
ATIVIDADES

Oficina de Episódio
02

                Ei Educadora e Educador, nesse episódio falamos sobre a criação de um «jogo» que é uma ferramenta 
que pode ser incrivelmente adaptada/flexibilizada para diversos conteúdos como vimos na aula. 

                U�lizei nesse episódio dois conteúdos principais, um voltado para o processo de alfabe�zação e outro
para o fundamental I.

                 Demonstrei durante a aula outras opções de a�vidades que podem ser u�lizada na base dos Discos
Mágicos, resolvi dar esse nome a eles pois é como se fossem mágicos, piscou e o conteúdo pode ser alterado
sem perder o formato e a estrutura!

                Eu acho excelente quando proporcionamos ao nosso aluno uma a�vidade prazerosa e mesmo assim cheia
de conteúdo, aprender brincando é uma das formas mais incríveis que existe, deixo aqui minha opinião.

                 

 Material u�lizado na aula de hoje: 

- Papel Cartão branco 180gr.
- Tesoura
- Fita dupla face
- Plás�co Polaseal 0,5 (opcional)
- Taxinha
- Papelão ou Cor�ça
- Cane�nhas para colorir

Tenha sempre a mão:

- Lápis
- Borracha
- Régua
- Cola
- Imaginação!!

Ana Lu

DISCOS
Mágicos



Discos Mágicos!!

Lembre-se de imprimir duas vezes, pois precisaremos de dois círculos para a
criação dos Discos Mágicos.

Este será nosso Disco Mágico portanto é importante que você realize a impressão em um papel 180gr,
e se possível o plas�fique para que se torne mágico! Caso não seja possível, então lembre-se de que
para cada a�vidade você irá precisar de Discos novos.



Processo de Alfabetização:

Aqui trabalhamos com as SÍLABAS, que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica.
Na BNCC você encontra em Construção do sistema alfabé�co e da ortografia, conteúdo que flexibilizamos.

Segmentar palavras em sílabas e remover e subs�tuir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar 
novas palavras. BNCC(EF02LP02)

Corte e pinte, lembre-se de usar cores vibrantes pra ficar bem bonito!
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M E _ _ M I _ _ M A _ _

Estes são os cards sem dicas, apenas com a imagem a criança deverá formar a palavra.

Os cards podem ter dicas ou serem apenas as palavras, tudo depende de como seu aluno está aprendendo,
tudo pode ser moldado de acordo com a necessidade. Neste abaixo mostro opções com dicas para a 
formação da palavra.



MO _ _ M U _ _ M _ _

Ensino fundamental I:

Aqui trabalhamos conteúdos de Português; PRONOME e VERBO.
Parece simples, mas sabemos como os alunos possuem dificuldade em registrar certos conceitos,
aplicando nos discos mágicos ficou muito suave a aprendizagem, além de se tonar desafiadora e
diver�da.

Na BNCC encontramos;  Iden�ficar em textos e usar na produção textual a concordância entre substan�vo
 ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). BNCC(EF04LP06)
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Realizar a impressão dos pronomes 2x,
pois precisará que um fique no disco e o
outro como cards na hora da brincadeira.



estudas

estuda

estudo

estudaestudamos

estudais

estudam

estudam

ESTUDAR
verbo:

AMAR
verbo:

Corte e pinte, deixe tudo lindoooo, você também pode incen�var seu aluno a par�cipar da a�vidade, nesse momento de 
pandemia você pode auxilia-lo a montar o jogo através da telinha e assim poderá jogar com você.

Aplique com diversos verbos, você também pode mudar o tempo verbal e até usar pronomes oblíquos, você pode ir 
aumentando a dificuldade de acordo com a aprendizagem. 



amais

amam

amamos

amam

amas

amo

ama

ama

Outras idéias pra você usar nos discos mágicos!

Dica: Realize a impressão em papel 180gr, assim ficará bem firme mesmo que você não plas�fique.

EMOÇÕES (ROSTINHOS)

Iden�ficar e rotular emoções, ideal para ensinar o aluno a controlar suas emoções.



FELIZ CALMO

SURPRESO

TRISTE

IRRITADO

RINDO

MEDROSO

Estes são os cards das emoções MENINOS, apenas corte,
se desejar plas�fique. 



Estes são os cards das emoções MENINAS, apenas corte,
se desejar plas�fique. 

FELIZ TRISTE

CALMA IRRITADA

ESPANTADA RINDO

MEDROSA







Estes são os cards que você deverá recortar e se possível plas�ficar para uma melhor durabilidade, para assim
u�lizar nos discos mágicos.

Dica: Realize a impressão em papel 180gr, assim ficará bem firme mesmo que você não plas�fique.

FORMAS GEOMETRICAS

Ajudar crianças a compreender cores, formas, desenvolver habilidades motoras finas, competências 
organizacionais e percepção visual.

CÍRCULO ELIPSE LOSANGO



RETÂNGULO TRIÂNGULO

HEXÁGONOQUADRADO

Estes são os cards das FORMAS GEOMÉTRICAS, você deve recortar e pintar as formas, uma dica é pintar
da mesma cor do card que será usado nos discos mágicos.



Estes são os cards que você deverá cortar e pintar para usar nos discos, se possível plas�fique para uma
melhor durabilidade.

TABUADA

Ajudar de forma diver�da a criança aprender tabuada, tornando o momento super prazeroso.

5x4

5x35x1

5x2



5x8

5x7

5x6

5x5

5x10 5x9
Aplique em diversas operações matemá�ca, vá além da tabuada, você pode deixar aquela a�vidade incrível para seu
aluno!! Recorte e pinte com muita vida todos esses números.
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