 
¹ Letícia Ferreira de Souza; 
² Daniela Fernandes Dalla 
Costa; 
³ Danileny de Souza; 
4 Márcia Ângela Patrícia; 
 
 
1 Aluna do Subprojeto de 
Pedagogia do PIBID/UNIR 
Campus Ariquemes; 
2 Aluna do Subprojeto de 
Pedagogia do PIBID/UNIR 
Campus Ariquemes; 
 
3  Coordenadora Pedagógica da 
Escola Municipal de Ensino 

  
O presente estudo teve por objetivo analisar a aplicabilidade e do 
alfabeto móvel em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, bem 
como sua importância. Trata-se de uma atividade realizada em uma 
escola pública em parceria com o PIBID e a formação de acadêmicos 
do curso de Pedagogia - UNIR – Ariquemes, com apoio financeiro da 
Capes. A necessidade surgiu no período de observação da turma, 
identificamos que os alunos tinham limitações em reconhecer as 
letras do alfabeto, apenas as reproduzia. Nos amparamos em Leal, 
(2005) muitos alunos chegam à sala de aula sem compreender que os 
símbolos, ou seja, as letras que usamos são convenções sociais e tem 
como hipótese que podem escrever com rabiscos ou mesmo com 
desenhos. O objetivo da proposta foi que os alunos reconhecessem as 
letras do alfabeto em consonância com os conteúdos apresentados. O 
relato consiste em atividades que focaram na escrita do nome dos 
alunos em situações distintas. Iniciamos por levar a proposta do 
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Fundamental Professor Levi 
Alves de Freitas. 
4  Coordenadora e Orientadora 
do Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ Ariquemes / UNIR. 
 
E-mail do 
coordenador/Orientador 
4  marroco@unir.br 
 
Palavras chaves: 
Alfabetização. 
Alfabeto móvel. 
Compreensão da escrita. 
 

‘bingo de nomes’, que consistiu em marcarem na cartela os nomes 
dos colegas sorteado pela professora, foi uma atividade em dupla. A 
dinâmica dos balões foi desenvolvida na quadra da escola, o 
propósito dessa atividade era que a turma procurasse nos balões 
dispostos no meio da quadra seus respectivos nomes, não 
encontraram dificuldade na identificação. Durante a atividade do 
alfabeto móvel, pedimos que eles mesmos montassem os seus nomes 
na mesa, e fossem depois escrevê-los no quadro, e após isso pedimos 
que eles reconhecessem os nomes dos colegas no quadro fazendo em 
coletivo uma leitura. No decorrer das aulas as crianças apresentaram 
uma evolução ao identificarem os códigos linguísticos, demonstraram 
a compreensão que por meio dos códigos escrevemos as palavras, 
frases e textos. Concluímos que no ciclo de alfabetização, o trabalho 
mais cuidadoso com o alfabeto é de extrema importância para o 
progresso e compreensão da escrita. A criança ao se apropriar dos 
códigos linguísticos, no caso o alfabeto, passa a ter uma certa 
autonomia, pois já é possível ler e escrever sozinha, desenvolvendo 
seus primeiros traços de escrita, e o professor necessita repertoriá-la, 
dispondo de instrumentos para o desenvolvimento visual e oral da 
criança, por meio do alfabeto, com atividades lúdicas, material 
concreto e interdisciplinar, o que acreditamos promoverá o 
aperfeiçoamento da escrita.  
 
http://www.pibid.unir.br/ 
 

 
 

CULMINÂNCIAS 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PIBID 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Relatório do subprojeto do PIBID de pedagogia da UN IR de Ariquemes 
2019 

Acadêmicas: Bruna Mattos Leal   brunaacademica18@gmail.com 

                       Maria Andreia Moreira   andreiaunir2018@hotmail.com 

Coordenadora: Márcia Ângela Patrícia  

Supervisora: Bernadete Rodrigues dos Santos Begali 

Local do estágio: Escola Roberto Turbay 

Descrição de atividade desenvolvidas  

Nosso primeiro encontro de formação foi dia 07/08/18, a Coordenadora 

Professora Mestre Márcia Ângela Patrícia, fez uma apresentação do sub 

projeto do PIBID, no qual citou, os objetivos, dinâmica de acompanhamento 

dos discentes pelos coordenadores e professores supervisores, cronograma de 

execução das atividades a serem desenvolvidas, distribuição dos bolsistas nas 

escolas e Resultados Esperados.   

Tivemos vários encontros para a formação teórica com a  professora 

Márcia Ângela Patrícia, relatou-se a importância da nossa profissão de 

alfabetizadora na sociedade, disse também que os professores que alfabetizam 

os alunos precisam conhecer os métodos, e dentro desses métodos ter 

técnicas que vai auxiliar as crianças a ler e escrever, frisou a importância da 

leitura deleite que é uma leitura de ato prazeroso para as crianças, é também 

uma leitura obrigatória nas escolas. Estudamos os métodos de alfabetização, 

Método Sintético, método analítico, teoria Construtivismo, e teoria pedagogia 

histórica crítica. Estudamos também reflexões sobre alfabetização, que são as 

hipóteses psicogenéticas da escrita, pictórica, pré-silábica, silábica, silábica 

alfabética e alfabética.  

Foi feito fichamento e relatos do que entendemos do livro “A perspectiva 

construtivista e da psicologia histórico-cultural”, primeiro falamos sobre os 

fundamentos filosóficos-metodológicos da epistemologia genética de Piaget o 

construtivismo, desenvolve para aprender, o ensino de aprendizagem de 
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Vygotsky, histórico cultural, histórica crítica, aprender a desenvolver, meio e 

contradição. Por último falamos sobre as considerações finais do livro, que a 

criança vive de acordo com seu mundo social. Também estudamos o livro ” 

Uma Didática para a Pedagogia Histórico-crítica” do autor João Luiz Gasparin.  

A professora Márcia relatou sobre o termo Interdisciplinaridade, método 

de ensino, Ivani Fazenda. Disse também que é importante trabalhar com as 

crianças o tratamento das informações, como gráficos. No planejamento ler 

livros explorar a realidade do aluno, na literatura podemos trabalhar até uma 

notícia do jornal, e questionar os alunos, trabalhar com anúncios de venda na 

sala de aula com os alunos.  

 Suprindo a ausência da professora Márcia Ângela Patrícia tivemos 

várias reuniões com a professora Márcia Machado, em diversos temas 

abordados nos encontros embasado em algumas teorias e prática em sala de 

aula.  

Conhecendo a escola, fomos apresentadas pela Coordenadora 

Professora Mestre Márcia Ângela Patrícia no início do mês de setembro, na 

escola Roberto Turbay, com a coordenadora pedagógica Bernadete Begali, 

conversamos e observamos a escola. Foram distribuídas as turmas para cada 

dupla. Bruna e Maria Andreia, proporcionando assim um trabalho exclusivo de 

atuar no ciclo 

de 
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alfabetização de 1° ao 3° ano do ensino fundamental, fomos apresentados em 

salas de aula e para os professores, desde já iniciamos com 20h de 

observações, pois cada semestre se fez necessário. 

 

 De acordo com a observação feita, a escola tem uma boa infraestrutura, 

ambiente agradável sempre limpo, com flores e arvores, tem uma horta, tem 

biblioteca com vários livros, Datashow para os professores utilizarem, sala de 

computadores, tem alfabetos móvel para as turmas de alfabetização e matérias 

disponíveis. A escola foi acolhedora com os bolsistas, a gestão, coordenação e 

professores auxiliavam nas atividades no decorrer do projeto.  

Elaboramos e aplicamos a sequência didática sobre o tema de rótulos, 

para a turma de 3° ano na escola Roberto Turbay, com o objetivo de estimular 

os alunos a produzir textos, incentivar a leitura, o conhecimento de regras 

ortográficas e fonemas, e também trabalhamos a conscientização do meio 

ambiente e reciclagem. A sequência didática foi finalizada com uma 

culminância e feira cultural na escola onde os alunos tiveram participação ativa 

com as vendas de doces e salgados do “mercadinho”, e os pais, professores, 
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alunos e demais da sociedade escolar puderam apreciar os resultados da ação 

do projeto. 

 

 

No segundo semestre aplicamos um plano de aula com o tema 

Encantando com as fábulas no 2° ano, com objetivo de promover aos alunos e 

a comunidade o contato gênero textual fábulas, interpretar textos a partir de 

histórias ouvidas, ler e conhecer diversos gêneros. Instigando a leitura 

compartilhada, leitura silenciosa e leitura em voz alta. Fazendo a comparação 

do encantamento no mundo das fábulas com a realidade de vida no dia a dia. 

Finalizamos o projeto com a culminância e feira cultural da leitura na 

escola,aonde foram expostos o trabalho de cada turma, e diversos livros para a 

comunidade escolar ler e refletir, tivemos resultados satisfatório com o projeto 

de fábulas, na leitura e escrita com os alunos. 
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No terceiro semestre aplicamos um plano de aula sendo o tema contos 

africanos em uma turma de 1° ano, com o objetivo de valorizar a cultura 

africana as danças, a culinária, os animais, entre outros, e interagir com as 

histórias dos africanos. O projeto foi finalizado com uma culminância e feira 

cultural da consciência negra na escola, sendo exposto os materiais 

confeccionados e a pasta portfólio com o plano de aula e as tarefas realizadas 

na sala com os alunos, a árvore do respeito e cantinho das novidades com 

curiosidades da África como recortes de revistas trazidas pelos alunos e por 

nós. E os alunos participaram ativamente com momentos da cultura africana, 

envolvendo pais, professores e demais da comunidade escolar puderam 

apreciar os resultados da ação. 

     Tivemos participação em eventos na UNIR- Fundação Universidade Federal 

de Rondônia para apresentação de resumos em Pôsteres para expor os 

trabalhos e resultados que obtivemos com a prática em sala de aula. A primeira 

publicação foi do resumo com o tema “Interdisciplinaridade No Ciclo De 

Alfabetização”, no evento IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, 

Problemas de Aprendizagem e Educação Especial e I Encontro de Egressos do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes. Link para 

acesso http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/394 . 
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A segunda publicação foi do resumo sendo o tema “ENCANTANDO 

COM O MUNDO DAS FÁBULAS: uma experiência no 2º ano do ensino 

fundamental”, no evento I Seminário de Educação de Ariquemes (EDUCARI) e 

III Encontro Local do PIBID. 

Link para acesso 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/416 . 
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Ingrid dos Santos Silva. 
Leila Cláudia da Silva de Souza 

 

Relatório 

 

A alfabetização é um processo amplo de aprendizagem, proporcionando 

diferentes caminhos para se alcançar o objetivo da aprendizagem de leitura e 

escrita. Apresentando a criança de uma forma divertida o mundo das letras e 

fazendo com que ela familiarize com esse novo universo, onde nós pedagogos 

temos o importante papel de contribuir dando os suportes necessários para que elas 

sigam evoluindo gradativamente.  O processo de alfabetização é muito complexo 

mais do que podemos imaginar, mas é partir dele que as crianças aprendem a ler e 

escrever. Para se alfabetizar usamos os métodos tradicional que engloba o analítico 

e sintético, e construtivista. Com esses métodos buscamos ensinar as crianças 

serem capazes de construir o seu próprio entendimento, ser participante e crítico na 

sociedade.  

A escola é bem aconchegante, a recepção dos professores e funcionários e 

muito boa, nós sentimos bem vindas. É uma escola grande, com muitas salas, 

quadra de esporte, refeitório e uma linda horta. Tem plantas na entrada da escola 

dando um ar bem confortável e de estar em casa. No refeitório gostamos da forma 

com ele é, um local bem aberto, e bom, pois assim fica um clima agradável, mas em 

outro caso, as crianças que não querem lanchar, acabam correndo em volta. A 

escola é um bom lugar para trabalhar. Do inicio ao fim do projeto fomos muito bem 

recebidas.  

Na hora do planejamento tivemos a ajuda 

da nossa coordenadora Bernadete, 

supervisora Márcia e em um curto período 

de tempo (no qual substitui-o a professora 

Marcia Ângela) a professora Márcia 

Machado, que sempre estiveram à 
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disposição de auxiliar nos, através de encontros e reuniões. 

  

 

No primeiro ciclo do projeto passamos pelo 3º ano, após observações e em 

conjunto com a escola definimos o tema “Uma viagem no Mundo da Leitura”. 

Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 

desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos 

a sequência com intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura. O plano teve 

duração de 40h em sala de aula. Através desse titulo trabalhamos diversos gêneros 

textuais e optamos por trazer a cada semana um gênero; entrevista, tiras e rimas. 

Os resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas teve uma melhora 

significativa, e os alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi 

apresentado para eles. 

No segundo ciclo do passamos pelo 2º ano, diante a um projeto da escola 

para incentivar a leitura “Viajando no Mundo da Leitura” a coordenadora sugeri-o 

que ao planejar as aulas, planejássemos voltado para a leitura. Então diante dessa 

parceria, escolhemos trabalhar com as parlendas. Conforme Bakhtin (1977), “os 

gêneros podem ser aprendidos espontaneamente, através do convívio e coletividade 

com o outro, e é por meio deles que a comunicação se torna possível”. O plano de 

aula teve duração de 40h em sala de aula. No decorrer da regência foi apresentado 

três parlendas, sendo elas: A casinha da vovó, O macaco foi à feira e 1,2 Feijão com 

Arroz. No primeiro momento apresentamos o gênero textual no qual exploramos 

todo o contexto, com ênfase na ortografia e o reconhecimento do alfabeto de formas 

diferentes, por meio delas trabalhamos rimas, consciência fonológica e números. De 

forma lúdica reproduzimos uma maquete da casa da vovó, um baú de leituras, um 

livro de parlendas e profissões. 
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Finalizamos a última etapa do ciclo em uma turma do 1º ano, a escola estava 

com um projeto voltado para a Consciência Negra. Então, a supervisora nos sugeri-o 

que desenvolvêssemos um projeto volta para ele, assim, através desse tema 

buscamos trabalhar a interdisciplinaridade, como diz Fazenda (2002), “o pensar 

interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si 

mesma racional”. As aulas sempre iniciaram com leituras que envolvesse o tema do 

projeto, os livros apresentados foram Cabelo de Lelê, Cada um com o seu jeito, 

cada jeito é de um, Conto: O macaco e o hipopótamo, Conto: Por que o cachorro foi 

morar com o homem, Meninas Negras, Menino Marrom, Menina do Laço, Patinho 

feio, Conto: A história da feijoada e Lenda Ubuntu, esses livros falavam sobre África 

e os seus contos. Na atividade procuramos envolver a ciência, a geografia, a 

matemática e o português. Na geografia exploramos os continentes, na ciência os 

animais e os locais onde moravam, na matemática a quantidade e no português 

trabalhamos reconhecimento do alfabeto, repetições e a leitura, por ser uma sala do 

1º ano ainda tem dificuldade com a leitura. Assim, as atividades foram feitas de 

formas lúdicas, levando o concreto para sala de aula, ou seja, as atividades foram 

confeccionadas por eles, aprenderam brincando. Trabalhos com mapas, bingos e 

maquetes (desenvolvidas por eles). 

Culminância 

Após término de cada regência, ocorreu a exposição das atividades feitas em 

sala. Como desde do inicio trabalhamos juntas com a Escola as nossas 

culminâncias ocorreram nos eventos da mesma.  

A primeira aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018, nela mostramos os 

materiais pedagógicos confeccionados e livros literários fornecidos pela própria 

escola.  
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A segunda etapa aconteceu 24 de Maio de 2019, nela expomos as atividades 

como baú de parlendas, caixa de sílabas, a maquete e os livros criados pelos 

alunos. 

       

 

A terceira etapa aconteceu dia 27 de novembro 2019, montamos um pequeno 

estande e apresentamos atividades confeccionadas pelos alunos e, assim, 

encerramos as atividades com a escola. 

 

 

Após a culminância na escola, ela também ocorreu na faculdade através das 

exposições de resumos nos eventos; 

• IV SEMANA ACADÊMICA DE PEDAGOGIA e o encontro de egressos 

do curso de licenciatura em pedagogia do campus de Ariquemes, 23 a 25 de abril de 

2019. 
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• SEMINÁRIO DE ED

de novembro de 2019. 

 

Link de Publicação: 

 

 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES – 

Link de Publicação: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN

 

 EDUCARI, 05 e 06 

 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN 
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3 Culminância  
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Relatório 02/2019 

 

Por conta da comemoração do dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em 

conjunto com a Escola do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 

Ariquemes/RO, montamos um projeto sobre o início do dia da consciência negra. 

Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 

Ariquemes- RO. Iniciou-se com a observação nos dias 15 e 21 de agosto. 

Finalizamos a última etapa do ciclo de alfabetização numa turma de 1º ano, 

composta por 30 alunos, sendo metade meninas e meninos. Na sala tem apenas 

uma criança alfabetizada, as outras tinha bastante dificuldade. Após a observação, a 

supervisora nos sugeriu que desenvolvêssemos um projeto voltado para a 

consciência negra, através desse tema buscamos trabalhar a interdisciplinaridade, 

como diz Fazenda (2002), “o pensar interdisciplinar parte da premissa de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional”. As aulas iniciaram dia 04 

de setembro e finalizaram em 03 de outubro. No primeiro momento ocorreu as 

leituras deleite (O cabelo de Lelê, Cada um com o seu jeito, cada jeito é de um, 

Conto: O macaco e o hipopótamo, Conto: Por que o cachorro foi morar com o 

homem, Meninas Negras, Menino Marrom, Menina do Laço, Patinho feio, Conto: A 

história da feijoada e Lenda Ubuntu), os livros falavam sobre África e os seus 

contos. Na atividade procuramos envolver a ciência, a geografia, a matemática e o 

português. Na geografia exploramos os continentes, na ciência os animais e os 

locais onde moravam, na matemática a quantidade e no português trabalhamos 

reconhecimento do alfabeto, repetições e a leitura, por ser uma turma de 1º ano, 

ainda tem dificuldade com a leitura, mas como diz Cecília Meireles (1984) “[...] a 
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literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as 

crianças leem com agrado”. Assim, as atividades foram feitas de formas lúdicas, 

levando o concreto para sala de aula, ou seja, as atividades foram confeccionadas 

por eles, aprenderam brincando.  Primeira atividade: pegamos o mapa-múndi da 

escola e em cima dele conheceram os continentes, assim deixamos as crianças 

explorar o mapa. Na sequência da atividade fizemos uma savana: no qual levamos 

uma maquete pré-confeccionada e os alunos tinha que acrescentar os animais 

africanos para finalizar a atividade. Outra atividade proposta foi a do bingo, teve dois 

tipos de bingo o de letras e sílabas, no qual o aluno recebia uma gratificação, nessa 

aula teve um bom rendimento. Última atividade foi a da feijoada: em que as crianças 

tinham que fazer uma feijoada simbólica. Levamos um caldeirão e as mesmas tinha 

que encontrar os ingredientes para colocar no caldeirão. Com o término da regência, 

participamos do evento da escola em comemoração o dia da consciência negra, no 

qual fomos convidadas a expor o projeto de sala de aula. O evento aconteceu dia 27 

de novembro no período matutino, em uma parte do pátio, montamos um pequeno 

estande e apresentamos atividades confeccionadas pelos alunos e, assim, 

encerramos as atividades com na escola. No dia 05 e 06 de novembro ocorreu o 

evento da faculdade, que foi o I Seminário de Educação de Ariquemes – Educari, 

nele publicamos as nossas experiências do projeto. Após essa publicação, fomos 

convidadas a participar do I Seminário Experiências Exitosas, no qual as professoras 

de uma escola municipal, relataram suas experiências na sala de aula durante o ano 

letivo.  
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Escola: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Roberto 
Turbay 
Nível:  1º ano  Período:  vespertino  Carga horária:  40 horas 
Professoras:  Ingrid dos Santos Silva e Leila Cláudia da Silva de Souza 
 
 

PROJETO: CONSCIÊNCIA NEGRA  
 
Justificativa:  

A presente atividade tem por objetivo abordar o Dia da Consciência Negra, 
fazer com que os alunos reflitam sobre a sociedade como um todo, principalmente, 
sobre a sociedade negra. Através das atividades vamos apresentar África, mostrar 
como os negros chegaram ao Brasil e como surgiu o dia da consciência negra.  
 
Objetivo Geral:  

Proporcionar conhecimentos sobre os aspectos históricos e conhecer o 
motivo especial pelo Dia da Consciência Negra. 
  
Objetivos Específicos: 
• Explorar o Continente da África 
• Reconhecer e valorizar a identidade, a história e a cultura dos afro-brasileiros. 
• Conhecer algumas brincadeiras e danças africanas; 
• Identificar alguns aspectos artísticos das culturas africanas; 
• Ampliar o conhecimento sobre as variedades de animais; 
• Fazer leituras de imagens através dela reproduzir a escrita; 
• Fazer parte de situações de leitura e escrita, mesmo que ainda não saiba ler e 
escrever convencionalmente; 
• Estimular o respeito ás diferenças. 
• Conversar a respeito da discriminação e preconceitos na aparência das 
pessoas. 
 
Conteúdos 

Português, Matemática, Ciências, Geografia e Artes. 
 
Tempo estimado:   
5 semanas, 10 aulas. 
 
Material necessário:  
Cartolinas, papel sulfite, lápis de cor, tesoura, cola, tinta, isopor, palito de picolé e 
pedra. 
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1º Semana: Continentes /África; 

 
1ºDia 

• Leitura deleite Livro: Cabelo de Lelê. 
• Primeiro vamos conhecer os continentes através do mapa mundi, explorando 

o mesmo, questionando as crianças e recolhendo o conhecimento que elas já 
possuem sobre o assunto.  

• Atividade será um mapa dos continentes, no qual os alunos vão identifica-los 
junto com as professoras. 

2ºDia 
•  Leitura deleite Livro: Cada um com o seu jeito, cada jeito é de um. 
• Fazer uma roda de conversa sobre África: Se eles conhecem ou já ouviram 

falar. 
• Apresentaremos a bandeira da África e, explicaremos o significado das cores. 
• Atividade é a bandeira da África. 

 
 
Anexos: Atividades l, ll e lll. 
 
 

2º Semana: Animais/África 
 

1º Dia 
• Leitura deleite livro: O macaco e o hipopótamo/Livro. 
• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa, 

e fazer um levantamento prévio sobre os animais que os alunos já conhecem 
e, a partir daí faremos uma lista de cinco animais de cada país que são 
encontrados no Brasil e na África. Oralmente trabalharei a quantidade de 
sílabas que tem em cada palavra, dando ênfase na letra inicial. 

• Dividirei a sala ao meio, em que cada lado estará representando o país que 
estão sendo trabalhado (Brasil/África); 

•  Os dez alunos irão até a lousa, respeitando o turno de cada colega. Onde 
terá uma cartela de ovos encapada, irá furar com auxílio de um lápis e dentro 
encontrará o desenho de animal num pedaço de papel. No qual terão que 
dizer o nome desse animal para que possamos escrever no quadro; 

•  Tendo a professora como escriba, perguntarei por qual letra se inicia cada 
animal e até completarmos a palavra completa, depois iremos fazer a 
separação de sílaba. 

• Atividade impressa contar os animais de cada espécie. 
 

2º Dia 
• Leitura deleite livro: Por que o cachorro foi morar com o homem.  
• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa, 

e fazer um levantamento prévio sobre os animais que os alunos já conhecem 
e, a partir daí faremos uma lista de cinco animais de cada país que são 
encontrados no Brasil e na África, oralmente trabalharei a quantidade de 
sílabas que tem em cada palavra, dando ênfase na letra inicial. 

• Atividade impressa janela com desenho e nome dos animais; 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 111



• Confecção da savana africana 
 

Anexos: Atividades lV, V e Vl. 
 
 
 

3º Semana: Cultura (música, vestimentas, danças e artes). 
 
1ºDia 

• Leitura deleite livro: Meninas Negras 
• Conversar com os alunos sobre o que sabem sobre as músicas, a arte e a 

cultura africana de um modo geral; 
• Explicar que as músicas africanas são cantadas em ritos religiosos e que tem 

tipos de ocasiões para serem cantadas. 
• Colocar uma música referente à cultura africana para eles escutarem e 

explicar que ao dançar as músicas, algumas tribos pintam o rosto ou usam 
máscaras; 

• Atividades impressas. 
•  Criar um instrumento. 

 
2ºDia 

• Leitura deleite livro: Menino Marrom; 
• Mostrar aos alunos a foto de algumas máscaras africanas; 
• Entregar um papelão demarcado o contorno de um rosto e, orientar que cada 

um crie a sua máscara (africana). 
• Bingo com as letras.  

 
Anexos: Atividades Vll, Vlll, lX e X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Semana: 
 
Consciência Negra/ Como surgiu o dia. 
1º Dia 
Livro: Menina do Laço. 

• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa 
e nela uma introdução do dia da consciência negra, com questionamentos. 

• Atividades no quadro e impressa. 

2º Dia 

• Livro: Patinho feio. 
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• Roda de conversa: sobre as desigualdades. 
• Confecção do cartaz 
• Bingo das letras 
• Atividade impressa 

 
5º Semana: 
 
Comidas/África 
 
1º Dia 
Conto: A história da feijoada  

• Passar a receita da feijoada no quadro para que crianças copiem em seus 
cadernos. 

• Atividade: fazer o livro de receita. 
• Atividades impressas: cruzadinha e figuras geometrias.  

 
 
2º Dia 
 
Conto: Lenda Ubuntu 

• Relembrar aula passada sobre a receita da feijoada, simular o preparo da 
feijoada.  

• Atividades impressas no qual os ingredientes serão escritos, pintados e 
cortados pelas crianças. Para colocar no caldeirão grande confeccionado 
pelas professoras. 

• Bingo de sílabas.  
 
 

Cronograma: 
 

ATIVIDADES 
 

PRAZOS 
 

 Início Término  
Observação  14/08/2019 15/08/2019 
Planejamento  da Aula  21/08/2019 01/09/2019 
Aulas  do Projeto  04/09/2019 03/10/2019 
Trabalhos  escritos  07/10/2019 31/10/2019 
Culminância  - 27/11/2019 
 
 
Produto final: 
Expor os materiais criados pelos alunos ao longo do  projeto.  
 
 
Avaliação 
Será através de registro por parte de observações no decorrer das atividades 
aplicadas. 
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Atividade I  

 

 

Atividade III  

          Atividade Vl  

ANEXO: 

 

    

     Atividade II

  

 Atividade IV   Atividade V

  

        Atividade Vll                   Atividade Vlll              

 

Atividade II  

 

Atividade V  

  

Atividade Vll                   Atividade Vlll               
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                Atividade lX                             

 

  

                            Atividade X                   
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Produtos: 

 

 

Resumo: UMA VIAGEM NO MUNDO DA LEITURA  
 
Ingrid dos Santos Silva¹; Leila Cláudia Silva de Souza²; Marcia Ângela Patrícia³. Bernadete Rodrigues 
dos Santos4 .  
1 Acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de Ariquemes-
RO.  
2 Acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de Ariquemes-
RO.  
3 Mestre em Educação pela Universidade Federal Rondônia (2015); Especialização em metodologia 
do ensino Superior pela Universidade Federal de Rondônia (2005); Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Federal de Rondônia (2004); Docente do Curso de Pedagogia da UNIR\ Campus de 
Ariquemes - RO – marroco@unir.br. Pesquisa Bibliográfica e empírica em instituição pública.  
4 Graduada em letras pela Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR, 2009); Especialização em 
gestão com ênfase em psicologia educacional e educação especial. Coordenadora da Escola Roberto 
Turbay. Autor  
correspondente: Ingrid dos Santos Silva. Endereço: Rua Fernando Pessoa, 4731 - Bom Jesus. 
Ariquemes – RO. E-mail. ingridtanaka04@gmail.com. 33 
_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906.  
 
Resumo O presente resumo teve como objetivo refletir sobre técnicas diferenciadas que 
despertassem o interesse da leitura nos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola 
pública municipal de Ariquemes/RO. Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 
Ariquemes- RO. Iniciamos o projeto com 20 horas de observação, analisando a sala, o espaço, os 
alunos e professores, para planejar a sequência didática. Definimos o tema “Uma viagem no Mundo 
da Leitura”. Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 
desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos a sequência com 
intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura. De acordo com Cecília Meireles (1984) “[...] a 
literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem com 
agrado”. E assim apresentamos a sequência didática para os alunos, para que pudéssemos trabalhar 
juntos e, assim alcançar nossos objetivos. Na primeira semana trabalhamos com o gênero textual 
entrevista, trazendo para sala de aula leitura jornalística e informativa, nessa aula exercitamos a 
leitura oral, buscando trabalhar a timidez e ajudando na desenvoltura do aluno. Na segunda semana 
foi exposto o gênero textual tiras, e assim reforçando a leitura oral, com essa atividade buscamos 
observar a criatividade e a escrita do aluno. Na terceira semana realizamos atividades com o relógio 
e o calendário. Levantamos algumas informações a respeito dos conhecimentos prévios e a partir daí 
cada aluno confeccionou o seu relógio de pulso, por meio do calendário procuramos conhecer as 
datas comemorativas. Na quarta semana o tema foi o mercadinho, onde, apresentamos o sistema 
monetário de alguns países e principalmente o brasileiro para que eles aprendessem como funciona 
a movimentação da moeda brasileira. Na quinta e última semana desempenhamos o papel da 
cidadania com os alunos, nessa aula apresentamos todos os documentos que um cidadão possui. 
Diante dos documentos expostos, confeccionamos identidades e títulos de eleitor para aluno. Com 
esses dois documentos em mãos exerceram um ato de cidadania, onde simulamos uma pequena 
eleição com os próprios alunos representando um cargo político. Assim finalizamos as atividades 
propostas na sequência didática com carga horária de 40 horas. Conforme afirma Soares (1995) “As 
etapas de ensino e aprendizagem na alfabetização e no letramento devem envolver usos sociais, 
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funções habilidades técnicas e valores que vão muito além de apenas saber ler e escrever”. No 
término dessa primeira etapa realizamos a exposição das atividades feitas em sala, materiais 
pedagógicos confeccionados, livros literários fornecidos pela própria escola. Com a exposição desses 
materiais citados acima, realizamos a culminância em uma feira cultural que a escola promoveu. Os 
resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas tiveram uma melhora significativa, e os 
alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi apresentado para eles. 
Concluímos após a aplicabilidade da sequência didática que a alfabetização é um processo de 
aprendizagem contínua que passa por um ciclo, onde cada etapa tem um papel importante na 
construção do conhecimento da criança.  
Palavras-chave: Aluno. Alfabetização. Leitura. 
Disponível em: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf 
 
 

 

DIVERTINDO-SE COM AS PARLENDAS 
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Autores: 
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3 Bernadete Rodrigues dos 
Santos 
4 Márcia Ângela Patrícia 
 
1 Aluno de Licenciatura/ 
Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ UNIR  
Campus Ariquemes. 
2 Aluno de Licenciatura/ 
Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ UNIR  
Campus Ariquemes. 
3 Supervisora/Preceptora/ 
Escola Municipal de Ensino 
Infantil e Ensino Fundamental 
Roberto Turbay. 
4 Coordenadora/ Orientadora 
/Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ UNIR  
Campus Ariquemes. 
 
 
E-mail do 
coordenador/Orientador 
4 marroco@unir.br 
 
Palavras-chave: 
Gêneros textuais. 
Parlendas. 
Leitura e 
Escrita. 
 

  
O presente resumo tem por objetivo demonstrar e refletir o uso do 
gênero textual “parlenda” no processo de alfabetização de uma turma 
do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 
Ariquemes - RO. Trata-se de uma experiência no Programa de Bolsa 
à Iniciação à Docência (PIBID) e a formação acadêmica do curso de 
Pedagogia – UNIR. A metodologia consistiu em observação da 
turma, sendo 20 horas para essa atividade. Foi proposto pela 
supervisora um projeto de leitura com a turma, no qual o tema era 
Viajando no Mundo da Leitura. Conforme Bakhtin (1977), “os 
gêneros podem ser aprendidos espontaneamente, através do convívio 
e coletividade com o outro, e é por meio deles que a comunicação se 
torna possível”. No decorrer da regência foi apresentado três 
parlendas, sendo elas: A casinha da vovó, O macaco foi à feira e 1,2 
Feijão com Arroz. No primeiro momento apresentamos o gênero 
textual no qual exploramos todo o contexto, com ênfase na ortografia 
e o reconhecimento do alfabeto de formas diferentes, por meio delas 
trabalhamos rimas, consciência fonológica e números. De forma 
lúdica reproduzimos uma maquete da casa da vovó, um baú de 
leituras, um livro de parlendas e profissões. Ao término, as atividades 
foram expostas em um evento cultural promovido pela escola. Os 
resultados indicaram que a metodologia aplicada foi produtiva para o 
processo de leitura e escrita, os avanços foram visíveis, houve o 
envolvimento dos alunos, mas principalmente melhoria no processo 
de leitura, escrita e alfabetização matemática. Concluímos que 
convivência com a prática em consonância com teorias estudadas nos 
ajudou a compreender a importância da inclusão dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem, e só é possível alfabetizar e letrar 
com um ensino focado nos gêneros textuais, pois os mesmos estão 
presentes no cotidiano e, assim, torna-se possível para o aluno 
identificar a especificidade de cada um deles e os contextos de 
utilização na sociedade. 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 124



 
Disponível em: http://www.pibid.unir.br/ 
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RELATÓRIO RESUMO

 

Antes de irmos 

planejamentos, os pibidianos

40h no campus da UNIR Ariquemes na qual aprendemos 

teórico-metodológicas relacionadas às diferentes c

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

materialista histórica, psicologia genética e psicologia histórico 

utilizamos o livro: GASPARIN, João Luiz e MARIA, Cri

histórico crítica: da teoria à prática no contexto escolar). 

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

de observação. Identificou

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

crianças. Selecionou-se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

apresentada aos alunos com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

deleite. Com a ajuda da professora conseguiu

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

sequência didática finalizou

desenvolvida pela escola, na qual apresentou

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

feitos os relatórios e o resumo 

Após o fim das atividades

RELATÓRIO RESUMO  

Antes de irmos às escolas para desenvolvermos nossas atividades e 

planejamentos, os pibidianos do curso de pedagogia fizeram uma formação inicial de 

40h no campus da UNIR Ariquemes na qual aprendemos Estudos das concepções 

metodológicas relacionadas às diferentes concepções de alfabetização ao longo 

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

materialista histórica, psicologia genética e psicologia histórico cultural) para isso 

utilizamos o livro: GASPARIN, João Luiz e MARIA, Cristina Petenucci (pedagogia 

à prática no contexto escolar).  

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

Identificou-se que mais da metade dos alunos tinham dificuldade em 

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

da da professora conseguiu-se identificar as cantigas que a maioria 

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

a finalizou-se com uma culminância em uma feira cultural 

desenvolvida pela escola, na qual apresentou-se alguns trabalhos desenvolvidos em sala

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

feitos os relatórios e o resumo expandido que seria usado posteriormente para o evento. 

Após o fim das atividades foi organizado um evento na UNIR para entre outras 

escolas para desenvolvermos nossas atividades e 

fizeram uma formação inicial de 

Estudos das concepções 

oncepções de alfabetização ao longo 

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

cultural) para isso 

stina Petenucci (pedagogia 

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

se que mais da metade dos alunos tinham dificuldade em 

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

se identificar as cantigas que a maioria 

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

se com uma culminância em uma feira cultural 

trabalhos desenvolvidos em sala. 

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

expandido que seria usado posteriormente para o evento. 

foi organizado um evento na UNIR para entre outras 
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atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

anterior pelos pibidianos, aprese

Tema: Gênero Textual/ Música

Professores: Elaine dos Santos, Vinicius da Silva Ciola

Turma: 2º ANO C – vespertino

Período: 30 dias 

Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências e matemática

 

Objetivos   

• Brincar com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas;

• Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

em sala; 

• Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

musicas;  

• Trabalhar o desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário;

• Identificar os animais e classificá

• Trabalhar questões referente a higiene pessoal; 

• Trabalhar quantidades através das cantigas;

• Trabalhar a consciência corporal com as crianças; 

 
Conteúdo:  

 
• Desenvolvimento da linguagem oral e escrita
• Ritmo musical 

• Produção de texto coletivo e individual 
• nimais (terrestres e aquáticos) e seus respectivos habitats 

• Higiene pessoal  
• Noções de quantidade
• Consciência corporal

 

atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

anterior pelos pibidianos, apresentamos o banner “musicalização na alfabetização

Gênero Textual/ Música 

Elaine dos Santos, Vinicius da Silva Ciola 

vespertino 

Língua Portuguesa, Ciências e matemática 

com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas;

Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário;

Identificar os animais e classificá-los quanto ao seu habitat; 

Trabalhar questões referente a higiene pessoal;  

quantidades através das cantigas; 

Trabalhar a consciência corporal com as crianças;  

Desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

Produção de texto coletivo e individual  
(terrestres e aquáticos) e seus respectivos habitats  

Noções de quantidade 
Consciência corporal 

atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

musicalização na alfabetização”. 

com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas; 

Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário; 
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Metodologia: 

1ª etapa: 

O sapo não lava o pé

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
características como, por exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 
sobre as cordas. 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 
cantiga com algumas perguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 
dentro de balões, mas elas est
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 
com a música, textos lacunados, q
palavras, ditados, produção de texto.

2ª etapa: 

A linda rosa juvenil

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
textos lacunados, ditados para trabalharmos a questão das silab
como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
esta em tirar e os alunos precisam organizá
uma pequena interpretação de texto referente a música.

 

3ª etapa: 

Fui ao mercado (formiguinha) 

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 
podem comprar que rimam com a letra da musica, trabalhar p
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça

O sapo não lava o pé 

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 

erguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 
dentro de balões, mas elas estão embaralhadas, e fica a cargo do aluno escrevê
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 
com a música, textos lacunados, quantidade, no sentido de quantas vezes se repetem as 
palavras, ditados, produção de texto. 

A linda rosa juvenil 

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
textos lacunados, ditados para trabalharmos a questão das silabas e formação de frases, 
como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
esta em tirar e os alunos precisam organizá-la na ordem certa, também será feito em sala 
uma pequena interpretação de texto referente a música. 

Fui ao mercado (formiguinha)  

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 
podem comprar que rimam com a letra da musica, trabalhar pequenas produções de 
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 

erguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 

ão embaralhadas, e fica a cargo do aluno escrevê-las 
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 

uantidade, no sentido de quantas vezes se repetem as 

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
as e formação de frases, 

como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
la na ordem certa, também será feito em sala 

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 

equenas produções de 
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça-palavras, e 
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por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 
que colar na ordem certa em seus cadernos.

 

4ª etapa: 

A canoa virou 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 
peixe para colocar o nome e pint
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 
de frases, como também produção de t
habitats naturais, trabalhar textos lacunados.

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
com palavras embaralhadas, e terão que organizá

  

Materiais  

Violão, cartolina, lápis de cor, folha de sulfite, tesoura, cola.
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por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 
que colar na ordem certa em seus cadernos. 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 
peixe para colocar o nome e pintar, em seguida organizaremos a sala em forma de 
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 
de frases, como também produção de textos, abordar os diferentes tipos de peixes e seus 
habitats naturais, trabalhar textos lacunados. 

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
com palavras embaralhadas, e terão que organizá-las na ordem correta. 

Violão, cartolina, lápis de cor, folha de sulfite, tesoura, cola. 

Disponível em <http://armariodoprofessor.blogspot.com/2017/02/sequencia

virou.html> Acesso em. 02 de out. de 2018. 

Disponível em <https://www.soescola.com/2017/02/sequencia

virou.html> Acesso em. 02 de out. de 2018. 

Disponível em <http://notebookdaprof.blogspot.com/2013/01/atividade-

Acesso em.  08 de out. de 2018. 

http://elenicejipa.blogspot.com/2017/06/sequencia

educacao_11.html> Acesso em 09 de out de out. de 2018.  

por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 

ar, em seguida organizaremos a sala em forma de 
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 

extos, abordar os diferentes tipos de peixes e seus 

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
 

Disponível em <http://armariodoprofessor.blogspot.com/2017/02/sequencia-didatica-
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-integrada.html> 
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No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay. F

carga total de 20 h, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

em 2 etapas de cada eram contadas pequenas historias infantis 

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. E

aplicadas atividades como 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

historias contadas em sala, porem para nossa surpresa todos dem

No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay. Foi feita uma observação com uma 

, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

em 2 etapas de cada eram contadas pequenas historias infantis para a turma

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. E

 ditados, pinturas, recortes e colagens na qual eles pudessem 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

historias contadas em sala, porem para nossa surpresa todos demonstraram bastante 

 

No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

ita uma observação com uma 

, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

para a turma como o 

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. Em seguida eram 

na qual eles pudessem 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

onstraram bastante 
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entusiasmo para responder as perguntas feitas em sala.

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos 

pibidianos e quaisquer outras duvidas.

No segundo semestre

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

“consciência negra”, este plano foi dividido em 5 par

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alu

desenvolvidas algumas atividades em

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme rea

o contexto da historia, e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

palavras, e a segunda era de origem africana 

consistia em dividir um espaço em dois, denominar um

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apr

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

feitos por professores da escola. Ao longo do semestre 

reuniões para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

estava por vir. A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anter

pibidianos, na qual apresentamos o banner 

alfabetização” no evento teve vários outros banners 

bolsistas do pibid, além dos banners tiveram algumas palestras.

 

 

entusiasmo para responder as perguntas feitas em sala. Ao longo do semestre também 

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos 

pibidianos e quaisquer outras duvidas. 

No segundo semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 3º ano 

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

“consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada semana era 

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da cultura africana, foram 

desenvolvidas algumas atividades em cima desses contos como interpretações de texto e 

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar algumas tarefas relacionadas com 

e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

palavras, e a segunda era de origem africana e se chamava “terra-mar”, essa brincadeira 

consistia em dividir um espaço em dois, denominar um como terra e o outro como mar. 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos levamos 

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

ores da escola. Ao longo do semestre também tivemos algumas 

para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anter

na qual apresentamos o banner “trabalho com gênero textual contos na 

no evento teve vários outros banners além dos apresentados pelos 

dos banners tiveram algumas palestras.  

Ao longo do semestre também 

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos passos dos 

esponsáveis pela turma do 3º ano 

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

tes na qual em cada semana era 

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

nos da cultura africana, foram 

cima desses contos como interpretações de texto e 

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

lizar algumas tarefas relacionadas com 

e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

mar”, essa brincadeira 

como terra e o outro como mar. 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

esentação dos trabalhos levamos 

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

também tivemos algumas 

para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos 

“trabalho com gênero textual contos na 

dos apresentados pelos 
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RELATÓRIO PARCIAL DE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1. SUBPROJETO: PIBID 

do curso pedagogia da universidade federal Unir campus Ariquemes. 

1.2. NOME DO BOLSISTA

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e

viniciusciola@gmail.com e 

2. OBJETIVOS : 

• Desenvolver a percepção auditiva e visual através dos contos;

• Ampliar o interesse e o gosto pela leitura;

• Propiciar a ampliação da linguagem oral;

• Inserir características de alguns animais;

• Trabalhar valores e princípios éticos;

• Conhecer as tradições africanas

• Conversar a respeito da discriminação 

aparência das pessoas 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

eram considerados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

Brasil, Zumbi dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 

ARCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO SUBPROJETO DO 

2º SEMESTRE, 2019– BOLSISTA  

PIBID – programa institucional de bolsa de iniciação à docência, 

do curso pedagogia da universidade federal Unir campus Ariquemes.  

OME DO BOLSISTA , MATRÍCULA E EMAIL : Bolsistas Vinicius da Silva Ciola e 

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e

e elainemanukeim@gmail.com  

Desenvolver a percepção auditiva e visual através dos contos; 

Ampliar o interesse e o gosto pela leitura; 

Propiciar a ampliação da linguagem oral; 

Inserir características de alguns animais; 

e princípios éticos; 

Conhecer as tradições africanas; 

Conversar a respeito da discriminação  e preconceitos baseados na 

aparência das pessoas  

TIVIDADES PREVISTAS E DESENVOLVIDAS : 
No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

derados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

mares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 

UBPROJETO DO PIBID   

programa institucional de bolsa de iniciação à docência, 

: Bolsistas Vinicius da Silva Ciola e 

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e-mails 

e preconceitos baseados na 

No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

derados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

mares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 
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interpretações de texto e questõ

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

revisamos todo o conteúdo apresentad

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

cartela primeiro ganharia um brinde,

“terra-mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

professores gritavam para a turma “terra” e

apenas um vencedor.  

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

levamos o bingo de palavras, atividades fe

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

professores da escola.  

A coordenadora do 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

dos banners tiveram algumas pa

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

coordenadora da escola que havia feito u

seria trabalhado em sala o gênero entrevista.

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 

cronograma. 

interpretações de texto e questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a 

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

revisamos todo o conteúdo apresentado, e em seguida fizemos duas brincadeiras para 

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

cartela primeiro ganharia um brinde, e a segunda era de origem africana e se chamava 

mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

professores gritavam para a turma “terra” e “mar” alternadamente até que sobrasse 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

levamos o bingo de palavras, atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a 

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para apresentação 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

dos banners tiveram algumas palestras. 

TIVIDADES PREVISTAS E NÃO DESENVOLVIDAS

Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

coordenadora da escola que havia feito uma viagem para a África do Sul, Para isso 

seria trabalhado em sala o gênero entrevista. 

TIVIDADES NÃO PREVISTAS E DESENVOLVIDAS : 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 

es de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a 

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

o, e em seguida fizemos duas brincadeiras para 

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

e a segunda era de origem africana e se chamava 

mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

“mar” alternadamente até que sobrasse 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

itas em sala, alguns cartazes sobre a 

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

Pibid organizou um evento (Educari) para apresentação 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

ESENVOLVIDAS : 
Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

ma viagem para a África do Sul, Para isso 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

de texto tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

que significa ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

que não foi gratificante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

algum imprevisto.   

7. BIBLIOGRAFIA (conforme as normas da ABNT)
BETTELHEIM, Bruno.

Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000

 
8. ANEXOS (se necessário)

 

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

icante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

(conforme as normas da ABNT) 
BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas. 

 
PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000

(se necessário) 

 
 
 
 
 

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

icante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

 17. ed. Rio de 

PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000 
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Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 
mesmo tratamento recebemos da supervisora da escola.

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 
registros, planejamentos, estudos teóricos e da política edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariquemes, 12 de dezembro de 2019.

Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 

amento recebemos da supervisora da escola. 

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 
registros, planejamentos, estudos teóricos e da política educacional orientadora da 

 

Ariquemes, 12 de dezembro de 2019. 

 

Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 

cacional orientadora da 
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alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 
sendo a Semana de Pedagogia do Campus de Ariquemes e o se
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes.

 
 
Produções acadêmicas: 
 
Musicalização na alfabetização infantil.
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf
 
Trabalho Com Gênero Textual “Contos” Na Alfabetização
http://www.pibid.unir.br/ 

 

alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 
sendo a Semana de Pedagogia do Campus de Ariquemes e o segundo evento I Educari e 
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes.

Musicalização na alfabetização infantil. Disponível em: 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf 

Trabalho Com Gênero Textual “Contos” Na Alfabetização. Disponível em:

alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 

gundo evento I Educari e 
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes. 

 

Disponível em: 
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TRABALHO COM GÊNERO TEXTUAL “CONTOS” NA 
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TRABALHO COM GÊNERO TEXTUAL “CONTOS” NA ALFABETIZAÇÃO

 
R E S U M O 
 

Bernadete Rodrigues dos 

 

Subprojeto de pedagogia/ 

Rodrigues dos 

/Subprojeto de pedagogia/ 

coordenador/Orientador 

  
O resumo expõe um relato de experiência que teve por objetivo 
estimular, por meio do gênero textual “contos”, o gosto pela 
leitura de alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública de Ariquemes 
trabalho desenvolvido no PIBID/CAPES, através da
participação de acadêmicos do curso de licenciatura em 
pedagogia/UNIR, campus de Ariquemes. Nossos pressupostos 
teóricos estão fundamentados em Pietro (2000) e 
(2007). A metodologia consistiu na elaboração de um projeto 
didático com o foco nos contos de fadas. O planejamento foi 
dividido em 6 etapas, priorizamos a exposição de duas etapas 
sendo elas os contos “O patinho feio” e “os três porquinhos”. 
No primeiro conto utilizamos um pequeno teatro para cativar a 
atenção dos alunos, após, realizamo
aprimorar a interpretação de texto, dentre as atividades foram 
feitas dobraduras de papel em forma de patinhos para a turma 
colorir, trabalhou-se também vogais e consoantes de palavras 
relacionadas com o conto. No segundo conto utilizou
para contar a história, sequencialmente foram feitas perguntas 
a respeito, após realizamos uma atividade na qual a sala foi 
dividida em três grupos e cada um ficou responsável pela 
construção das casinhas da história, na casa de palha foi usado 
folhas de jornal, na de madeira, palitos de picolé e na de 
tijolos, canetinha e lápis de cor. Os contos subsequentes se 
organizaram em 2 etapas de cada, na qual eram lidos contos
para a turma e em seguida eram aplicadas atividades diversas 
como colagem, pinturas, dobraduras de papel, vogais e 
consoantes. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a 
respeito das histórias, a maioria demonstrou motivação para 
respondê-las. Os resultados comprovaram que o trabalho com 
o gênero “contos” contribui de forma positiva para no processo 
de alfabetização, de modo participativo e interativo, mesmo 
havendo em alguns casos limitações no processo, devido ao 
fato de ser uma turma de primeiro ano e para alguns alunos 
eram o seu primeiro contato com a escola. Conclui
gênero contos de fadas incentiva o gosto pela leitura, além de 
reinterpretar questões universais como os conflitos de poder 

ALFABETIZAÇÃO  

xperiência que teve por objetivo 
estimular, por meio do gênero textual “contos”, o gosto pela 
leitura de alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública de Ariquemes - RO. Trata-se de um 
trabalho desenvolvido no PIBID/CAPES, através da 
participação de acadêmicos do curso de licenciatura em 
pedagogia/UNIR, campus de Ariquemes. Nossos pressupostos 
teóricos estão fundamentados em Pietro (2000) e Bettelheim 

A metodologia consistiu na elaboração de um projeto 
contos de fadas. O planejamento foi 

dividido em 6 etapas, priorizamos a exposição de duas etapas 
sendo elas os contos “O patinho feio” e “os três porquinhos”. 
No primeiro conto utilizamos um pequeno teatro para cativar a 
atenção dos alunos, após, realizamos inferências para 
aprimorar a interpretação de texto, dentre as atividades foram 
feitas dobraduras de papel em forma de patinhos para a turma 

se também vogais e consoantes de palavras 
relacionadas com o conto. No segundo conto utilizou-se o livro 
para contar a história, sequencialmente foram feitas perguntas 

uma atividade na qual a sala foi 
dividida em três grupos e cada um ficou responsável pela 
construção das casinhas da história, na casa de palha foi usado 
folhas de jornal, na de madeira, palitos de picolé e na de 

Os contos subsequentes se 
organizaram em 2 etapas de cada, na qual eram lidos contos 
para a turma e em seguida eram aplicadas atividades diversas 

nturas, dobraduras de papel, vogais e 
consoantes. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a 
respeito das histórias, a maioria demonstrou motivação para 

Os resultados comprovaram que o trabalho com 
positiva para no processo 

de alfabetização, de modo participativo e interativo, mesmo 
havendo em alguns casos limitações no processo, devido ao 
fato de ser uma turma de primeiro ano e para alguns alunos 
eram o seu primeiro contato com a escola. Conclui-se que o 
gênero contos de fadas incentiva o gosto pela leitura, além de 
reinterpretar questões universais como os conflitos de poder 
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como bem e mal, por exemplo, e a formação de valores, numa 
combinação entre realidade e fantasia promovendo o 
desenvolvimento da personalidade da criança.
 
 
 
 

como bem e mal, por exemplo, e a formação de valores, numa 
combinação entre realidade e fantasia promovendo o 

da personalidade da criança. 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 143



 

  

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 144



 

  

 

 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 145



1 

_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906. 

EDIÇÃO ESPECIAL DA REVISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REGIÃO 

NORTE: IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, Problemas de 

Aprendizagem e Educação Especial e I Encontro de Egressos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes. 

 

Sobre o Evento 

 

A IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, Problemas de 

Aprendizagem e Educação Especial e o I Encontro de Egressos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes, evento vinculado ao 

Departamento de Ciências da Educação (DECED) do Campus de Ariquemes da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), constitui-se em um evento anualmente 

realizado pelo corpo docente e discente do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

No ano de 2019, ele contemplou de modo inédito, uma das áreas 

consideradas prioritárias deste curso, a Neurociência aplicada à Área da Educação. 

Adicionalmente, por sua estreita relação com os Problemas de Aprendizagem e a 

Educação Especial, estas também compuseram os eixos temáticos do evento. 

 

Contando com palestrantes renomados de dentro e fora do estado de 

Rondônia, o evento buscou contribuir com a formação acadêmica e profissional dos 

participantes ao mesmo tempo em que possibilitou a submissão e apresentação de 

trabalhos científicos provenientes de ações de pesquisa e extensão desenvolvidas 

na região do Vale do Jamari. Os resumos desses trabalhos são exatamente os 

contemplados nesta Edição Especial da Revista de Ciência e Tecnologia da Região 

Norte. 

Meus sinceros agradecimentos a todos os participantes do evento e 

autores dos trabalhos aqui publicados. 

 

 

Prof. Dr. Fernando Sérgio Silva Barbosa. 

Presidente da Comissão Organizadora.  
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Resumo: O LÚDICO COMO INSTRUMENTO INDISSOCIÁVEL DA 

ALFABETIZAÇÃO INFANTIL. 

 

Andreza da Silva Brzezinski¹; Mayra Santos Nunes1 ; Eliane de Araújo Teixeira2. 

 

1Acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) Campus de Ariquemes. 

2Mestra em Educação pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

Pesquisa bibliográfica e empírica realizada em escola pública de Ariquemes (RO). 

 

Autor correspondente: Andreza da Silva Brzezinski. Endereço: Rua Safira, 1512. 

Setor Parque das Gemas. Ariquemes (RO). CEP: 76.873-800. E-mail: 

andrezabrzezinski@gmail.com 
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RESUMO 

 

O trabalho em questão iniciou-se a partir do projeto de extensão PIBID/CAPES e o curso de 
Pedagogia – Ariquemes – RO. Este resumo tem por objetivo apresentar os resultados de uma 
experiência com os alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública no município de 
Ariquemes-RO. Fundamentado na pedagogia histórico-critica Saviani (2007) e Gasparin (2012), 
buscou-se atividades que oportunizassem aos alunos o conhecimento do mundo letrado, a partir da 
prática social inicial. A alfabetização, segundo Soares (1998, p.39,40) é indissociável do letramento, 
pois compreende-se que não é apenas a absorção da leitura e escrita e sim a habilidade de 
desenvolvimento das mesmas. Percebeu-se por meio da observação do cotidiano das crianças na 
escola no período de (20 horas), a necessidade de implementar o lúdico como recurso na prática 
alfabetizadora, a fim de, demonstrar as formas positivas dessa ferramenta no processo ensino e 
aprendizagem. A partir desta observação, foi elaborado o planejamento com a inserção de atividades 
de abordagem lúdica. Considerou-se o conhecimento das vivencias das crianças como pontapé inicial 
para abordagem de conceitos mais elaborados, o qual os alunos ainda não conheciam. No decorrer 
da aplicabilidade do planejamento, primou-se por inserir em todas as aulas o lúdico. Citar-se-á dois 
exemplos: 1) Uma atividade de ditado que trabalhava a escrita e a fonologia da palavra. Elaborou-se 
um cartaz com o nome “Ditado Frito”, confeccionados mini ovos, os quais haviam palavras escritas 
em cada um, foram colocados em uma mini frigideira e as crianças, individualmente foram pegando 
os “ovos” com uma espátula, assim, leram bem alto para toda turma ouvir e escreverem a palavra 
ditada. 2) Outra atividade que pode ser citada é a do tapete de lateralidade, o qual foi confeccionado 
com pegadas invertidas para as crianças pularem de acordo com a posição das pegadas. Nessa 
atividade além de ter sido trabalhado a lateralidade das crianças, foram confeccionadas fichas com 
atividades de adição e subtração para que, quando elas chegassem ao meio do tapete, pegassem 
uma ficha com o desafio escrito (que estava dentro de uma caixa) e respondessem. Quem acertasse 
continuava o percurso. Através destas observações, verificou-se que a interação das crianças 
aumenta consideravelmente quando comparadas com as atividades tradicionais. As atividades 
lúdicas além de não deixar a aula monótona, proporciona novos aprendizados e socialização. O 
projeto, primeira etapa do PIBID/Pedagogia/Ariquemes, foi realizado e concluído com êxito com a 
realização da culminância no pátio da escola, com atividades lúdicas e exposição, de tal forma que 
todas as crianças puderam participar e interagir com as atividades. Portanto, este estudo teve por 
finalidade proporcionar um contato direto com os alunos e através disto trazer conhecimento de como 
é a prática do professor. Assim, pôde-se obter experiência de como tornar uma aula mais atrativa e 
produtiva. 
 
Palavras-chave: Lúdico. Letramento. Alfabetização.  
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referente a este resumo.” 
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Resumo: INTERDISCIPLINARIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Bruna Mattos Leal¹; Maria Andréia Moreira¹; Márcia Ângela Patrícia²; Bernadete 

Rodrigues dos Santos Begali³ 

 

1Acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) Campus de Ariquemes. 

²Professora Mestre da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus de 

Ariquemes.  

³Professora formada em Letras pós-graduada em gestão com ênfase em psicologia 

educacional e educação especial.  

 

Pesquisa realizada no Campus de Ariquemes da UNIR. 

 

Autor correspondente: Maria Andréia Moreira. Rua Andorinhas, 1622. Setor 02. 

Ariquemes, RO. CEP: 76.873-218. E-mail: andreiaunir2018@hotmail.com 
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RESUMO 

 

O resumo objetiva refletir sobre a alfabetização no contexto da interdisciplinaridade em uma turma do 
3° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Ariquemes/RO. Contou com apoio 
financeiro da CAPES/PIBID. O estudo foi realizado no segundo semestre de 2018. A alfabetização no 
contexto da interdisciplinaridade é uma proposta que exige interação entre duas ou mais disciplinas, o 
que resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco. Vale lembrar que a 
interdisciplinaridade implica uma vontade e um compromisso dos autores envolvidos elaborar um 
contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato é modificada e passa a depender 
claramente uma das outras. O primeiro passo foi observar o contexto por 20 horas. Dentro da sala de 
aula foi realizada análise e constatou-se que havia baixo índice em leitura e escrita. Sob orientação 
da coordenadora da escola, planejou-se a sequência didática Rótulos, com carga horária de 40 
horas. O projeto contou com ajuda dos alunos trazendo de suas casas embalagens vazias para 
trabalhar um “mercadinho”. Utilizou-se da compreensão da interdisciplinaridade para aprofundar a 
alfabetização em linguagem e alfabetização matemática, envolvendo habilidades relacionadas ao 
raciocínio lógico e a compreensão e produção de textos orais e escritos, diversificando o aprendizado. 
Iniciou-se a sequência didática com uma roda de conversa, com questionamentos sobre o tema, 
resultando em levantamento prévio. Com a participação ativa dos alunos construiu-se um alfabeto de 
rótulos. Com as embalagens recolhidas dos alunos trabalhou-se com produção de textos, leituras, 
formação de palavras, frases, conhecimento dos produtos e validades. Os alunos também elaboraram 
uma propaganda com embalagens selecionadas. Fez-se uma dinâmica, separando as embalagens 
de acordo com suas utilidades, higiene, alimentação e limpeza. Elaborou-se perguntas e respostas no 
quadro, questionando e explicando os conteúdos contidos nos rótulos. Contemplando a matemática, 
explorou-se os pesos e gramas, as informações nutricionais, e o significado de cada item de 
declaração obrigatória nos rótulos. Foi montado um “mercadinho” para trabalhar os valores em reais 
de cada produto, ensinando a identificar data de validades e passar trocos, por meio da compra. 
Segundo autor específico “letramento: estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 
mas cultiva e exerce as práticas socias que usam a escrita”.  Com base na concepção teórico-
metodológica, identificamos avanços na aprendizagem dos alunos nos quesitos conhecer os 
produtos, diferenciar os preços, conferir o troco no momento de comprar, data de validade, 
informações nutricionais, marca, quantidade de produto, empresa responsável pela fabricação, local 
da fabricação. É mister afirmar a necessidade, como consumidor, conhecer desde cedo a função 
desse gênero na sociedade. O projeto foi finalizado com uma culminância e feira cultural na escola 
aonde os alunos tiveram participação ativa com as vendas de doces e salgados do “mercadinho”, e 
os pais, professores, alunos e demais da sociedade escolar puderam apreciar os resultados da ação 
do projeto. Conclui-se que uma alfabetização plena e compreensiva deve ter como metodologia a 
interdisciplinaridade, que possibilita a apropriação dos conhecimentos de forma significativa e 
integrada. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem o objetivo de contribuir para o trabalho de pesquisa e extensão financiada pela 
CAPES/PIBID e a formação de acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em sala de aula à 
luz dos apontamentos sobre Jogos no Processo de Aprendizagem de Moreno Murcia (2005). Nessa relação 
intrínseca entre a aprendizagem através de jogos e brincadeiras, percebe-se um foco especial no assunto, 
pois tal estratégia tem sido usada como ferramenta eficaz no processo da aquisição do saber pelo lúdico, 
sobretudo na alfabetização. Nessa perspectiva, ressalta-se que brincar é inerente ao ser humano e 
estabelecer uma relação entre brincar e aprender pode tornar o processo de aprendizagem prazeroso e ao 
mesmo tempo enriquecedor para a criança. Por meio da participação em jogos e brincadeiras, o aluno 
socializa, integrando-se com os outros, além de facilitar a aprendizagem, estimular o raciocínio, atenção e a 
percepção, respeitar as regras estabelecidas e construir conhecimento a partir de erros e acertos, de acordo 
com Moreno Murcia (2005). Os jogos e as brincadeiras são a essência da criança, e utilizá-los como 
ferramenta habitual escolar possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do seu 
desenvolvimento. A participação da criança é o melhor instrumento para o desenvolvimento de sua 
personalidade, distinguindo-se dos anos da infância por uma atividade viva: fazer, criar, mover-se, ensaiar, 
experimentar e viver, a fim de aprender constantemente com a realidade. O tema foi eleito por conta da sua 
relevância e aplicabilidade, bem como seu impacto imediato diante da aplicação. A metodologia se deu pela 
observação em sala de aula com os alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma escola pública, onde 
foi aplicado o jogo do bingo de palavras com encontro consonatais, contemplando toda sala, entretanto, 
com ênfase no auxílio para os alunos com dificuldade de reconhecer as sílabas dessa complexidade, como 
por exemplo, as palavras livro, prato, biblioteca. Nesse primeiro momento, foram analisadas durante a 
utilização das fichas com as sílabas complexas, que os alunos com dificuldade, conseguiam identificá-las e 
marcá-las. No último momento, percebeu-se que a aprendizagem por essa via foi significativa, visto que o 
objetivo alcançou a todos os alunos, nivelando assim a turma nesse quesito família silábica complexa. 
Dados aspectos positivos sobre o lúdico na brincadeira do bingo, foi constatado então que todos ficaram 
bastante concentrados e participativos. Sendo assim, concluímos que a utilização de jogos e brincadeiras 
no processo de aprendizagem escolar. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou trazer uma reflexão sobre a indisciplina no contexto da alfabetização e 
apresentar possíveis alternativas para superar tal obstáculo. O estudo foi realizado em parceria com 
as escolas municipais, PIBID e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 
Ariquemes e apoio financeiro da CAPES. Partimos dos passos propostos pela pedagogia histórico-
crítica de Gasparin (2012). O tema indisciplina e os desafios em sala de aula, surgiu da dificuldade 
em aplicar os conteúdos planejados. Parrat Dayan (2008. p. 1) relata que os conflitos em sala de aula 
caracterizam-se pelo descumprimento de ordens e pela falta de limites como por exemplo: falar 
durante as aulas o tempo todo, não levar o material necessário, ficar em pé, interromper o professor, 
gritar com os colegas e o professor, dentre outros, esses conflitos impedem os docentes de ministrar 
as aulas com mais qualidade. A metodologia ocorreu com a observação (20 horas). As atividades 
práticas compreenderam 40 horas em sala de aula, sendo o público alvo os alunos do 3° do ensino 
fundamental de uma escola pública do município de Ariquemes-RO. As áreas contempladas no 
planejamento foram língua portuguesa, matemática ciências e temas transversais. Os desafios 
encontrados na sala de aula em relação aos conteúdos foram às dificuldades de lerem e escreverem 
convencionalmente, os conteúdos matemáticos e no que tange aos temas transversais, a indisciplina. 
Tratamos propriamente da última. As atividades relacionadas foram: os acordos, a carta e o bilhete, e 
a leitura sobre o tema respeito. Foram elaborados os acordos, com a participação dos alunos, 
confeccionou-se um cartaz sobre os cuidados com os materiais e as regras de convívio em sala. 
Após a confecção do cartaz, a professora leu o livro descobrindo valores: respeito, falando sobre o 
respeito, versando em relação aos principais valores que ajudam a criar laços de amizades e atitudes 
positivas para uma boa convivência. Durante a execução das atividades os alunos se mostraram 
bastante participativos, no decorrer da explicação dos acordos eles entenderam o que era correto e 
não correto. Por meio da dinâmica da escrita da carta e o bilhete, escreveram da forma que sabiam, 
um pensamento positivo para o colega. Quanto a leitura do livro, no momento em que eram 
questionados, relacionavam com acontecimentos externos, como por exemplo com os avós, pais, 
entre outros. Os resultados encontrados apontam que a indisciplina tem sido uma grande vilã quanto 
a apropriação de conhecimentos em sala de aula. Concluímos que, principalmente, no ciclo de 
alfabetização, é necessário um trabalho que envolva a ética, a cidadania, o respeito, para que o aluno 
possa realmente criar hábitos saudáveis de convivência em sociedade, caso contrário um único aluno 
indisciplinado pode comprometer a aprendizagem de toda uma turma. 
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RESUMO 

 

A sexualidade tem a definição como um aglomerado de fenômenos que permeiam os principais 
aspectos da existência humana, também é estimado um fator social e psicológico e só pode ser 
notado quando centrado no domínio e nas leis culturalistas da sociedade. Tem como objetivo informar 
sobre o tema educação sexual, abrindo hastes sobre a promoção e prevenção em saúde dentro da 
instituição de ensino público de educação básica. O método utilizado é uma concisa iniciação sobre o 
tema Saúde Sexual, Gravidez na adolescência e mudanças corpóreas. Desta forma teve como 
público alvos jovens entre 15-18 anos de idade, de uma determinada instituição estadual do 
município de Ariquemes-RO. A atividade efetivou-se através de uma aula demonstrativa, realizando 
uma “Conversa de Banheiro”. O projeto de extensão foi planejado e executado pela acadêmica de 
enfermagem sob a orientação do professor especialista Douglas Nascimento. Dentro de sala ocorreu 
à apresentação e no intuito realizado uma abordagem, onde começou organizando os alunos em 
forma de círculo na sala para uma melhor visualização. Então foi perguntado se todos tinham 
abertura em casa para conversar sobre “sexo”, a grande maioria das respostas foram negativas. 
Desta forma foi exposta a importância do diálogo aberto sobre os assuntos relacionados ao sexo, na 
qual devem estabelecer um diálogo com pessoas de confiança, bem como a importância da busca de 
orientações com um profissional da saúde para uma consulta sobre saúde sexual. Ao entrar no 
assunto sobre gravidez na adolescência, ISTs e os métodos anticoncepcionais, observou-se a 
adesão dos alunos na interação com o tema, pois foi neste momento que os mesmos principiaram a 
opinar e falar de seus experimentos, e também externar suas dúvidas.  Desta forma foram 
apresentados os tipos de camisinhas (feminina e masculina), assim realizou-se a demonstração de 
como utiliza-las corretamente em peças anatômicas, em seguida foi abordado os benefícios e 
malefícios dos anticoncepcionais e da contracepção de emergência. Ao discutir/falar sobre as ISTs, 
foi um momento delicado e preocupante, uma vez que serem questionados se os mesmos sabiam o 
que era uma ISTs, muitos diziam que sim, contudo constatou-se uma confusão sobre tais doenças, 
com HIV e HPV. Neste momento fica explicito a necessidade da intensificação dos trabalhos 
relacionados à conscientização sobre as ISTs e consequentemente suas características/sintomas e 
tratamento. No momento da demonstração dos preservativos, identificou-se que as maiorias dos 
indivíduos não tinham conhecimento da existência do preservativo feminino, assim o conhecimento 
sobre os preservativos era restrito ao preservativo masculino. Ao realizar a discussão com os alunos, 
foi observado que os mesmos não falam ou discutem tal temática com seus familiares, assim os 
mesmos relataram que obtém tais informações através de sites, experiências pessoal de amigos, ou 
de amigos de amigos, filmes, assim fica evidenciado que os mesmos não partilham de informações 
contundentes ou cientificas com demais familiar ou responsável legal. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem por objetivo apresentar uma experiência sobre a aplicabilidade da ludicidade à 
alfabetização em uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 
Ariquemes/RO. Trata-se de um projeto de cooperação entre as escolas municipais, o PIBID/CAPES e 
a formação de futuros pedagogos da UNIR-Ariquemes. Enquanto metodologia de planejamento 
buscou em Gasparin a noção de como desenvolver uma premeditação em meio a aplicação de um 
plano de aula, levando em conta que cada sujeito tem o seu momento para desenvolver-se em um 
processo de aprendizagem e em contrapartida acopla também sobre a sua ação em meio ao objeto, 
dando um olhar norteador a sua fundamentação (GASPARIN, 2003). Já sobre o lúdico na 
alfabetização estimula a fantasia e o divertimento ou as brincadeiras. Segundo Vygotsky, o lúdico 
influencia muito o desenvolvimento da criança, pois é através do jogo que a criança aprende a agir, 
tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, além de proporcionar o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. (VYGOTSKY, 1998). O lúdico 
tem a capacidade simbólica, na qual são considera fundamental para instrumentalizar a construção 
do conhecimento e a sua socialização. A fundamentação teórica dos materiais usados propõe o uso 
de jogos e atividades lúdicas como recurso facilitador para o processo de ensino de aprendizagem. É 
um estudo bibliográfico de autores como Kishimoto (2011), Macedo (2005), Rau (2007), Antunes 
(2013), entre outros, que compreendem o jogo como um instrumento bastante eficaz, capaz de 
melhorar o trabalho educacional realizado pelos professores nas escolas. O projeto foi desenvolvido 
no segundo semestre de 2018. Iniciou com 20 horas de observação que contemplou um olhar amplo 
sobre a aplicabilidade do lúdico e como o mesmo colabora com a alfabetização. Após, juntamente 
com a professora titular da sala elaboramos um plano de aula que contemplasse as necessidades da 
interdisciplinaridade da turma, com 40 horas, distribuída em 8 horas semanais. As áreas 
contempladas no planejamento foram divididas em três partes, uma trabalhada com a história deleite 
apresentada aos alunos e roda de conversa para fazer uma dinâmica com o que aconteceu na 
história. As atividades com ditados, palavras com o uso do alfabeto móvel e da matemática com o 
jogo. As atividades aplicadas aos alunos resultaram em uma boa melhora, onde com o jogo na 
alfabetização conseguimos chamar a atenção de todos inclusive daqueles que não prestavam a 
atenção na aula e só desenhavam. Usamos o procedimento da metodologia histórico-crítico na 
definição social, política, cultura e histórica onde englobamos as atividades com as brincadeiras, ou 
seja, os jogos. O projeto foi elaborado e concluído com a culminância na escola onde tivemos a 
participação dos nossos alunos, das outras turmas e de toda a comunidade escolar, tendo em vista 
que os alunos obtiveram grande avanço nos conteúdos abordados onde em certos momentos eles 
surpreendiam até a professora titular da sala que pode acompanhar os resultados. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a geometria na alfabetização matemática, em uma 
turma do 3º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do municipal de Ariquemes/RO. O 
trabalho teve apoio financeiro da CAPES/PIBID/UNIR. O trabalho iniciou-se com observação das 
aulas e após alguns dias de observação fez-se o planejamento baseado no que a professora titular 
da turma estava trabalhando. O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma 
ocupação prévia sobre o tema que será desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa saber quais 
as "pré-ocupações" que estão nas mentes e nos sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao 
professor desenvolver um trabalho pedagógico mais adequado, a fim de que os educandos, nas 
fases posteriores do processo, apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas. 
GASPARIN (2003). A professora já havia trabalhado com os alunos as figuras geométricas, mas 
solicitou que novamente fosse trabalhado. Elaborou-se o planejamento sobre os sólidos geométricos, 
com o seguinte tema, geometria: associando as figuras ao cotidiano. Para a aplicação da aula 
utilizamos um livro do 3° ano do ensino fundamental e aplicamos o conteúdo para a turma, 
desenhando no quadro as figuras mais comuns como: círculo, esfera, quadrado, cone, cilindro, 
triângulo e retângulo. Após a explicação do conteúdo propomos aos alunos confeccionar as figuras, 
utilizando papel color sete, materiais recicláveis como caixa de creme dental, caixa de sabonete, 
copos descartáveis, etc. Após a explicação as crianças começaram a confeccionar com bastante 
animação e na medida em que iam produzindo iam aprendendo os seus nomes, o objetivo era que 
relacionassem as figuras ao seu cotidiano e que elas entendessem como as figuras são importantes e 
estão presentes no dia a dia. Conforme iam confeccionando as figuras, relacionava-as ao cotidiano, 
questionamentos: com o que se parece um cilindro? Por exemplo, elas respondiam com um copo, 
uma jarra ou uma garrafa, no final da aula os alunos estavam bem familiarizados com as figuras 
geométricas. Conforme (BRASIL, 2012) ao trabalhar as figuras geométricas, podemos dar aos alunos 
a oportunidade de realizar atividades em que elas reconheçam as figuras a partir das formas que 
estão a sua volta, no seu cotidiano. Após o fim das aulas as figuras foram expostas em um evento 
cultural na escola para que os alunos, os pais e pudessem apreciar seus trabalhos. Como resultado é 
necessário analisar o conhecimento do aluno na área da geometria e expandir esse conhecimento 
nas áreas ainda não trabalhadas se aprofundando nos eixos da alfabetização matemática indicada 
nos documentos oficiais (BRASIL, 2012), elaborando atividades onde os alunos possam usar o lúdico 
na aprendizagem tornando-a mais prazerosa e facilitando a absorção do conhecimento, além de 
ajudá-lo a identificar a geometria em seu redor. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre a aplicabilidade do lúdico na alfabetização infantil. Os 
dados apresentados se consolidaram através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID/CAPES e o curso de Pedagogia – UNIR – Ariquemes –RO. Iniciou-se com 20 horas 
de observações realizadas em uma escola pública, em uma turma do 1º ano. A partir da observação 
buscamos quais os meios e metodologias que poderíamos utilizar com as crianças. Na alfabetização 
há várias possibilidades de trabalhar o lúdico, conforme o Manual Didático do Ministério da Educação 
“Jogos de Alfabetização” (BRASIL, 2009, p. 53), para escolher os jogos e brincadeiras a serem 
usados em sala de aula, o professor pode fazer um levantamento sobre as brincadeiras mais 
conhecidas pelos alunos, e ver a possibilidade de trabalhar a língua, quando cantam músicas e 
cantigas de roda, recitar parlendas, poemas, quadrinhas; adivinhações, jogos de forca. Enfim são 
inúmeras as brincadeiras e jogos que se pode trabalhar na alfabetização. Através das brincadeiras e 
jogos o professor consegue trazer uma aula mais dinâmica, divertida e prazerosa aos alunos. 
Gasparin (2003) alude sobre a instrumentalização que é o caminho através do qual o conteúdo 
sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, 
transformem em instrumento de construção pessoal e profissional. Os alunos têm a possibilidade de 
fazer uma comparação entre o intelectual e o cotidiano. Após as observações elaboramos 
planejamento para 40 horas de prática. Buscamos trabalhar o lúdico com as crianças através de 
materiais concretos (alfabeto móvel, forme palavras na colher de plástico, dinâmicas, aprendendo a 
somar com tampinha de garrafa pet, cantigas, leitura em grupo e jogo da memória). Percebendo, 
assim, um grande avanço no aprendizado de cada um, no momento do jogo as crianças 
demonstraram muito entusiasmo, competitividade e companheirismo, um querendo ajudar o outro, 
isso possibilitou que as aulas fossem bastante produtivas e que alcançássemos os objetivos 
pretendidos, que era obter avanço na leitura e escrita principalmente dos pré-silábicos, ensinar para 
as crianças a trabalhar o coletivo respeitando o outro e as regras, saber reconhecer as letras do 
alfabeto e montar sílabas. A dificuldade encontrada durante as realizações das atividades em sala de 
aula foi conter o temperamento das crianças, devido serem muitos agitadas, também observamos 
que não tinham atividade em grupo com frequência, assim buscamos trabalhar com atividades que 
envolvia o coletivo e o social, para que aprendessem a lidar com diferentes opiniões. Os resultados 
apontaram desenvolvimento das crianças na capacidade de raciocino, previsão, coletividade e leitura, 
percebemos também que muitas conseguiram se desprender tanto na leitura quanto nas atividades 
em grupo. Com o lúdico conseguimos trabalhar com a crianças de uma forma mais divertida. 
Concluímos que através do lúdico as crianças absorvem melhor e de maneira prazerosa o conteúdo. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa, desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com 
o apoio financeiro da CAPES, teve como objetivo buscar respostas para as dificuldades de 
aprendizagem na alfabetização, em uma sala do 1º ano de uma escola da rede pública municipal de 
Ariquemes-RO, no segundo semestre do ano de 2018. O objetivo com o tema é apresentar de forma 
sintetizada alguns fatores que contribuem para as dificuldades de aprendizagem, identificadas no 
lócus da pesquisa, neste âmbito surge alguns questionamentos: O que é dificuldade de 
aprendizagem? O que causa dificuldades de aprendizagem? Quais são as principais dificuldades de 
aprendizagem? Como identificar? Em um contexto geral as dificuldades de aprendizagem é um termo 
genérico para dizer que uma criança apresenta defasagem para adquirir uma ou mais competências, 
mas sem uma causa evidente. As principais dificuldades estão ligadas a algum comprometimento no 
funcionamento de alguma área do cérebro, porém no contexto escolar segundo Martin e Marchesi 
(1996) essas dificuldades podem advir de problemas de comportamento, problemas emocionais, 
problemas de comunicação (distúrbio da fala e da linguagem), método do professor(a), alimentação 
inadequada, falta de estimulo por parte dos familiares, ansiedade, meios de convivência, problemas 
físicos, de visão, de audição, e por fim, problemas múltiplos (presença simultânea de mais de um dos 
problemas anteriormente mencionados).A metodologia da pesquisa se deu por meio de um período 
de 20 horas de observação com o intuito de adquirir o máximo de informações, podendo assim 
construir atividades para sanar tais dificuldades encontradas no início, em seguida foi realizado a 
regência do plano de aula interdisciplinar com 40 horas. Feita as análises ficou constatado que o 
método do professor(a) era tradicional (memorização),segundo Vygotsky (1989) “não se pode ensinar 
às crianças através de explicações artificiais, por memorização compulsiva e repetição apenas”, os 
alunos sofrem de ansiedade uma vez que não conseguem realizar as atividades e se chateiam, 
porque o colega conseguiu e ele não ou por não ganhar a “estrela da tarefa”, essa ansiedade acaba 
gerando uma sensação de impotência e estresse, consequentemente lhe fazendo perder o interesse 
pela aula, o índice de aprendizagem dos alunos não condiz com as expectativas de aprendizagem 
apresentadas no eixo do componente curricular disponibilizado pelo MEC 2012 (BRASIL, 2012). O 
plano de aula teve como atividades centrais: caça ao tesouro, construção das formas geométricas e 
tarefas para estimular a curiosidade e a vontade do saber. Executada todas as etapas ficou evidente 
que os alunos mesmo que sofressem algum transtorno que comprometesse seu interesse, realizavam 
as atividades lúdicas, estavam sempre à espera do novo e alguns aprenderam a escrever seus 
nomes. Para maior interação e aprendizado do aluno deve existir uma cumplicidade entre a escola, 
família e aluno. Conclui-se que as atividades que envolvem o lúdico atrai a curiosidade das crianças, 
promovendo um maior interesse pelo conteúdo. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem como objetivo apresentar a definição sobre o que é a Alienação Parental (AP), os 
graves efeitos sobre a criança, que vivencia esse problema dentro do ambiente familiar e os possíveis 
danos psicológicos e emocionais. Como consequências, a criança que presencia isso dentro da 
família pode ter o aprendizado e o desenvolvimento intelectual afetado. Se as discussões entre os 
genitores forem constantes e próximas da criança, pode ser que na escola a criança demonstre um 
sentimento de angustia e se feche para o desenvolvimento e aprendizado em sala de aula como 
forma de chamar a atenção dos pais. As principais causas são em decorrência do inconformismo com 
a separação, a insatisfação com as novas condições econômicas, a descoberta de um novo 
relacionamento amoroso do ex-cônjuge e a discordância quanto a guarda da criança, a visita e os 
valores estipulados sobre a pensão alimentícia. Em estudo, a partir de uma análise comportamental 
das crianças vítimas investigado pelo psiquiatra Richard Gardner, para os danos ocasionados, é 
denominado Síndrome da Alienação Parental (SAP). Segundo Velly (2010), a Síndrome de Alienação 
Parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um 
genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante diferentes 
estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro 
genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. 
À separação de uma vida conjugal não deve afetar o dia a dia e muito menos o emocional da criança, 
até porque ela está em constante desenvolvimento, formando saberes. É uma fase em que ela se 
mostra cheia de expectativas quanto ao aprender, explorar o mundo físico e social em que vive, fazer 
questionamentos e obter respostas as suas perguntas. Este momento não deve ser quebrado por 
causa dos problemas que os pais ou responsáveis legais estão passando, ocasionando prejuízos à 
criança e quebra dos vínculos afetivos criados. Como consequências pertinentes acerca deste 
problema, a lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 estipula meios punitivos ao alienador, através da 
declaração de ocorrência da alienação advertindo o alienador, prevê multa, definida pelo juiz, um 
acompanhamento psicológico ou perda da guarda da criança, sendo as únicas formas de proteção 
disponíveis até o momento. Contudo, mesmo que já haja esta lei que ampare as crianças e 
adolescentes que passam por este problema, deve-se prevenir para que não ocorra, pois é essencial 
interferir tão logo evitando que a alienação penetre no âmbito familiar.Portanto, sendo identificado o 
processo de alienação parental, é necessário que o poder judiciário obstrua o desenvolver, 
impedindo, dessa forma, que a alienação ocorra. 
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Resumo 

 

O presente resumo teve como objetivo refletir sobre técnicas diferenciadas que despertassem o 
interesse da leitura nos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública municipal de 
Ariquemes/RO. Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – Ariquemes- RO. 
Iniciamos o projeto com 20 horas de observação, analisando a sala, o espaço, os alunos e 
professores, para planejar a sequência didática. Definimos o tema “Uma viagem no Mundo da 
Leitura”. Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 
desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos a sequência 
com intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura.  De acordo com Cecília Meireles (1984) “[...] a 
literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem 
com agrado”. E assim apresentamos a sequência didática para os alunos, para que pudéssemos 
trabalhar juntos e, assim alcançar nossos objetivos. Na primeira semana trabalhamos com o gênero 
textual entrevista, trazendo para sala de aula leitura jornalística e informativa, nessa aula exercitamos 
a leitura oral, buscando trabalhar a timidez e ajudando na desenvoltura do aluno. Na segunda 
semana foi exposto o gênero textual tiras, e assim reforçando a leitura oral, com essa atividade 
buscamos observar a criatividade e a escrita do aluno. Na terceira semana realizamos atividades com 
o relógio e o calendário. Levantamos algumas informações a respeito dos conhecimentos prévios e a 
partir daí cada aluno confeccionou o seu relógio de pulso, por meio do calendário procuramos 
conhecer as datas comemorativas. Na quarta semana o tema foi o mercadinho, onde, apresentamos 
o sistema monetário de alguns países e principalmente o brasileiro para que eles aprendessem como 
funciona a movimentação da moeda brasileira. Na quinta e última semana desempenhamos o papel 
da cidadania com os alunos, nessa aula apresentamos todos os documentos que um cidadão possui. 
Diante dos documentos expostos, confeccionamos identidades e títulos de eleitor para aluno. Com 
esses dois documentos em mãos exerceram um ato de cidadania, onde simulamos uma pequena 
eleição com os próprios alunos representando um cargo político. Assim finalizamos as atividades 
propostas na sequência didática com carga horária de 40 horas. Conforme afirma Soares (1995) “As 
etapas de ensino e aprendizagem na alfabetização e no letramento devem envolver usos sociais, 
funções habilidades técnicas e valores que vão muito além de apenas saber ler e escrever”. No 
término dessa primeira etapa realizamos a exposição das atividades feitas em sala, materiais 
pedagógicos confeccionados, livros literários fornecidos pela própria escola. Com a exposição desses 
materiais citados acima, realizamos a culminância em uma feira cultural que a escola promoveu. Os 
resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas tiveram uma melhora significativa, e os 
alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi apresentado para eles. Concluímos 
após a aplicabilidade da sequência didática que a alfabetização é um processo de aprendizagem 
contínua que passa por um ciclo, onde cada etapa tem um papel importante na construção do 
conhecimento da criança. 
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RESUMO 

 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) representa uma disfunção neurobiológica 
crônica que causa desatenção, inquietude e impulsividade. Tais características se manifestam na 
infância, se estendendo até a vida adulta. Assim este trabalho tem como objetivo destacar a 
importância do conhecimento acerca do TDAH para que a criança diagnosticada com essa 
dificuldade de aprendizagem não seja prejudicada no desenvolvimento escolar. Este resumo é 
resultado de pesquisa bibliográfica e de campo realizada para disciplina Educação Especial 
(Licenciatura em Pedagogia - Campus de Ariquemes - Universidade Federal de Rondônia). A 
pesquisa bibliográfica resultou na obtenção de vários artigos contribuindo para a elaboração deste 
resumo. A pesquisa de campo possibilitou a coleta de dados a partir de questionário e entrevistas, 
realizadas in loco pelo grupo com o/a profissional da sala de recursos de uma escola municipal de 
Ariquemes Rondônia. Esse questionário continha perguntas de forma que ao serem respondidas 
auxiliariam no levantamento de informações. Também foram feitas observações do ambiente, 
materiais utilizados, didática trabalhada individualmente e como é o desenvolvimento das crianças 
submetidas a essas intervenções. Com relação ao TDAH, entre os problemas de aprendizagem ele 
tem sido encontrado com frequência no ambiente escolar, esse dado é inquietante, pois essa 
alteração é umas das causa mais comuns quando se trata de dificuldade de aprendizagem no 
processo de ensino aprendizagem tornando-se motivo de preocupação de professores e pais. 
Crianças com dificuldades de aprendizagem são vistas de forma negativa nas escolas, tendo em 
vista o comprometimento do aprendizado causado por elas. Pais e professores devem estar 
empenhados para alcançar bons resultados, professores devem fazer intervenções especificas e 
individualizadas, trazendo uma proposta pedagógica capacitada para que se tenha uma suspeita do 
TDAH os sintomas devem estar presentes em diferentes situações (escola e casa), e o início ter 
ocorrido antes dos sete anos de idade. Os sintomas devem estar causando disfunção social, escolar 
ou ocupacional. A partir de então é que se busca um diagnóstico correto para os devidos 
tratamentos. Algumas intervenções serão medicamentosas para que o indivíduo tenha uma vida 
melhor. O empenho de professores, pais e assistentes pedagógicos para que a criança tenha um 
avanço em suas atividades é fundamental, pois o TDAH não tem cura, mas com o tratamento sendo 
realizado de forma correta o indivíduo terá uma vida “normal”, desde a infância até a fase adulta. 
Com a pesquisa de campo feita na sala de recursos foi possível notar que os professores estão 
preparados para lidar com determinadas situações quando se trata de TDAH, o/a profissional 
responsável pela sala de recursos aplica uma didática individualizada de acordo com a necessidade 
de cada aluno, indo de  acordo com a capacidade e limitações de cada criança. A pesquisa resultou 
na obtenção de inúmeros conhecimentos, constando-se ainda o empenho de professores e dos pais 
são importantes para o desenvolvimento de crianças diagnosticadas com TDAH. A pesquisa 
contribuiu ainda para difundir a problemática na sociedade. 
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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é analisar as atividades de leitura no 3º ano do ciclo de alfabetização de uma 
escola pública de Ariquemes-RO. O trabalho consiste na participação do PIBID, no 2º semestre de 
2018, com observações e aplicação de 40 horas de atividades práticas. Para Brasil (2012) a leitura 
aprende-se em situações de interação com outros leitores que leem, de seleção do que, para que e 
como ler. É nesta direção que a leitura contribui para a autonomia do leitor, no que diz respeito à 
compreensão do mundo e às múltiplas possibilidades de interpretá-lo, pois ler significa construir 
sentidos. Ouvir, contar e ler histórias favorece o processo de alfabetização e letramento nas crianças, 
as coloca em contato direto com as linguagens oral e escrita, em sua dimensão estética. Criar 
oportunidades prazerosas em torno das propostas de leitura de contar histórias ajuda a desenvolver o 
prazer pela leitura, pela sonoridade expressiva da língua; amplia o uso e a compreensão da 
linguagem oral, imagética e escrita, bem como a percepção e o conhecimento do mundo; e, ainda, 
estimula a imaginação e a fantasia (BRASIL, 2012). Nas observações constatou-se que todos os dias 
um aluno levava um livro para casa e exercitava a leitura, no dia seguinte este aluno lia na frente da 
sala em voz audível, a professora conversava sobre o que se tinha lido. Observamos que a maioria 
dos alunos gostavam de ler e ficavam ansiosos para chegar sua vez de levar o livro para casa. Diante 
desta constatação, priorizamos juntamente com a professora titular da turma o tema leitura, 
garantindo o eixo estruturante leitura (BRASIL, 2012). Na prática dialogamos sobre a importância da 
leitura, as crianças sentadas ao chão em forma de círculo, onde cada um pode escolher um livro para 
ler e compartilhar a parte que mais gostou com os outros colegas. Depois de ler, cada aluno falaria de 
que e o que leu em seu livro, o que ele ou ela entendeu da leitura que tinha feito, qual era a “moral” 
da história. Segundo passo foi feito uma gincana onde os alunos foram divididos em dois grupos, leu-
se uma história para eles e após fez-se perguntas relacionadas com o texto, pretendendo assim 
observar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. O resultado foi identificar o grande interesse de 
todos, à alegria com a leitura, pediam para ler para que ouvíssemos o que lerem, queriam mostrar 
que sabiam ler ou que estavam aprendendo a ler, gratificante ver o ânimo ante a apropriação da 
leitura. Concluímos que a apropriação da leitura necessita de aulas diferenciadas e dinâmicas, o ato 
de ler deve fazer parte do dia-a-dia, levando em conta que todos são capazes de ler e melhorados 
quando estimulados, estão envolvidos com a leitura não só na escola ou em casa, mas também no 
contexto social. Ler está relacionado a formar um indivíduo com pensamento crítico e atuante na 
sociedade. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem como objetivo analisar a importância da interdisciplinaridade por meio da sequência 
didática na alfabetização. Teve como embasamento teórico a pedagogia histórico-crítica, e sua 
didática com Gasparini (2003). Por esta concepção pedagógica o autor aborda as práticas sociais, 
fundamentos teóricos e os procedimentos práticos, para auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem e leva a uma questão importantíssima em relação as instituições que tem como base a 
educação infantil e o ensino fundamental, se os docentes que pertencem as mesmas utilizam os 
métodos e os procedimentos teóricos, sendo capazes de alcançar os objetivos esperados? Com 
essas indagações, por meio do PIBID, realizamos 20 horas de observação em uma turma de 1º ano 
do ensino fundamental de uma escola pública de Ariquemes-RO. Após esse processo de observação, 
as pibidianas receberam orientação da supervisora da escola e a coordenadora do projeto, para a 
elaboração de uma sequência didática interdisciplinar do conto João e o pé de Feijão com duração de 
40 horas para trabalhar as limitações apresentadas pelos alunos. De acordo com o caderno 3 (três) -
Interdisciplinaridade no ciclo da alfabetização – PNAIC, “o uso da sequência didática possibilita 
desenvolver um trabalho interdisciplinar e desse modo, poder contemplar, por meio de atividades 
diversificadas e articuladas, variados componentes curriculares” (BRASIL,2015). A apresentação da 
história ocorreu de maneira dinâmica, onde explorou-se o conhecimento dos educandos para analisar 
o quanto conheciam da mesma, e interpretaram à sua maneira. A partir do levantamento prévio, foi 
apresentada a história conforme estava no livro. Por meio da sequência didática desenvolveu-se em 
sala as seguintes atividades: revisão do alfabeto, interpretação de texto relacionado com a temática 
da sequência, onde os alunos teriam que reescrever a história, cruzadinhas, caça-palavras, reescrita 
de palavras que estavam faltando em trechos da história. Nas aulas de Matemática apresentou-se as 
formas geométricas, para depois montar e colar o castelo do gigante, contagem dos feijões mágicos 
através de uma gincana, onde os alunos teriam que colocar a quantidade de feijões que estava 
marcado em seus copos e aplicou-se operações de adição e subtração. Em Ciências coletou-se as 
partes das plantas apresentadas pela professora na sala de aula, reescreveram várias vezes com 
atividades diferenciadas os nomes das mesmas e colaram o que haviam coletado, proporcionou-se 
aos alunos acompanhar o crescimento de feijões plantados pelos próprios. Em Artes, para 
desenvolver a criatividade dos educandos (Desenhos relacionados a história, solicitou-se a ele que 
fizessem um desenho de como João estava após vender sua vaca). Pode-se verificar avanços 
significativos nos alunos, transição da letra palito para cursiva, escrita de pequenos textos, evolução 
da leitura. Conclui-se que a interdisciplinaridade é um método que acompanha os processos de 
alfabetização para que os alunos se apropriem do conhecimento de forma integral e relacione-o com 
sua realidade. 
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RESUMO 
 

A medicalização da educação é um fenômeno contemporâneo e, a escola vive um processo 
epidêmico de patologias na qual um percentual significativo das crianças em fase escolar apresentam 
algum tipo de transtorno. O objetivo deste foi analisar a compreensão dos professores acerca da 
medicalização da educação. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal de ensino 
fundamental e médio no município do Vale do Paraiso/RO. A pesquisa, a princípio, constitui-se de um 
levantamento bibliográfico, no qual possibilitou a familiarização dos pesquisadores com a temática em 
pauta. Com base nos estudos teóricos, elaboramos um questionário composto de nove perguntas 
abertas e fechadas. Participaram voluntariamente da pesquisa, três professoras, dois professores e 
uma coordenadora pedagógica. Para todos os participantes houve a solicitação do termo de 
consentimento e livre esclarecimento para participação. Os resultados demonstraram que, todos os 
entrevistados veem a medicalização como uma estratégia importante para a educação. Dos seis 
entrevistados, três responderam que já fizeram encaminhamento de alunos que “aparentemente” 
apresentava algum transtorno de aprendizagem. Apenas um professor respondeu que já havia 
participado de curso de formação continuada sobre o assunto “medicalização da educação”. Dois 
docentes disseram que a escola não disponibiliza materiais informativos sobre o assunto, para a 
comunidade escolar. Desse modo, é possível concluir que, existe a necessidade de uma reflexão 
acerca da medicalização da educação, de forma que venha modificar este quadro bastante comum 
nos dias atuais, à escola carece buscar estratégias de ensino e aprendizagem na perspectiva de que 
todos possam aprender e se desenvolver coletivamente. Aos professores e professoras, existe a 
necessidade de cursos de formações continuadas voltadas para o assunto aqui discutido, na 
perspectiva de que os mesmos não tomem decisões errôneas, com relação aos diversos diagnósticos 
endossados pela alocução médica, vindo a afetar a vida do aluno. 
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RESUMO 

 

O estudo objetivou analisar os benefícios da música na alfabetização, desenvolvido em uma turma do 
2°ano do Ensino fundamental de uma escola pública do município de Ariquemes/RO, por meio do 
PIBID/Pedagogia/UNIR. Este trabalho contou com incentivo e apoio financeiro da CAPES/PIBID. A 
alfabetização é tomar o indivíduo capaz de ler e escrever. É o processo pelo qual se adquire o 
domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da 
tecnologia, técnicas para exercer a arte e ciência da escrita (SOARES, 2004). Sobre os benefícios da 
música, a associação da música, enquanto atividade lúdica, com os outros recursos dos quais 
dispõem o educador, facilita o processo de ensino aprendizagem, pois incentiva a criatividade do 
educando através do amplo leque de possibilidades que disponibiliza. Aliar a música à educação 
também obriga o professor a assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno 
(KOELLREUTTER, 2001). Os primeiros passos foram 20 horas de observação. Identificou-se que 
mais da metade dos alunos tinham dificuldade em leitura, ponto de partida para a elaboração de uma 
sequência didática, de 40 horas, com foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que 
seduzisse a atenção das crianças. Selecionou-se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a 
leitura, desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 
planejamento foi dividido em cinco partes, em cada uma era trabalhada uma cantiga, apresentada 
aos alunos com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram produzidas atividades 
escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção de cartazes, produção de texto, 
características de peixes e outros animais, questões de higiene e consciência corporal, leituras 
deleite. Com a ajuda da professora conseguiu-se identificar as cantigas que a maioria conhecia, e 
também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, utilizando assim um 
contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A sequência didática finalizou-se com 
uma culminância em uma feira cultural desenvolvida pela escola, na qual apresentou-se alguns 
trabalhos desenvolvidos em sala, como também um texto em tiras da cantiga “a canoa virou” para 
que outras crianças pudessem participar. Os resultados comprovaram que o trabalho com o gênero 
“músicas infantis” contribuiu de forma positiva para no processo de alfabetização, de forma totalmente 
participativa e interativa. A execução foi feita de maneira interdisciplinar, pois o foco foi alfabetização 
em linguagem. Os alunos participaram de todas as atividades propostas, alguns sobre certa 
insistência, porém todos demonstraram interesse como também entusiasmo, todavia todos 
apresentaram resultados satisfatórios. Percebeu-se que daqueles alunos que não liam, não houve 
uma melhora imediata, porém em certas cantigas conseguiram correlacionar palavras com outras que 
eram parecidas e que emitiam o mesmo som (rimas), ou seja, eles conseguiam realizar a assimilação 
por meio da consciência fonológica. Conclui-se que a musicalização infantil contribui de forma 
significativa para o desenvolvimento dos alunos, pois permite o desenvolvimento social/afetivo das 
crianças, o que permite, seja direta ou indiretamente no processo de alfabetização. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Músicas Infantis. Benefícios. 
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