
1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA.

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO DE ESTÁGIO II

SANTO AMARO
2016



2



3

ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA

Este trabalho foi apresentado como Relatório de
Estágio Supervisionado II do Curso de
Licenciatura em Computação, como requisito
parcial de aprovação, obtendo a nota
__________, atribuída pelos professores
Cristiane de Almeida Vieira da Silva e Joacir
Simões Ferreira ( Prof. Orientador).
_______de____________de 2016.

SANTO AMARO
2016



4

ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA

Prof. Leandro da Costa Miranda
Coordenador Interino do Curso de Licenciatura em Computação

Profa. Camila Ramal
Coordenadora de Estágio

_____________________________________________________
Profa. Cristiane de Almeida Vieira da Silva
Docente da Disciplina Estágio Supervisionado em Licenciatura da Computação II

Profa. Msc. Joacir Simões Ferreira
Orientadora do Estágio II

RELATÓRIO ENTREGUE À COORDENAÇÃO DO CURSO

_____/______/_______.

_________________________________
Assinatura e carimbo do funcionário



5

IDENTIFICAÇÃO INICIAL DO CAMPO DE ESTÁGIO

INSTITUIÇÃO:

Escola Nossa Senhora dos Humildes

ÁREA DE ATUAÇÃO:

Ensino Infantil e Fundamental I

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

/08/2015 a /12/2015

CARGA HORÁRIA SEMANAL E GERAL:

Semanal: 4h e Geral: 60h

ORIENTADOR:

Prof. Joacir Simões Ferreira

SUPERVISOR:

Prof. Msc. Herbert Monteiro Souza

SUPERVISOR:

Prof. Eliane dos Reis Dória

COORDENADOR DO ESTÁGIO:

Prof. Msc. Camila Timpani Ramal



6

SUMÁRIO

1. 1 APRESENTAÇÃO.. ........

2. 2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO.. 7

2.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A ÁREA DO ESTÁGIO.. 7

3. 2.2.  DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE REALIZAÇÃO DO

ESTÁGIO.. 8

4. 2.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO. 12

5. 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 17

6. 4 REFERÊNCIAS. 17

7. 5 APÊNDICE 19

1 APRESENTAÇÃO

O Documento aqui apresentado tem como finalidade discorrer sobre o período

de execução da disciplina de Estágio Supervisionado II do curso de Licenciatura em

Computação com carga horária estipulada de 60 horas, tendo sua prática baseada na

observação e coparticipação das atividades desenvolvidas na Escola Nossa Senhora dos

Humildes, na disciplina de língua portuguesa, do 4º ano do ensino fundamental I, sob

orientação do professor Joacir Simões Ferreira.

O estágio supervisionado é um importante elemento no processo de formação

docente, pois a partir dele, o professor em formação passa a identificar aspectos que

queira ou não levar para sua prática em sala de aula. Nesse sentido, Gonçalves (2006)

descore a cerca da importância da prática do estágio supervisionado na formação do

indivíduo quando afirma,

A reflexão/análise proporcionada pela pesquisa leva os formadores a transformar suas
práticas e teorias implícitas (crenças, concepções e ideias sobre conhecimento, ensino,
aprendizagem...), a desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, a “ressignificar”
conhecimentos já adquiridos e a produzir novos conhecimentos profissionais. Tudo isso
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contribui para a construção da identidade profissional do professor, de sua autonomia
intelectual, promovendo, desta forma, o desenvolvimento profissional do formador.
(GONÇALVES, 2006, p. 36)

O Documento está dividido com base na seguinte estrutura: Apresentação, onde encontramos

um breve relato das especificações gerais do documento; Caracterização do Estágio e

Desenvolvimento do Projeto, onde são elencadas considerações teóricas a cerca da área em

que o estágio foi realizado, caracterização da instituição participante, relatos a cerca do

desenvolvimento do estágio no período de observação e coparticipação, evidenciando os

aportes utilizados na sala de aula, e, por fim as Considerações Finais, Referências e Anexos

(Imagens, Plano de Aula).

2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO

2.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A ÁREA DO ESTÁGIO

Inicialmente a definição de estágio estava restritamente relacionada à preparação para o

mercado de trabalho, porém ocorreram diversas mudanças na legislação brasileira a cerca da

definição e a real finalidade do estágio. A partir dessas mudanças, deu-se início a um debate

entre dois grupos distintos, aqueles que pensavam o estágio como preparação para o mercado

de trabalho, e aqueles que pensavam o estágio como partem de um processo educacional. O

estágio como processo educacional foi inserido no ensino superior e técnico em 1967, na

década de 60, em meio à ditadura militar. Nesse período, o estágio foi definido como parte

fundamental do ensino, sendo a ponte responsável por interligar escola e empresa. O estágio

foi integrado aos cursos de licenciatura como exigência da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (nº 9394/96). Neste sentido o Conselho Nacional de Educação, parecer número 21,

define o estágio.

Um tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência,
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do
mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário
[...] é o momento de efetivar um processo de ensino/aprendizagem que,
tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização deste
estagiário. (BRASIL, 2001, p.10)
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Neste sentido, o estágio contribui com o desenvolvimento de um olhar crítico do

futuro docente a cerca da prática do professor e das concepções adquiridas no decorrer

do seu processo formativo. É importante salientar que nessa etapa do estágio, o papel do

estagiário vai além do acompanhamento de uma aula, desenvolvemos nesse percurso o

senso investigador, analisando o processo de ensino-aprendizagem, relacionando a

prática do professor com referenciais teóricos e tendências pedagógicas, adquiridas em

diversas disciplinas do curso como, por exemplo, didática, avaliação da aprendizagem e

metodologia do ensino da computação, que nos mostram que a prática do professor

perpassa a mera reprodução de conteúdos.

Segundo Almeida:

[...] a sala de aula se constitui como uma fonte ininterrupta de conhecimento é

por meio dela que devem ser retirados elementos teóricos, que permitam

compreender e direcionar uma ação consciente, que procure superar as

deficiências encontradas e recuperar o verdadeiro significado do papel do

professor, ou seja, o professor deve apropriar-se de um “fazer” e de um “saber

fazer” se adequando ao momento que vive a escola atual. (ALMEIDA, 1994, p.

39)

Nesta perspectiva o professor na sala de aula precisa se alto avaliar a cada termino de

atividade, participando de um processo contínuo de aprendizagem experiencial.

Segundo Jaques Gibbs e Rust (apud ZABALZA, 2015, p.188) a aprendizagem

experiencial constitui-se como aprendizagem que surge da reflexão a cerca das

experiências, onde a cada nova reflexão surge reflexões mais profundas que corroboram

para a construção de um ciclo de aprendizagem, que poderá subsidiar o docente ao

longo de sua caminhada, porém este ciclo de aprendizagem é constituído apenas com

docentes que se propõem a uma avaliação de suas práticas. O Estágio permite ao

Licenciando em Computação, vivenciar estas experiências mesmo que de forma

indireta, pois estando na sala de aula passamos a analisar o comportamento do professor

regente, associando sua metodologia aos aportes teóricos vistos em sala, refletindo a

cerca do posicionamento do professor com seus alunos, elencando quais abordagens

queremos ou não levar para nossa prática, enquanto futuros docentes.

Nesta etapa de coparticipação, a observação e a interação do estagiário com o professor

e a turma são sem dúvidas imprescindíveis, pois a partir destas experiências, traçamos a

identidade do ambiente e este conhecimento prévio, torna-se indispensável para a
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construção e realização da atividade de coparticipação, onde nós enquanto futuros

professores precisaram utilizar a informática associada a elementos didáticos para

auxiliar de forma dinâmica esta caminhada de aprendizagem dos alunos.

 2.2.  DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Para falarmos da Escola Nossa Senhora dos Humildes precisamos adentrar na história do

Recolhimento Nossa Senhora dos Humildes. Criado no ano de 1809 pelo padre santamarense,

Inácio Teixeira dos Santos Araújo, o recolhimento Nossa Senhora dos Humildes abrigava

senhoras viúvas, órfãs, escravas, pensionistas, filhas de senhores de engenho que ficavam

confinadas como forma de punição ou enquanto seus pais e/ou maridos viajavam. No dia 22 de

setembro de 1817, D. João VI concedeu licença para que o recolhimento funcionasse para o

ensino feminino. Inicialmente a instituição educava as meninas ao ensino religioso e ao ensino

de funcionalidades domésticas, limitando a aprendizagem ao reconhecimento das letras.

No ano de 1956, o abrigo Nossa Senhora dos Humildes foi fundado pela irmã Iolanda

Bittencourt Bombinhos. Inicialmente, a instituição tinha como intuito abrigar crianças carentes

de 04 a 08 anos de forma integral, após alguns anos de funcionamento viu se a necessidade de

alfabetizar estas crianças. A partir deste momento ocorre uma mudança na nomenclatura da

instituição, que passa a ser denominada Escola Nossa Senhora dos Humildes, atendendo além

das crianças do abrigo, filhos de trabalhadores da região.

Atualmente a instituição está voltada ao ensino básico, englobando alunos da Educação Infantil

e do Ensino Fundamental I, em dois turnos: matutino e vespertino.

A instituição possui um pavilhão dividido em: 05 salas de aula, todas possuem ventilador, 01

sala da gestão, 01 sala secretaria, 01 Infocentro, 01 cozinha, 02 banheiros e 01 sala para

comportar os livros didáticos. É válido salientar que esta sala deveria ser utilizada como

biblioteca, porém a estrutura não permite que os alunos fiquem na sala de forma confortável.

Em relação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, não tivemos acesso, pois boa

parte dos documentos foi perdida na ultima enchente que aconteceu na cidade. A fim de nos

auxiliar neste processo de coleta de informações, a coordenadora pedagógica assumiu a

responsabilidade de providenciar documentos que nos auxiliem nesse processo de coleta de

informações sobre o PPP.

 

 2.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
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A Coparticipação está presente na segunda etapa do estágio supervisionado. Podemos

caracterizá-la como uma fase intermediária, onde o estagiário precisa se adequar à dinâmica

da sala de aula para que, a partir desse processo, aconteça um planejamento de atividades que

serão realizadas em sala com o auxílio do professor supervisor.

O Estágio foi realizado na disciplina de língua portuguesa, no 4º ano do ensino fundamental I

no turno vespertino, em uma turma de 26 alunos sob regência do professor P1. A carga horária

da disciplina é distribuída em três aulas semanais, com 50 minutos de duração cada. O

professor P1 é formado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),

possui carga horária semanal de 40 horas e já atuou como diretor da instituição onde o estágio

está sendo realizado.

No período de coparticipação, percebemos que a P1 consegue desenvolver boa parte das

atividades com a turma, tendo poucos momentos de crise. Em relação à turma percebemos

que existem por vezes conversas paralelas, porém P1 sabe contornar a situação, voltando à

atenção dos alunos ao que está sendo ministrado.

Neste período de coparticipação ocorreram situações interessantes, principalmente em relação

à aprendizagem dos alunos, P1 mostra se extremamente criteriosa neste sentido, salientando a

todo o momento a importância da leitura, realização das atividades e compreensão do que é

exposto em sala. Outro ponto que deve ser salientado em relação ao posicionamento de P1

está relacionado a maneira como os períodos são divididos, para que ao término de cada

explanação atividades sejam realizadas, a fim de avaliar de que forma os alunos absorveram o

conteúdo.

Neste período de observação e análise da postura de P1 em suas aulas, pôde-se identificar que

o mesmo apresentou no decorrer de sua prática traços da tendência tradicional, onde o

professor realiza atividades seguindo a linearidade na organização dos conteúdos, se limitando

a transmitir o conhecimento, tornando-se assim a autoridade do saber. Neste contexto o

relacionamento professor-aluno é assim descrito por Libâneo.

Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o
ensino humanístico, de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir,
pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, os
procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não têm nenhuma relação
com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. E a
predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo
exclusivamente intelectual. (LUCKESI,1994,p.55).

O processo de transmissão e memorização é um atributo dessa prática pedagógica, uma vez

que a pedagogia tradicional acredita que o aluno deve disciplinar a mente e formar hábitos

(LIBÂNEO, 2006). Em relação a realização das aulas prevaleceram as metodologias expositivas

ou dialogadas (dialógicas). Em boa parte das aulas os alunos não interagem com as atividades
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propostas, mostram se, extremamente inquietos e dispersos. A todo o momento P1 precisava

na chamar atenção dos alunos, pois uma parcela da turma participava de conversas paralelas

e/ou brincadeiras.

O conteúdo da aula é disposto no quadro para que os alunos possam copiar, não existe

interação entre professor e aluno neste momento, a participação dos alunos se resume a cópia

do conteúdo e reprodução de trechos elencados por P1. Em boa parte das aulas, uma

recapitulação do conteúdo da aula anterior é realizada, onde P1 procura questionar e elucidar

dúvidas relacionadas ao conteúdo. É válido salientar que no período em que estive no estágio,

nenhum aluno sanou dúvidas com P1 sobre o conteúdo.

Questionada sobre qual tendência pedagógica segue, P1 disse que traz em sua prática

procedimentos da pedagogia sociointeracionista, pois aborda os conteúdos em sala por meio

da interação, trazendo elementos do seu cotidiano.

Sobre a pedagogia derivada do sociointeracionismo Becker declara:

Na pedagogia derivada dessa epistemologia interacionista (Pedagogia

Relacional, conforme o autor) o professor acredita que o aluno só aprenderá

alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo, se ele agir e

problematizar a sua ação e esse processo far-se-á por reflexionamento e

reflexão. Aprendizagem é, por excelência, construção: ação e tomada de

consciência da coordenação das ações. Assim, não se pode exagerar a

importância da bagagem hereditária nem a importância do meio

social.(BECKER,1993, apud NEVES,DAMIANI, 2006)

Em suas aulas, P1 não utilizava recursos digitais, pois, segundo ele, ao utilizá-los os mesmos

não apresentavam um bom funcionamento, e por isso, ele decidiu não utilizar.

Toda atividade avaliativa era avisada aos alunos na semana anterior. Seguindo orientações da

instituição P1 utilizava três tipos de avaliações para fechar as notas, sendo: avaliação

qualitativa, provas subjetivas e atividades complementares. Essas avaliações seguem o caráter

somativo, pois tem como objetivo verificar no final de uma unidade, semestre ou ano letivo se

houve ou não aquisição do conhecimento. Bloom (1983) caracteriza esse método avaliativo

como avaliação somativa, que prioriza o “produto final” em detrimento do “processo”.

O estágio I foi um período de observar o docente supervisor. Basicamente o papel do

estagiário no estágio I é analisar a postura do professor extraindo o máximo de

informações que auxiliem na formação do futuro docente. No estágio II temos uma visão

diferenciada do processo, pois analisando e conhecendo a turma, elencamos qual método

para realização da atividade se adéqua ao ambiente, considerando que estas intervenções,

contribuem com o desenvolvimento de todos os envolvidos. Neste período apesar de
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poucos momentos a frente da turma, pude enriquecer minha visão enquanto futura

docente, traçando características que desejo ou não levar no decorrer de minha trajetória.

2.3.1 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO II – COPARTICIPAÇÃO.

O Estágio Supervisionado II, prevê a copartipação dos estagiários nas

instituições em forma de projeto vinculado à disciplina observada. Em relação ao

processo de coparticipação, a professora sugeriu que escolhêssemos um assunto dentre:

Substantivos Simples e Compostos, Sinais de Pontuação e Adjetivos. Como sugestão de

P1optamos por utilizar os sinais de pontuação, pois seria o último assunto da unidade a

ser trabalhado, logo teríamos um tempo maior para desenvolver o planejamento como

também a atividade. Assim, em conversa com P1 e com auxilio do professor orientador,

elaborei a propostas de projeto para a turma do 4º ano, buscando maneiras de associar

elementos da computação ao conteúdo. Para a elaboração do projeto, “Plugando os

Sinais de Pontuação” (APÊNDICE A), foram levadas em consideração às dificuldades

dos alunos na compreensão do conteúdo, a disposição do laboratório de informática e o

número de alunos da turma. Após este processo de análise procurei associar ao

conteúdo, elementos computacionais que pudéssemos adequar a realidade dos alunos.

Decidimos então utilizar a estrutura condicional simples que permite a escolha de um

grupo de ações e estruturas que serão executadas quando condições são ou não

satisfeitas. Segundo Ferber e Moura (2009), a estrutura condicional, pode ser

apresentada através de uma estrutura simples ou de uma estrutura composta,

utilizaremos para realização desta atividade a estrutura condicional simples. A estrutura

IF... else permite executar um entre vários blocos de instruções. O controle de qual

bloco será executado é dado por uma condição (expressão lógica ou numérica).

Após um período de observação, pude traçar de forma superficial o perfil da

turma e refletir sobre qual metodologia poderia utilizar para efetivação da atividade.

Inicialmente contextualizamos a atividade com os conteúdos abordados por P1 em

relação aos “Sinais de Pontuação”. Após essa explanação, a estrutura condicional simples

foi apresentada a turma de forma breve e simples, sem destacar conceitos técnicos a cerca

da estrutura condicional, pois a intenção da proposta seria mostrar como elementos da

computação podem se adequar ao ensino básico sem o subsídio do computador. No
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decorrer da atividade dividimos a turma em 5 grupos, inicialmente todos deveriam ter 4

integrantes, porém, tivemos que reorganizar os grupos devido a falta de um aluno.

Após este momento, os alunos montaram a estrutura no quadro, contento as

seguintes especificações: “SE frase utilizar interrogação, exclamação ou reticências

ENTÃO”.

deveria ser escrita de determinada forma. Em seguida um componente de cada equipe

deveria escolher qual sinal de pontuação seria utilizado na construção de sua frase, este sinal

era escolhido por meio de um sorteio, no decorrer da atividade todos os grupos tiveram a

oportunidade de formar 3 frases com os respectivos sinais de pontuação, sem esquecer de

utilizar a estrutura condicional simples.

Durante a atividade todos os alunos mostram se dispostos e interessados, muitas vezes ocorria

uma interação entre os grupos na construção da frase e/ou montagem da estrutura no quadro,

É válido salientar que um dos pré-requisitos da atividade era que todos os alunos tivessem a

oportunidade de montar a frase e/ou a estrutura que seria utilizada. Ao final da atividade

foram distribuídos kits cotendo: caderno, caneta, lápis, borracha, apontador e mochila cedidos

pelo IFBA, na pessoa da professora Maria das Graças Meirelles.

Por fim a atividade ocorreu da melhor maneira possível, mostrando que elementos

computacionais podem sim se adequar ao ensino básico e a estrutura que a escola

oferece,cabe ao docente procurar possibilidades para incrementar suas práticas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Cerca do estágio de coparticipação, percebo que adquiri sem dúvidas conhecimentos

relacionados à educação e prática pedagógica, pois pude fazer reflexões baseadas em

nossa vivência enquanto Licenciandos em Computação, por meio das disciplinas

relacionadas à educação, através das vivências nos projetos como o PIBID e nas

atividades docentes extra IFBA.

Através desse segundo momento do estágio pude perceber como é de fato a rotina de

um docente, suas dificuldades, conquistas, a dinâmica de suas aulas e como seria

interessante utilizar mecanismo/ferramentas complementares, para a sala de aula.

Sem dúvidas as experiências obtidas no estágio de coparticipação serão de suma

importância para os estágios que estão por vir, como as experiências do estágio de

observação foram importantes para realização das atividades neste segundo momento.
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Pois os questionamentos levantados e sanados neste estágio, poderão me ajudar a

procurar soluções para minha formação e para a área de ensino. Penso também que a

prática não se resume apenas no fazer por fazer, e sim, no fazer reflexivo, que retorne

um resultado satisfatório para todos os indivíduos que ocupam o espaço da educação

direta ou indiretamente.

.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

PROJETO I
Professor Orientador: Joacir Simões

I. Plano de Aula

II. Dados de Identificação:

Escola: Escola Nossa Senhora dos Humildes
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Professor (a): Eliane dos Reis Dorea

Professor (a) estagiário (a): Andreia Pinheiro

Disciplina: Português

Série: 4º ano

Período: Vespertino

III. Tema: Sinais de Pontuação.

IV. Objetivos específicos:

Associar os sinais de pontuação a cada oração apresentada;
Utilizar conceitos de estrutura condicional simples;
Ordenar as palavras para compor as frases;
V. Conteúdo: Sinais de Pontuação: Interrogação;Exclamação;Vírgula;Reticências;

VI. Metodologia:

1ª etapa:
Os alunos irão realizara uma atividade relacionada aos sinais de pontuação e serão divididos em
grupos com um total de 5 pessoas. Após esta divisão , uma breve explanação relacionada a
estrutura condicional simples será realizada utilizando uma apresentação de slides. Ainda nesta
etapa, vamos falar de qual forma a estrutura condicional simples vai interferir na realização da
atividade.
2ª etapa:
Os alunos devem sortear um cartão contendo o tipo de frase que o grupo deve montar. Após a
escolha do cartão, cada equipe deve se dirigir ao quadro para montar a estrutura condicional
simples contendo uma frase associada ao sinal de pontuação sorteado. Se o grupo não conseguir
terminar a montagem da estrutura em menos de 1 minuto a próxima equipe terá oportunidade de
realizar a montagem.
VII. Desenvolvimento do tema:
O intuito desta atividade é que os alunos consigam compreender e empregar corretamente os
sinais de pontuação nas diversas orações que serão apresentadas. Utilizaremos conceitos de
lógica de programação, por intermédio da “estrutura condicional simples”, para estabelecer critérios
de execução dessa atividade. A estrutura condicional possibilita a escolha de um grupo de ações
que serão executadas quando condições forem satisfeitas ou não. É válido salientar que não
utilizaremos conceitos técnicos de programação em nenhum momento da atividade.
VIII. Recursos didáticos: Piloto, Lousa, Cartolina, Projetor, Notebook.

IX. Avaliação: A proposta de avaliação nesta atividade segue a vertentes somativa que será
realizada com supervisão da professora responsável pela turma, como uma das atividades
qualitativas à serem realizadas em sala.

ATIVIDADE APLICADA À TURMA DE ENSINO FUDAMENTAL I DO 4º ANO
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Figura 1– Turma na primeira etapa da atividade – retomando o tema sinais de

pontuação

Figura 2– Turma na primeira etapa da atividade – retomando o tema sinais de

pontuação
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Figura 3- Turma realizando a 2º etapa da atividade.

Figura 3– Turma realizando a 2º etapa da atividade
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Figura 4– Turma realizando a 2º etapa da atividade

Figura 5- Turma realizando a 2º etapa da atividade
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Figura 6-  Turma realizando a 2º etapa da atividade

Figura 7– Turma realizando a 2º etapa da atividade
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Figura 8- Turma realizando a 2º etapa da atividade

Figura 9- Entrega dos Kit's
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Figura 10- Entrega dos Kit's

Figura 11- Entrega dos Kit's com a professora Eliane
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