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Justificativa

Diante do quadro de distanciamento social que continua sendo necessário, só temos um meio de nos comunicar
com nossos alunos: o caminho remoto. Sabemos das dificuldades enfrentadas por grande parte das famílias que atendemos e
que em sua grande maioria não dispõem de meios digitais necessários para que essa participação se dê de forma eficiente e
produtiva.

O mais importante nesse momento é não deixar que os alunos percam o clima de estudo, leitura e escrita que
abruptamente foi interrompido quando todo mundo teve que parar.

Pensando em toda essa problemática e nas dificuldades encontradas no 1º semestre para dar continuidade as
atividades pedagógicas, elaborei para o 2º semestre, um projeto que leva a atividade até a casa dos alunos.

Confeccionei apostilas seguindo os descritores e habilidades sugeridos pela Secretaria Municipal de Educação,
abordando temas importantes e relevantes para minha turma e através dela, damos continuidade as atividades de
alfabetização.

A apostila foi criada para facilitar o contato do aluno com o que está sendo falado e mostrado. Com a apostila em
mãos, eles têm um facilitador e agiliza o tempo que precisam ficar no celular que muitas vezes é compartilhado por mais de
uma pessoa da família.

Já estamos na segunda apostila e tive uma resposta positiva da participação e envolvimento dos alunos e suas
famílias nas produções das mesmas.



Objetivos:

• Diminuir os impactos causados pela pandemia;

• Oferecer recurso pedagógico que seja capaz de favorecer a aprendizagem do educando;

• Minimizar as dificuldades encontradas pela falta dos meios digitais necessários;

• Ampliar o conhecimento literário e da fonética da língua;

• Estimular o uso da leitura e da escrita como meio de comunicação;

• Criar situações problemas da vida real, desenvolvendo o raciocínio lógico matemático;

• Desenvolver a autonomia nas realizações das atividades, deixando que o aluno se comunique livremente pelo WhatsApp 
com a professora e trocando com seus familiares;

• Encantar as crianças com histórias, atividades e encontros virtuais que favoreçam o seu aprendizado.



Descrição das práticas:

1ª Etapa:

No final do primeiro semestre, realizamos uma reunião online com a presença dos alunos e dos responsáveis.

Na reunião falamos sobre as maiores dificuldades encontradas nas aulas remotas do primeiro semestre e
percebemos que o mais difícil era o tempo em que as crianças precisavam ficar no celular para ler toda a atividade, copiar no
caderno para depois poder realizá-las.

Os alunos não possuem celular próprio e precisavam do celular do responsável que em sua grande maioria já havia
voltado a trabalhar e ter que passar muito tempo para copiar e usando o celular do responsável, desanimava os alunos e suas
famílias a realizarem as tarefas.

Chegamos a conclusão que se tivessem um material em mãos seria mais fácil e estimulador para continuar a estudar.
Me comprometi a confeccionar uma apostila para os alunos e firmamos um acordo que todos deveriam se empenhar e
participar. Ao final da apostila, a mesma seria devolvida a professora e começaríamos uma nova se tudo desse certo.



Descrição das práticas:

2ª Etapa:

A reunião com os alunos e responsáveis foi produtiva para orientar e basear o trabalho do segundo semestre. A
direção da escola se mostrou satisfeita com a ação planejada, colaborando com as resmas de papel e se comprometendo a
entregar o material aos responsáveis.

Planejando um tema para o segundo semestre, escolhi os personagens do folclore porque causam curiosidade e
encantamento nas crianças. Nosso folclore é riquíssimo e foi pensando nele que criei uma das apostila para os alunos. A
apostila se baseou na história da Alice no País das Maravilhas que encontra os seres encantados. Fiz uma adaptação da
história com desenhos e produzi um pequeno vídeo. A apostila tinha como temática os personagens da história da Alice e os
do Folclore.

A partir de frases, palavras, desenhos, criamos novas histórias, novas palavras e fizemos muitos trabalhos. A leitura
dos alunos são enviadas por áudio. As atividades são postadas diariamente, no horário da aula. Posto a foto da atividade e leio
todas as explicações. Também incluo vídeos feitos por mim ou disponíveis no youtube. Fazemos atividades de ditados,
produções de texto e desafios matemáticos. Nos encontramos virtualmente uma vez por semana para conversar sobre alguma
história ou esclarecer dúvidas sobre algum trabalho. Fico à disposição dos alunos durante todo o dia para esclarecer dúvidas
ou orientar na confecção dos trabalhos.



Descrição das práticas:

3ª Etapa:

A distribuição das apostilas criou um clima acolhedor entre as famílias, a professora e a escola. Os responsáveis se
sentiram ouvidos e atendidos. A confiança gerada pela entrega do material, persistência da professora, postagem diária das
atividades tem feito com que os alunos participem em sua grande maioria e cada família se planejou e vem desenvolvendo
com seus filhos as atividades da melhor forma possível.

Estamos iniciando a segunda apostila do segundo semestre. Os responsáveis devolveram a primeira apostila feita
pelos alunos e pegaram a segunda. A temática da segunda apostila é uma história para cada letra, seguindo os descritores e
habilidades sugeridas pela secretaria municipal de educação.

O trabalho com as apostilas tornou as atividades mais atrativas e dinâmicas. As crianças gostam de realizar as
atividades e estão conseguindo aprender através desse trabalho.



IV. Público – Alvo:

Alunos do 2º ano do ensino fundamental

V. Resultados: 

A apostila proporcionou os alunos a ter uma forma sistematizada de estudo. Com a apostila em mãos eles
conseguem se organizar e realizar as atividades. As famílias demonstram grande satisfação com o material planejado e
desenvolvido para seus filhos. Observo diariamente o crescimento e desenvolvimento dos alunos.

As apostilas feitas pelos alunos, estão sendo devolvidas na secretaria da escola. Uma segunda apostila está sendo
entregue e iniciaremos o trabalho no dia 23 de novembro.

Estou muito satisfeita com as atividades realizadas pelos alunos e pela participação e comprometimento das famílias.
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