
Seminário de 
Boas Práticas



Menezes e o 
Novo Normal



Objetivos Gerais

➢ Engajamento dos alunos nas atividades e
encontros remotos;

➢ Desenvolvimento pedagógico dos alunos
engajados;

➢ Integração entre os membros da equipe
escolar



Público Alvo

O projeto foi desenvolvido por todas as turmas, mas
devido à grande quantidade de material, traremos
os trabalhos realizados pelas turmas dos dois
primeiros anos do ensino fundamental I e seus
desdobramentos.



Habilidades - BNCC 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes
de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas
(modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros.



Descrição da prática

Dia 02/10- Turmas 1101 e 1201
➢Objetivo de aprendizagem: Compreender que o estado de saúde 

adequado depende de hábitos saudáveis.
➢Ação do professor : Apresentar vídeo feito pela professora de Sala de 

Leitura e promover a sua discussão sugerindo a confecção de 
panfletos para divulgação na escola quando da volta às aulas.

➢Ação do aluno: Discutir os vídeos ,produzir panfletos com palavras 
ou palavras ou produzir texto, individual ou coletivamente.

https://bit.ly/2J2A6vV

https://bit.ly/370vYEV

https://bit.ly/370vYEV


https://web.whatsapp.com/#



Dia 02/10- Turmas 1.101 e 1.201

O nosso encontro foi muito legal! Relembramos as letras do alfabeto, procuramos e listamos

objetos da nossa casa começados pelas letras b e c, conversamos e assistimos vídeo sobre o Corona

Vírus e como podemos nos proteger e combater essa doença e por último fizemos panfletos

informativos ensinando como cada um pode fazer a sua parte para se proteger melhor do Covid.

Clarisse Magalhães (Professora 2º ano)

Evidências:
➢ Panfletos com imagens e

dizeres sobre as “regras
de ouro”



A saúde de todos que convivem
conosco é importante, inclusive
a dos nossos Pets.



07/10- Turmas 1101 e 1201

➢ Objetivo de aprendizagem : relacionar as ações preventivas do ser
humano com as necessárias no trato com os animais do nosso
convívio.

➢ Ação dos professores: Apresentar vídeos relacionados aos novos
comportamentos dos animais na pandemia e demonstrar na prática
alguns dos cuidados neste novo contexto. Dialogar com os alunos
sobre a nova rotina escolar comparando o antes e o depois.

➢ Ação dos alunos: Relatar a rotina de prevenção com seus animais de
estimação. Relacionar e refletir sobre os comportamentos necessários
na volta às aulas confeccionando desenhos e escritas espontâneas;
registro das produções em um padlet colaborativo.



Dia 07/10

“Nosso encontro foi muito animado. continuamos o projeto "Novo Normal" relembrando o que
conversamos na última aula (cuidados individuais no combate ao Covid). Observamos que no mundo todo
um fenômeno interessante: alguns animais da natureza aproveitando a diminuição da poluição e do
movimento nas ruas, invadiram os espaços urbanos antes dominados pelo ser humano. Assistimos vídeos
com reportagens sobre esse assunto. Agora, medidas de relaxamento vem sendo adotadas e os cuidados
com os nossos pets que foram liberados para sair e dar uma "voltinha" na rua são necessários.. Mostramos
nossos pets e fizemos uma demonstração com um pet de verdade de como devemos realizar a
higienização das patinhas do animal”.

Sandra Perez (professora 1º ano)

https://bit.ly/3fzSsAA

https://bit.ly/3l2yRdc





“No mesmo encontro, conversamos sobre a possibilidade da escola reabrir antes da aprovação e vacinação da
população. Falamos sobre alguns cuidados, as "regras de ouro“, que precisam ser seguidos para evitarmos o
contágio e propagação do "Corona". Os alunos fizeram um desenho sobre o antes (como era a escola quando
ainda podíamos frequentar normalmente) e o depois (como será daqui para frente).
Confira alguns desses momentos!”

Sandra Perez ( professora 1º ano)

Alice 1º ano

2º ano

Ana Beatriz 2º ano 



1º ano
Isadora 2º ano Miguel 2º ano



Gabriela 1º ano



Padlet Colaborativo

Evidências: Relato de como será a 
prevenção na volta às aulas e desenhos do   
anrtes e depois, com palavrasou texto com 
escrita espontânea.



Dia 22/10- Turmas 1101 e 1201

➢Objetivo de aprendizagem: Identificar e registrar nomes de animais a partir dos recursos 
apresentados. 

➢Ações da professora: Apresentar vídeo com relato de uma veterinária para relembrar 
e esclarecer os cuidados com os animais. Contar a história "Meus queridos PETS" 
mostrando os vários animais e propor identificar o número de letras/sílabas, letra inicial e 
final. Propor a escrita de quatro animais da história para um "Bingo dos animais“.

➢Ações do aluno: Assistir o vídeo apresentado , identificar os animais da história contada 
pela professor, desenvolver a escrita proposta pela professora e participar do bingo.



Dia 22/10- turmas 1101 e 1201

“As turmas arrasaram na realização das atividades propostas. Assistiram a um vídeo enviado pela médica
veterinária Tatiana, que falou dos cuidados com os PETS durante a Pandemia COVID-19. Relembramos os
cuidados que as pessoas devem ter para combater o COVID-19, tivemos a escrita espontânea dos alunos,
exploração da história "Meus queridos PETS“, trabalhamos com os nomes de vários animais (identificando
número de letras/sílabas, letra inicial/final), vimos também questões de Matemática (ideia de comparar
quantidades, juntar, separar, acrescentar) e para finalizar, realizamos um "Bingo dos animais" (com os
personagens da história lida). Encontro nota💯! “

Clarisse Magalhães (Professora 2º ano)

https://bit.ly/2KzQ0i2



Evidências:
➢ Escrita espontânea
➢ Participação no 

Bingo de animais 



(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua
representação escrita.

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

(EF01LP13)Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas mediais e finais.

Habilidades BNCC



Atividades do Material complementar







04/11- turma 1101

➢ Objetivo de aprendizagem: Identificar a semelhança sonora e gráfica presente nas palavras de uma
cantiga.

➢ Ação da professora: apresentar o vídeo da cantiga " Lavar as Mãos" , cantar a música e solicitar que
expliquem oralmente como se faz para lavar as mãos e depois reproduzam por escrito a frase cantada.
Instigar a que o alunos reconheçam silabas iguais ao final das palavras escritas.

➢ Ação dos alunos: cantar a música do vídeo, reproduzir oralmente e gestualmente . Reproduzir
graficamente à frase da música e reconhecer palavras que rimam.

Evidências:
➢ Explicar oralmente e gestualmente como proceder na 

lavagem de mãos 
➢ Reproduzir graficamente e com a escrita espontânea  a 

frase “lavar as mãos com sabão”  (cantiga apresentada).



04/11 Turma 1.101

“Mais um encontro maravilhoso, produtivo, com muito aprendizado!
Continuamos com atividades sobre "cantigas" assistindo alguns vídeos, inclusive
falando sobre cuidados com a higiene, evitando o contágio por COVID-19.
Trabalhamos rimas, escrita espontânea. Foi muito bom!”

Sandra Perez (Professora 1º ano)



Matheus Furtado

Maria Gabriela

Turma 1101



Turma 1101

Gabriela



18/11- turma 1101

➢ Objetivo de aprendizagem: Identificar a semelhança sonora e gráfica presentes em
algumas palavras de uma parlenda apresentada.

➢ Ação da professora: apresentar a parlenda "Hoje é Domingo" , em vídeo e no livro didático.
Instigar qual a semelhança de algumas palavras tiradas da parlenda. Solicitar que falem e escrevam
outras palavras que rimam com as já apresentadas.

➢ Ação dos alunos: Assistir o vídeo da parlenda, refletir e identificar as palavras rimadas . Escrever e
criar novas palavras.

https://bit.ly/3l7EvLr

Evidência: 
➢ Escrita espontânea das palavras que 

rimam e criação de novas palavras



18/11- turma 1101

Exploramos parlenda e rimas através da Parlenda "Hoje é Domingo", no ritmo do gênero musical 
"samba" que consta no Material Complementar/SME dessa semana. Foi muito legal! 
Vimos as palavras que rimam, identificamos as sílabas das palavras, formação de novas palavras. E ainda 
os alunos fizeram escrita espontânea testando várias hipóteses de construção dessa escrita. 
Confira alguns momentos e assista ao vídeo da Parlenda.

Sandra Perez ( professora 1101)

Pág. 38



Turma 1101



Habilidades BNCC

➢ Valorizar a oralidade como fonte de acesso a conhecimento e
fruição.

➢ Perceber a ordem alfabética reconhecendo seus usos em
diferentes contextos de leitura.

➢ Produzir textos de acordo com as condições de produção

(finalidade, gênero, interlocutor) utilizando recursos gráficos.



11/11- turma 1201

➢ Objetivos de aprendizagem1: Identificar e ordenar os animais apresentados no
texto, em ordem alfabética.

➢ Ação da professora: Conversa com os alunos, instigando- os à falarem como será
a rotina da escola quando voltarem presencialmente. Depois de relembrar os
animais vistos na história “Meus Queridos Pets”, apresentar a história "Não
Confunda" de Eva Furnari. Após a leitura pedir para que identifiquem os animais
da história e desafiá-los a que ordenem os animais em ordem alfabética.

➢ Ação dos alunos: Transmitir oralmente comportamentos rotineiros na volta às
aulas presencialmente. Ouvir a história "Não Confunda" de Eva Furnari,
identificar os animais do texto e ordená-los em ordem alfabética com a
mediação da professora.



11/11 - Turma 1201

“Hoje nosso encontro foi sensacional! Relembramos a aula passada e alguns alunos fizeram a atividade de casa
que era encontrar uma palavra com outra escondida. Fizemos também a contagem das dezenas, utilizando
objetos separados por eles (como foi pedido na última aula). Recordamos o projeto "Novo Normal" e os
cuidados necessários para a nossa proteção no retorno das aulas e Trabalhamos o material complementar da
semana e assistimos a leitura do livro: "Não Confunda" de Eva Furnari. Ordenamos os animais que aparecem
na história em ordem alfabética e depois trabalhamos um pouco de Matemática. Fizemos exercícios em que o
material dourado era utilizado na contagem de dezenas e unidades e também operações matemáticas.”

Clarisse Magalhães (professora 1201)

Evidências: 
➢ Transmissão de forma oral  sobre as 

mudanças na rotina  escolar na volta às 
aulas.

➢ Ordenar oralmente , de forma alfabética, 
as palavras indicadas.



Turma 1201



11/11- turma 1201

➢ Objetivos de aprendizagem: Produzir um bilhete, de acordo com a finalidade e
formatação específica deste gênero.

➢ Ação da professora: Relembrar sobre o gênero bilhete trabalhado no Caderno
Complementar de 29/06, 06/07 e 05/10 e em atividades enviadas, desafiando-os
a produzirem um bilhete à direção da escola sobre a importância dos cuidados
de prevenção na volta às aulas.

➢ Ação dos alunos: Produzir um bilhete para a direção da escola de acordo com a
formatação específica do gênero proposto.



Proposta- Bilhete



Atividades anteriores



Bilhetes dos alunos

Miguel Isadora



Henrique
Enzo



Responsáveis pelas ações:
Professora do 1º ano- Sandra Rita Perez de Oliveira
Professora do 2º ano- Clarisse Magalhães de Oliveira

Colaboradores:
Professora de Sala de Leitura- Renata Araújo Batista Gomes
Professora do 5º ano- Regina Graça Gomes 
Coordenadora- Miriam Bokehi Cohen

Contato: 
Email: envieira@rioeduca.net

Tel da escola: 2492-5343

Endereço facebook: https://www.facebook.com/groups/1502117663172395

Endereço Instagran: https://www.instagram.com/e.m.menezes/?hl=pt-br

mailto:envieira@rioeduca.net

