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Os professores que estão à frente do Projeto Aprender+, 
ação desenvolvida pela Secretaria de Educação com o obje-
tivo de atuar na recuperação dos alunos de 4ºs e 5ºs anos 
que apresentam dificuldade de aprendizagem, participaram 
nesta quinta-feira (10), do primeiro encontro de formação do 
grupo. 

A formação foi conduzida pela equipe de coordenação do 
Projeto que, num primeiro momento, entregou o material que 
será utilizado pelos professores para registrar as atividades 
desenvolvidas nas formações como também as aulas aplica-
das em sala de aula. 

Os educadores ainda dialogaram sobre a proposta de tra-
balho deste ano e receberam todas as orientações de como 
o projeto acontecerá em cada escola, pois em algumas uni-
dades ele será desenvolvido no contra turno e, em outras, no 

Os alunos do Maternal do CEMEB Vereador Dr. Paulo Ia-
naconi já estão aprendendo a identificar cores, formas geo-
métricas e números decimais.  Neste sentido, a fim de enri-
quecer o aprendizado e reforçar os conhecimentos da turma, 
a professora Tereza de Souza desenvolveu com a turma uma 
atividade utilizando bingo. 

Para iniciar a ação, a professora separou as crianças em 
pequenos grupos e entregou a cada um algumas peças geo-
métricas de madeira e uma cartela ilustrada contendo núme-
ros, e, em seguida, explicou aos alunos as regras do jogo. 

A educadora conta que ditou diferentes números para 
que os alunos encontrassem na cartela e marcassem com o 
bloquinho de madeira até preencher todos os espaços. “Ao 
completar a cartela, os alunos gritavam a palavra bingo e eu 
repetia para eles os números que foram marcados” explica a 
professora. 

Professora do maternal utiliza 
bingo pedagógico para ensinar 

numerais, cores e formas 

 

próprio horário em que a criança estuda. 
As atividades com os alunos serão iniciadas na próxima 

segunda-feira (14) e a primeira ação a ser trabalhada com 
eles será a realização de uma sondagem para avaliar o nível 
de aprendizagem em relação à leitura e a escrita. Com base 
neste estudo, os professores terão subsídios para desenvolver 
atividades específicas com as turmas, a fim de diminuir gra-
dativamente o grau de dificuldade de cada um.

Segundo a Secretaria de Educação, os encontros de for-
mação com os professores do Aprender+ ocorrerão a cada 15 
dias, às sextas-feiras, na própria Secretaria. Porém, na pró-
xima sexta-feira (11), os professores e gestores das escolas 
irão se reunir com os pais dos alunos para apresentar e pas-
sar as orientações pertinentes ao Projeto e ainda esclarecer 
possíveis dúvidas.

Além de exercitar a fala e o raciocínio, as crianças tam-
bém conheceram os nomes de diferentes formas geométricas 
e identificaram cores. De acordo com a coordenação da esco-
la, os próximos jogos serão compostos por palavras e figuras 
de alimentos e animais, para estimular a escrita e ampliar o 
vocabulário dos pequenos. 


