
Alfabeto animado da BP – edição em Power 
Point – Categoria B
Proposta Pedagógica:

Propor aos alunos da turma BP,  atendidos no Laboratório de 
Aprendizagem, a criação de um alfabeto virtual, utilizando o programa 
Power Point e as animações que este permite, para ser apresentado e 
trabalhado pelas turmas de A10 e A20.

O trabalho foi proposto desta forma, mas também era nosso objetivo 
que os alunos da BP trabalhassem as questões ortográficas, uma vez 
que vários ainda estavam em processo de alfabetização, mas 
apresentavam resistência para assumir isso. 

Sequência didática:

1. Cada aluno escolheu algumas letras do alfabeto

2. Buscaram imagens na Web (Google), tanto da letra, como de 
figuras com nomes iniciando pela letra

3. Cada um colocou as figuras escolhidas em um slide do Power 
Point

4. Fizemos a visualização parcial do trabalho com o grupo, 
analisando cor de fundo do slide, melhor animação, transição 
dos slides, para finalizar a apresentação.

5. Após, cada aluno que quis, gravou sua fala, com nome da letra e 
as palavras escolhidas.

6. Com o trabalho concluído, os alunos foram convidados a 
apresentar ao grupo de professores o seu trabalho e foram 
colocadas cópias nos computadores da escola, para as turmas 
trabalharem.
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Turma BP – 2º ciclo – Laboratório de Aprendizagem

Alunos:

Christian do Prado Machado – 14 anos  (7/97)

David Fabiano Nunes   13 anos (8/99)

Diego Oliveira Martins – 14 anos  (3/98)

Jean Stallone Alves Pereira  13 anos (4/99)

Júlia Aime França dos Santos 13 anos (7/99)

Kauana Gonçalves Rocha dos Santos 12 anos  (2/00)

Kevin Matheus Alves  14 anos (1/98)

Leonardo Wellington Abreu Santana   12 anos (8/00)

Luís Wesley Hora da Silva  14 anos  (5/98)

Natália  Bruna da Silva Oliveira 13 anos  (2/99)

Nícolas Douglas Rodrigues Barreto  14 anos (8/98)

Nícolas Estênio Silva dos Santos  13 anos (1/99)

Pedro Patrick da Silva  13 anos (5/99)


