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PREFáCIO
A garantia de aprendizagem de todos os alunos, essência da escola, pressupõe que a 

organização do trabalho pedagógico seja cuidadosamente planejada com objetivo de 
que todas as ações realizadas pelos professores, coordenadores pedagógicos e demais 
profissionais da educação possibilitem o máximo desenvolvimento humano. 

As reflexões efetuadas no decorrer do processo de formação continuada dos coordenadores 
pedagógicos, encaminhadas pela equipe técnica da Secretaria de Educação no decorrer dos 
anos de 2013 a 2016, constituem os textos que compõe este material e tratam da espeficidade 
da sala de aula, da organização da rotina do trabalho pedagógico, das orientações para 
elaboração dos pareceres descritivos de avaliação da aprendizagem, do portfólio e orientações 
para acompanhamento da aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos do 1º ao 5º ano 
do Ensino fundamental, trabalho efetuado pelas coordenações pedagógicas.

Nesta perspectiva, esta publicação traduz o esforço e dedicação dos coordenadores 
pedagógicos da rede municipal de ensino em estudar e sistematizar ações essenciais para 
que o processo de ensino e aprendizagem tenha um resultado efetivo, o que é desejo de 
todos os professores e direito de todas as crianças.

Édina de Jesus Guimarães de Oliveira
Divisão de Planejamento de Ensino e 
Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico
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APRESENTAÇÃO
O presente documento foi elaborado a partir dos estudos organizados pela equipe do 

Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Telêmaco Borba com o grupo 
de Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais,  entre os anos de 2014 e 2016, 
como parte do Programa de Formação Continuada.

O objetivo foi o de contribuir para a efetivação do trabalho dos Coordenadores Pedagógicos 
e dos professores nos encaminhamentos afetos à rotina escolar e ao acompanhamento do 
processo de ensino e de aprendizagem.

Esta elaboração coletiva apresenta as principais orientações e sugestões para a prática 
educativa, no intuito de favorecer a continuidade do aprimoramento já evidenciado durante o 
acompanhamento do trabalho nos momentos de Orientações de Estudos, das produções dos 
alunos e professores, da melhoria dos índices educacionais e, de forma enfática, observado 
e ressaltado pelos coordenadores das escolas municipais.

No decorrer dos encontros de formação realizados neste período, os coordenadores 
estudaram sobre a rotina escolar, sobre a elaboração escrita dos Pareceres Descritivos, 
priorizando a escrita do Parecer Inicial e também sobre o Portfólio e participaram da elaboração 
dos Instrumentos de Acompanhamento da Aprendizagem, realizando diversas discussões 
sobre as atividades permanentes e diversificadas.

Os registros aqui apresentados evidenciam algumas possibilidades para o trabalho 
pedagógico dos professores e coordenadores e se constituem como materiais de estudos que 
poderão ser efetivados pelas equipes escolares visando o aprofundamento da compreensão 
da educação enquanto prática humanizadora, capaz de promover o acesso às máximas 
elaborações humanas.

Seção do Ensino Fundamental

Rosemari de Souza
Ronilse Rosequine de Oliveira
Édina de F. B. Leal Medália
lla Carneiro Rodrigues
Sandra Mara dos Santos
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“O seu Olhar

O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu

O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu...”

arnaldo antunes
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“há que se lutar para que um número maior de indivíduos 
se apropriem do saber científico, filosófico e artístico, 
de tal maneira que esse saber torne-se uma mediação 
na construção de uma prática social de luta contra o 

capitalismo, uma prática social de resistência às brutais 
formas de alienação hoje existentes.”

DUARTE, 2001
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1. Reflexão sobre a 
Organização da Rotina 
do Trabalho Pedagógico 
– um estudo a partir 
do Instrumento 1 – 
Acompanhamento da 
Prática Pedagógica

“A infância é o tempo em que a criança 
deve se introduzir na riqueza da cultura 
humana histórica e socialmente criada, 

reproduzindo para si qualidades 
especificamente humanas. Isso permite 

às novas gerações subir nos ombros 
das gerações anteriores para superá-
las no caminho do desenvolvimento 

tecnológico, científico e do progresso 
social.”
leontiev
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1 Reflexão sobRe a oRganização da Rotina do tRabalho Pedagógico 
– um estudo a PaRtiR do instRumento 1 – acomPanhamento da PRática 

Pedagógica

O presente texto tem como objetivo apresentar algumas sugestões para o encaminhamento da 
rotina pedagógica nas instituições de ensino da Rede Municipal e é uma elaboração coletiva das 
coordenadoras pedagógicas e da Equipe do Ensino Fundamental da SME. A partir das reflexões 
realizadas sobre a rotina pedagógica e análise dos índices de avaliação tabulados pela Seção do Ensino 
Fundamental, o coletivo de coordenadoras pedagógicas redigiu o texto a seguir, com o objetivo de 
propor uma reflexão e elencar  algumas orientações sobre os encaminhamentos da rotina nos Anos 
Iniciais do ensino Fundamental.

A organização do tempo pedagógico garante que cada eixo de ensino seja contemplado, sendo 
importante ao professor refletir sobre o que ensina, por que ensina e que tempo (etapa e duração) 
precisa para ensinar o que ensina. Por meio do planejamento podemos refletir sobre nossas decisões, 
considerando as habilidades, possibilidades e conhecimento prévio dos alunos.

A organização do trabalho pedagógico se reflete na organização da sala de aula, ou seja, no 
processo de ensino e de aprendizagem, assim para a organização das rotinas e necessário considerar 
e articular uma clara definição da opção conceitual e da definição das ações procedimentos e técnicas 
para atingir os objetivos e não apenas estabelecer um conjunto de prescrições geradoras de uma 
prática rotineira (SOARES, 2003, p.95).

Organizando as rotinas podemos conduzir melhor a aula, prevendo dificuldade dos alunos, 
organizando o tempo de forma mais sistemática, flexibilizando as estratégias de ensino e avaliando 
os resultados obtidos. O estabelecimento de rotinas na alfabetização contribui tanto para a prática de 
ensino como para o processo de aprendizagem da criança.

O planejamento da aula é de fundamental importância para que se atinja êxito no processo de ensino-
aprendizagem e a sua ausência pode ter como consequência, aulas desorganizadas, desencadeando o 
desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes. a prática do planejamento 
leva o professor a pensar estratégias de ensino de acordo com o nível da turma, as quais, levarão ao 
desenvolvimento das capacidades superiores.

Para Fusari (1990), o planejamento é um compromisso político do professor porque envolve toda 
concepção de mundo do educador, o que pensa, acredita e almeja, portanto o planejamento não 
pode ser apenas o preenchimento de formulários, cópias, ou fotocópias de planos anteriores, mas 
um processo de reflexão da prática docente que está vinculado ao fazer pedagógico do educador que 
repensa o ensino, dando-lhe um significado transformador.

Ferreira (1997) afirma que “o planejamento é o contrário da improvisação”, pois somente 
improvisamos quando não temos um objetivo proposto, quando não pretendemos chegar a nada, 
quando queremos passar o tempo deixando as ações ao sabor do vento. a ação que não é pensada 
estrategicamente é uma ação improvisada, ou seja, não é planejada.

De acordo com libâneo “o planejamento 
escolar é uma tarefa docente que inclui tanto 
a previsão das atividades didáticas em termos 
de organização e coordenação em face dos 
objetivos propostos, quanto a sua revisão 
e adequação no decorrer do processo de 
ensino”. Portanto, o planejamento de aula é 
um instrumento essencial para o professor e 
permite elaborar sua metodologia conforme 
o objetivo a ser alcançado, tendo que ser 
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criteriosamente adequado para as diferentes 
turmas, havendo flexibilidade caso necessite 
de alterações. 

entre os elementos que devem compor um 
plano de aula estão:

- Clareza e objetividade;
- Conhecimento dos recursos disponíveis 

da escola;
- Noção do conhecimento que os alunos já 

possuem sobre o conteúdo abordado;
- articulação entre a teoria e a prática;
- Utilização de metodologias diversificadas 

que auxiliem no processo de ensino-
aprendizagem;

- Conhecimento científico;
- sistematização das atividades;
- Flexibilidade frente a situações imprevistas;
- Realização de pesquisas buscando diferentes referências, como revistas, jornais, documentários 

entre outros;
Portanto, o bom planejamento das aulas aliado à utilização de diferentes metodologias 

(documentários, mapas, poesias, músicas, pesquisa, jogos, atividades diversificadas e diferentes, 
brincadeiras, etc.) contribui para a realização de aulas satisfatórias em que os estudantes e professores 
aprendam e se desenvolvam. 

Diante disso, na rotina pedagógica precisam estar expressas as práticas essenciais à aprendizagem. 
Portanto, desde o momento do planejamento, das leituras realizadas no início da aula, da exploração 
dos cartazes, chamada, marcação do calendário, rodas de conversa, entre outras práticas permanentes, 
tudo passa por um bom e equilibrado planejamento que norteará todo o trabalho do professor.

No Ciclo Inicial é importante manter uma rotina adequada de leitura realizada pelo professor e 
pelos alunos. Neste Ciclo é importante que o professor leia frequentemente para seus alunos e utilize 
recursos como entonação adequada e modificação da voz.  É possível ler todos os gêneros e realizar 
pseudoleitura com os gêneros mais fáceis, em que as crianças possam ler textos de memória, leitura 
de sílabas, palavras, frases, leitura compartilhada e em capítulos. É importante a leitura individual de 
textos curtos e imagéticos dos diferentes gêneros.

É imprescindível a realização de um trabalho articulado entre os eixos da língua portuguesa: 
oralidade, leitura e escrita, interpretação e análise linguística. É preciso que se leia muito, que se 
converse sobre os textos lidos, que os alunos tenham a oportunidade de manifestar-se oralmente nas 
mais diversas situações, que registrem (por escrito ou desenho) as interpretações que realizaram.  

O trabalho com a literatura, a explanação oral do professor sobre os textos lidos e as inferências 
que organiza após o conhecimento de um texto, seja ele lido pelo aluno ou pelo professor, permitem 
uma maior compreensão textual, a ampliação da atenção, a organização do pensamento e a percepção 
da sequência lógica e temporal dos fatos ouvidos. Este trabalho promove também o desenvolvimento, 
ativa o cérebro, possibilita a imaginação, criatividade e amplia a compreensão do mundo.

 Todas essas vivências são articuladas: lemos, conhecemos as imagens, criamos novas imagens, 
desenhamos, conversamos sobre o enredo, retomamos aspectos do texto e, dessa forma, a aprendizagem 
vai ocorrendo, sendo auxiliada por inúmeros recursos pedagógicos e estratégias diversas.

É importante destacar que a leitura pelo professor precisa ser frequente e mais intensa no início da 
escolarização, sendo aos poucos, diminuída a sua frequência, com o passar dos anos no Ciclo. Assim, 
o aluno do Ciclo Complementar lerá muito mais sozinho do que ouvirá leituras diárias pelo professor, 
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no entanto é imprescindível que o professor seja a referência de leitor e que leia sempre para os seus 
alunos. Uma prática interessante é que o professor liste as principais leituras da turma no mês: as que 
ele fará e as que os alunos farão. 

Com base nos dados evidenciados no Instrumento 1, foram analisadas as vivências e planejadas 
as orientações a seguir. 

1.1 oralidade
A oralidade precisa ser explorada diariamente para desenvolver nos alunos a autonomia ao falar, 

ao transmitir recados, expressar-se publicamente, comunicar-se e interagir com seus pares, rompendo 
com a timidez. Para isso, é preciso:

- Desenvolver a oralidade através de recados, reconto de histórias lidas e ouvidas, textos de 
memória como: parlendas, quadrinhas, músicas, versos e poemas, etc. No ciclo complementar é 
necessário acrescentar causos, relatos de vivências (escolar e pessoal) e ainda incentivar debates, 
expor opinião e elaborar argumentação a partir dos diferentes textos ou das vivências;  

- Após estudar um conteúdo, organizar momentos para que os alunos exponham oralmente o que 
compreenderam ou sintetizem o conteúdo;

- Organizar recitais para que os alunos possam recitar/declamar ou mesmo ler textos para diferentes 
interlocutores;

- Propor momentos de conversa através da rotina do dia, roda de conversa, hora da novidade, hora 
do conto, brincadeiras, músicas e vivências do próprio aluno, para iniciar conteúdos, para socializar 
acontecimentos, para planejar algo coletivamente e para direcionar posteriormente as ilustrações.

- É importante que o professor realize interpretação oral, dos textos lidos e ouvidos, ressaltando 
fatos e acontecimentos, bem como a opinião dos alunos sobre determinados aspectos.

Para o bom desenvolvimento da oralidade com todos os alunos é necessário propor diferentes 
estratégias como: nominar o aluno para responder as questões, criar momentos para explanações 
orais em dupla, pensar em um símbolo como “bastão da palavra” que indique que aquele que estiver 
com aquele instrumento tem a palavra e outras ações que podem organizar a participação de todos.

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, 
especialmente nas mais formais.
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1.2 leitura
A frequência do trabalho com a leitura e interpretação deve ser diária, e os professores poderão ler 

no mínimo três vezes na semana para as suas turmas para ambos os ciclos. Os cuidados necessários 
para uma prática de leitura exitosa envolvem desde o conhecimento do acervo, a organização do 
ambiente, a frequência das leituras e o trabalho que será realizado posteriormente. Para tal, seguem 
algumas orientações:

-Organizar na sala de aula um espaço para dispor, livros, revistas, gibis e textos de diversos 
gêneros para que os alunos manuseiem e realizem pseudoleituras, trocando-o em intervalos de tempo 
quinzenais e mensais. este  acervo literário/cantinho da leitura pode ser organizado coletivamente 
por ordem alfabética, autor, gênero, etc.

-Manter na sala e também em outros espaços, murais com textos diversos  acessíveis a todos;
-Planejar espaços para os alunos posicionarem-se para ler, como por exemplo um palanquinho de 

leitura, um púlpito ou caixote, microfone, etc;
-Realizar diariamente a leitura dos cartazes da sala (alfabeto, listas de palavras, textos produzidos 

pelas crianças, etc.)
-Os alunos precisam ouvir muitas histórias, poemas, textos, notícias, etc., pois assim terão um 

maior repertório vocabular;
-Variar os espaços para a leitura e contação de histórias, dependendo das possibilidades de cada 

instituição; 
-Ler textos variados e conversar sobre as leituras realizadas, constatando fatos e acontecimentos 

na sequência apresentada;
-Os alunos devem ler sozinhos, em voz alta e silenciosamente;
-Promover momentos de leitura deleite; 
-Organizar, pelo menos uma vez na semana, momentos de leitura na entrada dos alunos, 
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possibilitando que estes leiam textos diversos, lidos previamente em fichas de leitura;
-Utilizar diferentes suportes para realizar contação de histórias através de gravuras, fantoches, 

objetos, fotos, Datashow/retroprojetor. 
-Realizar a leitura de livros mais extensos, lendo um capítulo por dia, demonstrando as possibilidades 

de leitura por meio do acompanhamento de leituras mais longas;
-Oportunizar que os alunos tragam notícias de jornais e revistas para compartilhar com os demais;
-Selecionar livros adequados a cada faixa etária como: livros de aventuras, gibis, revistas 

“Ciências Hoje”, contos, crônicas e obras da literatura juvenil, etc., realizando leituras cada vez mais 
aprofundadas e que amplie a competência leitora dos nossos alunos;

-Vivenciar diariamente momentos específicos de leitura independente, leitura compartilhada de 
textos, leitura coletiva de textos informativos, leitura de textos escritos pelos colegas e também 
leitura para outros interlocutores;

Essas vivências devem estar propostas no planejamento como também poderão ocorrer 
esporadicamente em momentos espontâneos advindos de fatos relevantes e atividades coletivas.

Desta forma, se a leitura é imprescindível, se compreendemos que um sujeito letrado é mais 
autônomo, o trabalho com este eixo precisa ser rigorosamente planejado e efetivado em todas as 
turmas do ensino Fundamental.

1.3 interpretação
a interpretação é uma prática que complementa o trabalho com a leitura. ela pode ser realizada 

oralmente ou por escrito a partir de diferentes gêneros e em diferentes níveis de aprofundamento, 
dependendo do gênero e do ano/ciclo.

É importante iniciar realizando interpretações de constatação, ou seja, aquelas mais explícitas, 
visíveis na superfície do texto ou mesmo mais facilmente identificáveis nas imagens. Aos poucos 
é necessário aumentar a complexidade das perguntas, orientar a percepção para detalhes do texto, 
realizando questões mais implícitas.  algumas práticas possíveis são: 

- Conversar com as crianças assim que a história for contada ou lida, desta forma a criança ainda 
estará com a imaginação voltada para tudo o que ouviu e assimilou;

- Realizar frequentemente interpretações orais e escritas dos textos lidos e ouvidos como: músicas, 
tirinhas, charges e propagandas, indo além das interpretações das narrativas comumente trabalhadas;

- as questões de interpretações podem ser elaboradas pelo professor ou pelos alunos para repassar 
aos demais; por exemplo, uma turma poderá trabalhar um texto e elaborar questões e repassar à outra 
turma da escola ou após trabalhar 
um texto, os alunos elaboram em 
dupla uma questão que deverá ser 
respondida pela turma;

-realizar atividades de 
interpretação explícitas e implícitas 
de textos de variados gêneros;

-Organizar um banco/caixa 
didática/pasta de imagens (charge, 
tirinhas, histórias em quadrinhos), 
planejar questões de interpretação 
para cada uma delas.
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-Organizar uma pasta com textos e as inúmeras questões elaboradas para compor um acervo  
disponível na escola. 

-É importante que nos momentos de estudos/hora atividade, professores e coordenadores 
selecionem textos e organizem as possíveis questões de interpretação, pois estes momentos compõem 
a formação continuada dos profi ssionais.

1.4 ilustração
Uma prática que precisa estar aliada ao início da alfabetização é o ato de desenhar as histórias 

ouvidas, constituindo assim os primeiros registros.
A criança desenha de memória, se pedirmos para ela desenhar sua mãe, 

que está sentada diante dela, ou outro objeto, ela desenhará sem olhar 
para o original, ou seja, elas não desenham o que veem, mas sim o que 
conhecem. Quando uma criança libera seus repositórios de memória 
através do desenho, ela o faz à maneira da fala, contando uma 
história, vemos assim, que o desenho é uma linguagem 
gráfi ca que surge tendo como base a linguagem verbal. O 
desenho é considerado um simbolismo de primeira ordem. 
(Vigotsky, 1984). 

No Ciclo Inicial os alunos desenharão com maior 
frequência e em diversas situações que possibilitem a sua 
expressão gráfi ca. Além de ilustrar as histórias ouvidas 
é importante que o professor proporcione aos alunos 
a observação de diversos desenhos para ampliação de 
repertório. 

Por ser a ilustração também um texto, é necessário 
explorá-la, analisá-la e interpretá-la, página a página, 
educando o olhar dos alunos para a leitura de imagens e 
suas relações com o texto. É importante também observar, 
nas literaturas trabalhadas com os alunos, que a ilustração 
não tem por objetivo apenas repetir ou traduzir o texto 

Uma prática que precisa estar aliada ao início da alfabetização é o ato de desenhar as histórias 
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para o original, ou seja, elas não desenham o que veem, mas sim o que 
conhecem. Quando uma criança libera seus repositórios de memória 
através do desenho, ela o faz à maneira da fala, contando uma 
história, vemos assim, que o desenho é uma linguagem 
gráfi ca que surge tendo como base a linguagem verbal. O 
desenho é considerado um simbolismo de primeira ordem. 
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educando o olhar dos alunos para a leitura de imagens e 
suas relações com o texto. É importante também observar, 
nas literaturas trabalhadas com os alunos, que a ilustração 
não tem por objetivo apenas repetir ou traduzir o texto 
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escrito. Deve haver uma integração entre essas duas linguagens. 
Diante disso, é fundamental:
• Propor diferentes suportes, tamanhos e superfícies;
• Propor diferentes posições para o aluno vivenciar essa prática: fixar o suporte na parede, no 

chão, na mesa, utilizando prancheta, cavalete, etc.
• Planejar diferentes técnicas e materiais;
• Aprimorar o repertório imagético, levando os alunos a observar diferentes referências como 

modelo; 
• Planejar atividades de desenho em diferentes espaços no ambiente escolar; 
• Planejar o suporte antecipando a necessidade de organização com margem, enunciado, formatos 

diferenciados, etc;
Um outro aspecto relevante é a orientação quanto às ilustrações dos alunos. Estes precisam ser 

ensinados a desenhar e pintar utilizando diferentes materiais e técnicas e também a finalizar o seu 
desenho, cortornando-o para dar destaque, levando ao aprimoramento estético da produção.
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1.5 Produção textual e reestruturação
É tarefa da escola, mostrar aos alunos, desde a alfabetização, as várias diferenças entre os textos 

orais e escritos. a produção de textos é um conteúdo essencial da linguagem em todos os níveis do 
ensino. É importante que o professor valorize a prática da escrita e demonstre aos seus alunos que 
a escrita tem função social, devendo ensinar-lhes todos os gêneros textuais porque é na escola que 
vão se formar os alicerces da aprendizagem da escrita. Como o objetivo maior nos anos Iniciais de 
escolaridade é o de criar condições adequadas para que o aluno domine a linguagem escrita como 
atividade social signifi cativa, é preciso oferecer-lhe os elementos necessários para desenvolver a 
compreensão da leitura e da escrita. 

As vivências podem ser organizadas coletivamente, em diferentes agrupamentos e individualmente. 
Os alunos podem escrever a partir de diversas situações e devem ser planejadas propostas de produções 
dos diferentes gêneros textuais, lembrando sempre que o planejamento por meio de sequências 
didáticas é a melhor forma de organizar o aprendizado dos gêneros e ampliar as possibilidades de 
leitura, interpretação e produção textual. 

O planejamento e organização para as produções devem ser 
também pensados em relação à correção e reorganização das 
escritas dos alunos, sejam elas coletivas ou individuais.

Vale destacar ainda a importância de ter um “Caderno de 
Produções Textuais” do aluno em todos os anos do ensino 
Fundamental.

1.5.1 as produções coletivas
as produções coletivas são as primeiras 

iniciativas que deverão ser propostas aos alunos. 
A produção de texto coletivo se constrói no 
processo de interação na qual os alunos defendem 
seu ponto de vista, opinam, concordam e/ou 
discordam do que o outro apresentou como ideia. 
O aluno ainda pode acrescentar informações às 

dos diferentes gêneros textuais, lembrando sempre que o planejamento por meio de sequências 
didáticas é a melhor forma de organizar o aprendizado dos gêneros e ampliar as possibilidades de 

O planejamento e organização para as produções devem ser 
também pensados em relação à correção e reorganização das 
escritas dos alunos, sejam elas coletivas ou individuais.

Vale destacar ainda a importância de ter um “Caderno de 
Produções Textuais” do aluno em todos os anos do ensino 
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ideias expostas por outro aluno. Neste sentido, pode-se enriquecer muito mais as ideias do texto, 
o vocabulário e o trabalho em equipe, possibilitando inclusive o desenvolvimento tanto intelectual 
quanto social.

As crianças aplicam conhecimentos, resolvem problemas e, sobretudo, aprendem a usar uma 
linguagem formal em atividades signifi cativas de escrita, adequando o vocabulário, a estrutura e o 
conteúdo de seus textos aos objetivos pretendidos. (...) A partir de observar, participar no procedimento, 
perseguir propósitos e elaborar um texto de forma compartilhada, os meninos e as meninas aprendem 
aspectos da linguagem escrita que não poderiam aprender com a simples cópia do resultado fi nal. 
(Ribera e Teberosky, 2004, p. 64)

Neste momento o professor deve contribuir e intervir, na 
medida que organiza o texto em parágrafos, numa sequência 
lógica, pontuando-o corretamente, proporcionando a 
compreensão do leitor, planejando e reorganizando trechos 
seguintes. Assim, nestes momentos o professor proporciona 
a refl exão sobre a língua e os educandos vão conhecendo 
a forma de organização de textos de diferentes tipos e 
fi nalidades. O professor deve proporcionar aos alunos 
situações diferentes nas produções como: narrar, relatar, 
expor, descrever ações e argumentar.

É importante destacar que no Ciclo Inicial de 
Alfabetização (1º ao 3º ano), período em que os alunos 
estão se apropriando da leitura e da escrita, a frequência 
de produção de texto coletivo seja maior que no Ciclo 
Complementar de Alfabetização (4º e 5º ano), pois 
estes possuem maior autonomia para ler e escrever.  No 
Ciclo Inicial deverão ser planejadas produções coletivas 
semanalmente. No 3º ano poderão trabalhar alternadamente  
produções coletivas e individuais, até duas semanalmente. 
No Ciclo Complementar o professor poderá organizar No Ciclo Complementar o professor poderá organizar 
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produções coletivas sempre que iniciar o trabalho com um gênero ainda não trabalhado.  

1.5.2 Produções individuais
Para as produções individuais, é possível realizar a partir de dinâmicas, jogos, brincadeiras, 

passeios, vídeos, músicas, teatros, vivências do aluno, imagens, entrevistas e reescrita de histórias 
ouvidas – envolvendo todos os gêneros. 

É adequado pedir que os alunos produzam sempre na sala de aula, nesse momento o professor 
poderá auxiliá-lo em suas dúvidas. Os textos somente podem ser solicitados como tarefa quando 
forem por exemplo: resumos de histórias ouvidas, sínteses do conteúdo aprendido, entrevistas 
aos pais e quando já dominarem o gênero solicitado – lembrando que essa tarefa  deve ser sempre 
corrigida pelo professor.

São inúmeras as vivências possíveis quando se produz textos na escola:
- Elaboração de listas diversas como por exemplo de brinquedos preferidos, de canções que a 

turma vivenciou, de títulos da literatura que lerão durante o bimestre ou que leram em determinada 
semana, de personagens de determinada história lida, etc.;

- registro escrito de recados para as famílias e ou colegas;
- elaboração de convites e cartas de agradecimento;
- Os alunos poderão escrever paródias, construir novas regras para jogos e brincadeiras, além de 

narrar e criar novos finais para filmes assistidos.
- Poderão inicialmente escrever frases a partir de uma palavra, em seguida inserir mais palavras, 

desenhos dos alunos do Ciclo Complementar também poderão produzir frases a partir de palavras 
novas, registrando o que entenderam de determinados vocábulos, etc.

- Produção de texto a partir de imagens em sequência;
- Completar o início, meio ou final do texto;
- Completar palavras em textos lacunados, cartas enigmáticas, letras de canções, etc.
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- Produção escrita de autoavaliações, de sínteses dos 
conteúdos;

- A partir de notícias, produzir manchetes; 
- Produção de texto individual a partir de: figuras, 

cenas observadas, história em quadrinhos, propagandas, 
imagens, situações cotidianas, peças teatrais, histórias 
lidas pelo aluno e pelo professor, fábulas, paráfrase, 
relatos de passeios e de atividades vivenciadas etc.

- Organizar livretos que poderão ser utilizados em 
espaços de leitura da escola, livros da turma para compor a 
biblioteca, livros de poemas para as famílias ou amigos, etc.

- Organizar resumos e sinopses de livros de literatura 
e expor quinzenalmente para que os demais alunos 
conheçam os livros lidos por eles e possam também lê-los;

- Manter ações de correspondência escolar entre 
as turmas, com trocas de bilhetes e cartas. Nesta ação 
poderiam também ser envolvidos os professores e 
funcionários da escola;

- Organizar exposições com os textos produzidos 
e reescritos, em tamanhos adequados para serem 
visualizados pelos alunos a uma certa distância quando são expostos no espaço externo.

A frequência de produções individuais fica maior no Ciclo Complementar, à medida que os alunos 
tenham maior autonomia para a escrita. 

1.5.3 Possibilidades para correção e reescrita
A reescrita de texto tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a língua escrita, alterando-a e 

levando o aluno a aperfeiçoar seu processo de escrita. É preciso saber intervir no texto do aluno com 
a intenção de torná-lo cada vez mais claro, atendendo às características do gênero.

Vale destacar ainda que atividades como autocorreção, codificação, reestruturação, reescrita, 
reconstrução, autoavaliação e edição final do texto podem ser desenvolvidas em todos os anos do 
Ensino Fundamental, caracterizando-se como momentos essenciais de produção.

as correções deverão ser realizadas individualmente no momento da produção e coletivamente 
utilizando códigos e legendas. É necessário realizar a reestruturação coletivamente e depois ir 
habituando-se a realizar as correções em duplas e individualmente.

As interferências poderão ser realizadas em pequenos grupos, durante a produção textual, 
destacando a correção individual, a princípio com os alunos que apresentarem maior dificuldade no 
registro. 

há várias formas de correção:
- Inicialmente as produções coletivas são sempre realizadas para que os alunos aprendam a 

organização da escrita e tenham exemplos de produção – nestes momentos o professor não corrige 
os textos mas já os escreve corretamente e os alunos registram ou recebem cópia do texto produzido;

- as primeiras orientações para a escrita são dadas individualmente aos alunos durante os momentos 
de produção;

- As maiores dificuldades e incidências de erros nas produções são corrigidas inicialmente no 
coletivo e aos poucos os alunos poderão ir fazendo as correções necessárias, principalmente as 
ortográficas;

- Os alunos do Ciclo Complementar poderão utilizar legendas que orientem a autocorreção; 
- Correções em dupla também são importantes para que os alunos dialoguem sobre as hipóteses 



22

utilizadas por eles e reflitam juntos sobre como reescrever;
- O professor poderá distribuir trecho de um texto para que os alunos reorganizem a escrita;
- Ao realizar a reescrita coletiva, o professor poderá levar o texto escrito em uma cartolina ou 

papel Kraft, em sua forma original, definindo sempre um dos aspectos para priorizar na correção 
coletiva no quadro, evitando deixar todas as dificuldades para corrigir em um só momento.

Quando o professor faz as correções, em casa e/ou somente quando se marca o texto do aluno, sem 
discutir as intervenções e necessidades, desperdiça a oportunidade  de colocar em prática a devida 
reflexão e reorganizar a aprendizagem.

1.6 atividades sistemáticas do sea e atividades diferenciadas
A escrita alfabética é um sistema de representação escrita (notação) dos segmentos sonoros da fala 

(Morais, 2005). Um sistema que representa, que registra, no papel ou em outro suporte de texto, as 
partes orais das palavras, cabendo ao aprendiz a complexa tarefa de compreender a relação existente 
entre a escrita  e o que ela representa (nota).

Para aprender a ler e a escrever é necessário que as crianças compreendam o que a escrita alfabética 
representa (nota) e de que maneira ela representa (nota) os segmentos sonoros das palavras. As 
crianças constroem ideias ou hipóteses sobre a escrita muito antes de entrar na escola. Essas ideias 
ou hipóteses infantis seguem uma ordem de evolução que parte de uma etapa em que a criança ainda 
não compreende que a escrita representa (nota) os segmentos sonoros das palavras, associando-a 
aos significados ou às propriedades dos objetos a que se referem, até chegar à compreensão de que 
escrevemos com base em uma correspondência entre fonemas e grafemas.

O conhecimento das hipóteses de escrita pelas quais passam as crianças para a construção de uma 
escrita alfabética serve-nos para refletir acerca das possibilidades de intervenção didática, visando à 
compreensão daquele sistema. Por exemplo, se a criança só registra letras, é preciso trabalhar com ela 
os “sons de cada pedacinho” da palavra, para que vá ampliando a compreensão de como se formam 
as palavras. Diferenciar o nome das letras do som que elas tem é fundamental para os alunos – e 
o professor precisa ter conhecimento específico sobre os conteúdos fundamentais do Sistema de 
escrita alfabética e seus princípios.

Tanto para o processo de apropriação do sea como para a consolidação do conhecimento das 
correspondências som-grafia, o desenvolvimento de habilidades de reflexão fonológica é importante. 
Para compreender que a escrita representa (nota) os segmentos sonoros das palavras e não os 
significados a elas relacionados, o desenvolvimento de habilidades de reflexão fonológica é essencial.

Atividades para o trabalho com reflexão fonológica:
-Identificação e produção de rimas ou de aliterações (músicas, quadrinhas, cantigas, parlendas, 

trava-línguas)
- Repetição de versos coletivamente (memorização dos textos de tradição oral)
-Contagem de sílabas das palavras (oralmente);
-Segmentação de palavras em sílabas, por exemplo, batendo palmas, pausadamente;
-Comparação de palavras quanto ao número de sílabas (oralmente);
- Identificação de sons iniciais e finais de palavras em situações lúdicas;
- articulação correta das letras para que os alunos visualizem a oralização e o movimento e formato 

da boca para cada letra oralizada;
Outras atividades são ainda importantes para o início da aquisição do sistema da escrita alfabética 

e devem ser realizadas frequentemente:
-substituição de letras em palavras para composição de outras palavras;
-Atividades de montar e desmontar palavras com o alfabeto móvel;
Atividades que envolvem o domínio de correspondências som-grafia (sugestão: Caixa de Jogos 

CEEL- Centro de Estudos em Educação e Linguagem)
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-Pensar sobre a quantidade de letras de uma sílaba, sobre a ordem de apresentação das letras e 
sobre a presença constante de vogal é um modo de exercer tal reflexão.

Tanto as atividades de reflexão sobre SEA e suas convenções, quanto às práticas de uso social da 
leitura e da escrita devem estar presentes em sala de aula. É importante propor atividades diversificadas 
que possam favorecer a análise da escrita alfabética e a participação em diferentes práticas de leitura 
e produção de textos; atividades que envolvem o reconhecimento e o uso de diferentes tipos de letra; 
atividades que levem os alunos a perceber o espaçamento em branco entre as palavras dos textos.

É preciso planejar atividades que levem a transformação da hipótese da escrita que os alunos 
trazem, numa elaboração concreta e significativa em que eles compreendam o que a escrita representa 
e façam uso da mesma para expor suas ideias.

O professor poderá organizar por meio de atividades que explorem segmentos sonoros das letras 
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e palavras, em que o professor pode trabalhar consciência fonológica, realizar leituras variadas, 
exploração de jogos e brincadeiras e ditados semânticos. O professor deverá escrever bastante (agir 
como escriba). Os alunos podem inicialmente realizar cópias do que foi produzido coletivamente e 
aos poucos irem escrevendo de forma mais autônoma.

No Ciclo Complementar o trabalho é voltado para o sistema de escrita alfabética em relação às regras 
gramaticais e ortográficas. É adequado com a concepção de letramento, o trabalho contextualizado da 
gramática e da ortografia partindo de textos diversos.

Os alunos podem confeccionar cartazes com as regras aprendidas, evitando o uso de exercícios 
xerocados/digitalizados descontextualizados, para que compreendam realmente as regras e não 
somente preencham lacunas de exercícios. Poderão ser utilizadas atividades como bingos, caça-
palavras, palavras cruzadas, forca e ditados.

Cada aluno é um indivíduo diferente do outro, um ser único, que vivencia experiências 
extraescolares distintas. a interação entre crianças com diferentes níveis de conhecimento em 
uma mesma atividade pode ser promotora de aprendizagens diversas. há a necessidade de propor 
atividades diferenciadas em um mesmo tempo, para grupos diferentes, exatamente para atender aos 
diferentes níveis de conhecimentos dos alunos. É preciso pensar em diferentes possibilidades de 
organização para o trabalho diferenciado, de modo a garantir que todos os alunos aprendam e se 
desenvolvam em todas as áreas.

Portanto, é necessário organizar:
-avaliação e acompanhamento constantes para pautar o planejamento das atividades necessárias 

para cada aluno;
-Diferentes agrupamentos: em duplas, grupos (separados por níveis iguais de aprendizagem e de 

diferentes níveis de aprendizagem) e atividades individuais.
-Utilização de diversos recursos pedagógicos como jogos e materiais manipuláveis, ábacos, 

palitos, livro varal, alfabeto móvel, quebra-cabeça, entre outros. 
-Incluir tarefas de casa para fixar as aprendizagens, prevendo um caderno de leitura e outras 

atividades diferenciadas  – geralmente estes alunos precisam de maior número de vezes para a 
realização das atividades e deixá-los sem tarefa é um equívoco, pois elas podem contribuir para a 
memorização e fixação do que aprenderam.

-Manter os alunos nas primeiras carteiras e ou agrupados de acordo com os níveis de aprendizagem;
-Organizar um plano de estudos para que o aluno que esteja com muitas defasagens, tenha os 

conteúdos básicos e amplie suas aprendizagens.  (espaço  7 fotos)
-O ambiente alfabetizador e aritmetizador é imprescindível, principalmente no Ciclo Inicial, 

garantindo o apoio visual, contribuindo para a rotina de leitura e apropriação das primeiras 
aprendizagens. No Ciclo Complementar o apoio visual também reforça e possibilita a memorização 
dos conteúdos trabalhados.

-Realizar frequentemente diferentes agrupamentos na sala, o que evitará que os alunos formem o 
preconceito de que as atividades diferenciadas sejam sempre para aqueles que sabem menos;

Observamos que muitas vezes destaca-se o trabalho diferenciado como o ato de dividir o quadro 
e passar o exercício em diferentes letras (bastão e cursiva), porém a reflexão necessária não é sobre 
a letra que o aluno utiliza, mas deve-se planejar atividades que promovam a aprendizagem –este 
deve ser o principal objetivo da diferenciação: oportunizar que o aluno passe de um nível de escrita a 
outro e  avance na aprendizagem, até que esteja conseguindo cada vez mais realizar atividades como 
a maioria da turma. 

Quando necessário, o professor poderá dividir o quadro para utilizar as diferentes letras, porém 
este não é o principal objetivo do trabalho diferenciado, pois se o aluno não compreende o que lê, não 
estabelece relação entre letra e som, de nada adiantará copiar laudas e laudas com a letra que domina.

Há, muitas vezes, o entendimento equivocado de que trabalhar diferenciado é fazer três planos 



26

de aula, no entanto, o que é fundamental é diferenciar as atividades propostas de acordo com o nível 
de aprendizagem que atenda as necessidades de cada criança. Isso inclui preparar uma atividade 
separada, graduando a complexidade do exercício. 

O trabalho de reflexão sobre a língua pode ser realizado também com os textos das demais 
disciplinas. Nem sempre serão encontradas atividades adequadas e bem contextualizadas em livros 
para os professores, na maioria das vezes o professor precisará elaborar os próprios exercícios.

1.7 o trabalho com a arte
A Arte, segundo Snyders representa a criação e o desenvolvimento da consciência cultural popular 

e, a consciência da criança é um reflexo ativo da sociedade da qual faz parte. Por esse motivo, é que a Arte 
é uma ferramenta poderosa do professor, constituindo-se parte da organização curricular, não apenas 
como um conteúdo desta, mas como uma forma de interligar todos os conteúdos, transformando-se 
em eixo norteador do processo de ensino/aprendizagem. É fundamental que o professor, ao analisar 
com as crianças uma forma de manifestação artística, tenha como objetivo formar os sentidos das 
crianças para que tenham a capacidade de apresentar seu olhar estético, percebendo a estrutura da 
composição, os aspectos técnicos, estilo, a forma de organização social, as especificidades do artista 
possibilitando estabelecer relações com a sua vida.

O trabalho com a Arte pressupõe que surja a partir da pesquisa, do conhecimento das obras, 
autores e movimentos da Arte. Dessa forma, o professor escolhe o autor, define a técnica e pesquisa 
as possibilidades de interdisciplinaridade. Portanto, o professor deverá planejar, antecipadamente, 
sua aula passo a passo, fazendo a seleção e organização dos materiais.

Trabalhar todas as linguagens artísticas de forma integrada, com base na história da arte. Por 
exemplo, é possível explorar uma tela também nas aulas 
de Língua Portuguesa ou História ou uma música para 
trabalhar a oralidade e a interpretação textual.

É preciso distribuir o tempo para o trabalho com cada 
eixo da Arte: as Artes Visuais, a Música, o  Teatro e a 
Dança.

O princípio fundamental é a ênfase à necessidade de 
pesquisa e conhecimento dos autores e das obras. Poderão 
ser selecionados autores para trabalhar mensalmente, 
bimestralmente e/ou anualmente, integrando o trabalho 
aos demais conteúdos. Os conteúdos devem ser elencados 
no Plano de trabalho, podendo ser organizados em uma 
sequência didática a partir de uma tela, música ou outra obra.

O planejamento do que será vivenciado e organizado 
pelos alunos precisa prever também os  materiais 
necessário, para isso, os gestores e conselhos de APMFs 
precisam conhecer os trabalhos que serão desenvolvidos, 
prevendo as aquisições para a efetivação de um trabalho 
bem elaborado. ainda é bom reforçar que as solicitações 
precisam ser feitas com antecedência e, se possível, 
planejadas a médio prazo. 

Planejar a exposição dos trabalhos dos alunos é fundamental para construir um ambiente que 
expresse o fazer artístico. 

As elaborações vivenciadas na Arte precisam refletir-se em todas as demais vivências, desde 
a organização estética dos cadernos dos alunos, de margens, de planejamento de atividades com 
margem e enunciados para os portfólios, de colagens bem direcionadas, de recortes bem finalizados, de 
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elaboração estética na apresentação da sala, dos armários, 
do cuidado estético em momentos de apresentações e no 
ambiente escolar.

a arte é um componente curricular que não pode ser 
trabalhado somente uma vez na semana, pelo professor 
de hora-atividade, mas precisa fazer parte da organização 
curricular de cada ano em cada Ciclo. lembrando que apenas 
a solicitação de uma ilustração no decorrer do trabalho não 
pode ser considerado o ensino efetivo da arte.

Para cada uma das linguagens da arte é importante 
observar algumas orientações:

1.7.1 artes Visuais
- Variar as diferentes técnicas e linguagens e evitar que o trabalho fique descontextualizado e se 

resuma à escolha de um autor e obra para que os alunos reproduzam;
- Organizar uma pasta coletiva com as biografias, obras impressas (lâminas, por exemplo), relação 

de enunciados e sugestões para o trabalho.
- Forrar as mesas antes da pintura ou outras atividades com uso de pintura e modelagem;
-  Prever o uso de avental ou camiseta grande para não sujar o uniforme;
- Orientar os alunos para a lavagem dos pincéis – poderão organizar pequenos recipientes para 

cada grupo lavar e secar seus pincéis a cada troca de tintas;
-Planejar momentos de pintura em outros suportes e 

em espaços diferentes na instituição;
- Providenciar espaços para guardar os materiais e 

orientar os alunos para que participem da organização; 
-Não empilhar telas molhadas ou materiais que ainda 

não secaram totalmente;
-Planejar a observação de diferentes telas ao trabalhar 

com um autor; possibilitar que o aluno conheça e observe 
diferentes modelos de árvores, por exemplo, para que ele 
tenha elementos para desenhar. 

-apresentar também os esboços realizados por 
diferentes artistas, permitindo ao aluno perceber que até mesmo os desenhos mais elaborados 
precisam ser aprimorados;

-Quando as elaborações realizadas forem grandes, maiores que a pasta ou tridimensionais, poderão 
ser fotografadas e incluídas no portfólio;
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1.7.2 música
O trabalho com as músicas precisa também de um planejamento prévio e pesquisa de repertório 

e das diversas possibilidades musicais. No Ciclo Inicial é preciso enfatizar as cantigas de roda e as 
canções folclóricas e no Ciclo Complementar as vivências podem ser ampliadas, mas cabe lembrar 
que para a música não há idade determinada e as crianças deverão ter acesso aos diversos estilos 
musicais. Cada escola pode organizar uma lista de músicas que podem ser ouvidas, cantadas e 
aprendidas pelos alunos nas diversas situações.

-Proporcionar diferentes momentos para manipulação de objetos e exploração dos sons;
-Realizar cópias dos CDs originais para preservação do acervo;
-Organizar momentos de apresentação das músicas trabalhadas;
-Possibilitar o conhecimento e as vivências mais elaboradas de estilos musicais variados, de 

qualidade, que valorizem a cultura e que sejam adequadas à infância. 
-Explorar os instrumentos da bandinha, distribuindo adequadamente entre os alunos para que 

todos possam vivenciar; 
-Criar diversos instrumentos alternativos.
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1.7.3 dança
-Possibilitar a escuta e experimentação de diferentes ritmos musicais;
-Propor brincadeiras e utilização de materiais que levem a realização de movimentos diversos;
-Assistir espetáculos de dança (presenciais e virtuais);
-Criar sequências de movimentos antes de incluir as músicas, pois assim as crianças poderão 

adaptar os movimentos que criaram ao ritmo mais lento ou acelerado;
-Delimitar os espaços para que os alunos aprendam a movimentar-se e posicionar-se de acordo 

com os limites postos;
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1.7.4 teatro
-Propor diversas oportunidades 

de interpretação, improvisação e 
desenvolvimento da expressão;

-realizar jogos dramáticos e 
exercícios para a percepção;

-Organizar na escola um espaço 
para guardar materiais/acessórios/

fantasias, etc. devidamente etiquetado, acessível  e de conhecimento de todos;
-Orientar a apresentação dos alunos para os momentos em que assistam a espetáculos: 

respeito, silêncio, aplausos, comportamento adequado em 
teatros, etc.

-Organizar materiais que possam ser utilizados na 
maquiagem e cenários;

-Orientar os alunos sobre a postura, posicionamento diante 
do público, entonação e volume da voz;

-Garantir a ampliação da autonomia dos alunos 
possibilitando que aos poucos as crianças não precisem de 
um adulto que fi que à frente ou ao lado dele para que façam 
corretamente os gestos, lembrem das falas, etc;

de interpretação, improvisação e 
desenvolvimento da expressão;

exercícios para a percepção;



31



32

1.8 músicas e textos de tradição oral 
A música, sendo uma combinação de sons, está presente em todas as culturas, proporcionando 

à criança prazer e ritmo, possibilitando-lhe comunicar-se e expressar-se para interagir no mundo. 
É uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, 
sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o 
silêncio.

De acordo com Romanelli (2014), a criança precisa cantar muito e ouvir muita música, necessitando 
de ações planejadas dos professores para ampliar as capacidades sonoras.

Ouvir uma música, aprender uma canção, realizar brinquedos rítmicos, brincar de roda, etc., são 
verdadeiros estímulos que desenvolvem o gosto musical da criança, a cognição, a percepção e a 
reflexão. A partir de experiências musicais, o pensamento da criança vai se organizando. E quanto 
mais ela tem oportunidade de comparar as ações executadas e as sensações obtidas através da música, 
mais a sua inteligência, o seu conhecimento vai se desenvolvendo. (WEIGEL,1988; p.14) 

O trabalho com a música deve permear o trabalho pedagógico em todos os anos do Ensino 
Fundamental. O professor deve planejar um repertório de músicas para trabalhar com seus alunos 
em diferentes momentos, levando em consideração a idade (faixa etária, ano/ciclo), os conteúdos a 
serem abordados, etc.

Nos Anos Iniciais, o trabalho com música e ritmo desenvolve várias habilidades importantes 
para o processo de alfabetização como: a linguagem corporal, a capacidade de memória auditiva, a 
observação, a discriminação e o reconhecimento dos sons. 

No Ciclo Complementar de alfabetização as músicas trabalhadas destacam mais o trabalho com 
ritmos e gêneros musicais variados e poderão ampliar-se para  o conhecimento de canções de diferentes 
tempos, épocas e culturas, de forma a desenvolver nos educandos novas concepções e apreciações 
musicais. Geralmente se diz que os alunos deste ciclo não gostam de determinadas músicas, porém o 
gosto é desenvolvido a partir do conhecimento, ou seja, a partir das experiências dos indivíduos, nos 
momentos e atividades com a música. essa construção é feita por meio de situações que evidenciam 
nosso envolvimento com ela: o cd, o canto, o show, a prática coletiva. 

Após o planejamento e seleção das músicas para trabalhar com os alunos, disponibilizar cópia 
com a letra para treinar aos poucos, possibilitando que aprendam e decorem as músicas.

Os textos de tradição oral são provenientes de práticas sociais e, portanto, circulam socialmente, 
de geração em geração. Como são textos de vivências próprias, carregam um valor afetivo e de 
acordo com Araújo (2011) também se apresentam como material privilegiado para a reflexão sobre 
o Sistema de Escrita Alfabética devido a inúmeras características, dentre as quais o fato de serem 
curtos, memorizáveis e em vários casos trazerem aspectos sonoros interessantes.

Além da música, os textos de tradição oral são facilmente memorizados pelas crianças, contribuindo 
para que o aluno adquira maior confiança ao ler. Seguem algumas orientações:

• Pesquisar com os familiares textos como: parlendas, adivinhas, quadrinhas, trava-língua, 
provérbios, contos, causos ou lendas;

• Pesquisa no laboratório de informática de textos de tradição oral;
• Desenvolver recitais na hora do recreio para leitura dos textos de tradição oral (parlendas, 

poemas, piadas, charadas, trava-línguas, provérbios); 
• Organizar um cantinho no pátio da escola ou na sala de aula com textos de tradição oral para 

leitura. Poderão ser elaborados murais, varais, etc. 
• Trabalhar com sequências didáticas com estes gêneros, possibilitando a ampliação dos 

conhecimentos neste conteúdo.
Que músicas são possíveis?
Experiências musicais possíveis para o trabalho são as músicas de tradição popular, adivinhas, 

parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, músicas regionais e que envolvem diferentes percepções 
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rítmicas e sonoras. 
sugestões para o trabalho com a música:
• Conhecer o acervo disponível na escola e pesquisar outras possibilidades;
• Organizar um CD com músicas para ouvir, incluindo: músicas clássicas, instrumental, pop, 

étnicas, etc.  
• Cantar, recitar, brincar e explorar esses textos/músicas;
• Disponibilizar aos alunos a letra das músicas trabalhadas e explorá-las (interpretação);  
• Pesquisar com os alunos /ou familiares canções infantis antigas;
• Organizar lista com nomes de canções infantis conhecidas pela turma; 
• Organizar uma coletânea de músicas para trabalhar com os alunos a cada ano;
• Cantar para os alunos e com os alunos;
• Organizar momentos para as crianças aprenderem diversos brinquedos cantados e vivenciá-los 

em diferentes momentos na escola, como por exemplo no recreio;
• Integrar o trabalho com a Educação Física explorando o ritmo;
• Planejar coletivamente na escola músicas para diversos momentos, como:
1. Hora da entrada – hinos cívicos, canções folclóricas, ou outras músicas infantis de grandes 

artistas/compositores brasileiros; 
2. Músicas para ouvir – instrumental, cantadas, brasileiras, de outras culturas;
3. Músicas para cantar – músicas infantis de grandes artistas brasileiros, músicas relacionadas às 

áreas do conhecimento (que possibilitam um trabalho interdisciplinar). 

cançÕes 
folclóRicas 
Pirulito
Marcha soldado
Borboletinha
Cai, cai balão
Rosa Juvenil
Os dedinhos
Minhoquinha
Pezinho
roda Cutia
Cirandas
Dona aranha
atirei o pau no gato
Carneirinho, carneirão 
a cobra não tem pé
rosa cheirosa 
Bambalalão 

História da serpente
Indiozinhos
alecrim
a canoa virou 
O sapo não lava o pé 
Formiguinha
sapo Cururu
Pai Francisco
Casa fechadinha 
era uma casa
a machadinha
Fui ao mercado
Caranguejo
Boi da cara preta
O cravo e a rosa
sitio do seu lobato
Casinha de cupim 
Boneco de lata

se essa rua fosse minha
Escravos de Jó
Na Bahia tem
Peixe vivo
Trem de ferro
Moda da carochinha
Pombinha branca
Bom barqueiro
a barata diz que tem
Itororó 
Seu Joaquim 
Capelinha de melão
rosa cheirosa
Samba Le Lê
Terezinha de Jesus
adoleta
Marcha soldado
Bom dia
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músicas inteRessantes PaRa os momentos de entRada

trilhares – Palavra Cantada
só eu sou eu – Marcelo Jeneci 
sementes do amanhã – luiz Gonzaga
ciranda – Palavra Cantada 
minha canção – Chico Buarque
herdeiros do futuro – Toquinho
te ofereço paz – ana Person
bola de meia bola de gude – Milton
Nascimento

músicas cíVicas 
hino Nacional 
hino do Município
hino do Paraná 
Hino da Independência
hino da Bandeira 

O rato – Palavra Cantada
Bolacha de água e sal – Palavra Cantada
Ciranda dos Bichos – Palavra Cantada
a Borboleta e a lagarta – Palavra Cantada
De gotinha em Gotinha – Palavra Cantada
Água – Palavra Cantada
Ora bolas – Palavra Cantada
aniversário – Palavra Cantada
Pé com Pé – Palavra Cantada
a pulguinha – Palavra Canatada 
Barreado – Inami Custódio Pinto 
eu - Palavra Cantada
Irmãozinho – Palavra Cantada
Pindorama – Palavra Cantada 
Cantiga do caminho – a quatro vozes
abelhas - arca de Noé – Vinícius de Moraes e  
Toquinho
O gato - Vinícius de Moraes e  Toquinho
a foca - Vinícius de Moraes e  Toquinho
O pinguim - Vinícius de Moraes e  Toquinho
Eu te amo, meu Brasil – Dom e Ravel
Fome Come – Palavra Cantada
Planeta Azul – Chitãozinho e Xororó
Planeta Água – Guilherme arantes
asa branca – luiz Gonzaga 
Criança não trabalha – Palavra Cantada
Trenzinho Caipira – heitor Villa lobos

África – Palavra Cantada
Como uma Onda – lulu santos  
Construção – Chico Buarque
Apesar de Você – Chico Buarque
admirável Gado Novo – Zé ramalho
Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores – 
Geraldo Vandré
Xote Ecológico – Luiz Gonzaga 
Meu país – Zezé de Camargo e luciano
Eu só peço a Deus – Mercedes Sosa e Beth 
Carvalho
a vida de viajante – luiz Gonzaga
Baião de Tomas – luiz Tatit
as sílabas – luiz Tatit
Cafezal em flor – Cascatinha e Inhana
Beleléu – silvia Negrão
Cua Fubá – Domínio Público 
Chico Mineiro – Tonico e Tinoco 
Menino da Porteira – sergio reis
Natureza distraída – Toquinho 
Passaredo – Chico Buarque 
luar do sertão – luiz Pernambuco 
Mocinhas da cidade – Belarmino e Gabriela 
Caninha verde – Tonico e Tinoco
Gralha azul – Inami Custódio Pinto 
Vida de pescador – Belarmino e Gabriela 
Poeira vermelha – Pena Branca e Xavantinho 

músicas PaRa tRabalhaR os conteúdos das áReas do conhecimento
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1.9  brincadeiras, Jogos e movimento
Para Vygotsky (2008), a brincadeira da criança [...] não é uma simples 

recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de 
impressões vivenciadas. É uma combinação dessas 
impressões e, baseada nelas, a construção de 
uma realidade nova que responde às aspirações 
e aos anseios da criança (p. 17).

Através do brincar, a criança reorganiza 
suas experiências, estimula sua criatividade, socializa-se, desenvolve sua percepção visual e 
motora, porque essas atividades favorecem a convivência com situações espontâneas nas quais, 
de forma autônoma, as crianças pesquisam, deduzem e concluem. Através da interação nas 
brincadeiras e com os brinquedos, podemos mostrar para a criança a realidade de vivermos em 
um coletivo, como respeitar os outros para sermos respeitados, a necessidade de ter limites 
e respeitar os limites e as 
diversas diferenças sociais, 
culturais e socioeconômicas 
existentes na esfera 
educacional.

aquarela - Toquinho
O caderno - Toquinho
ser criança – rubinho do Vale
Cio da terra – Chico Buarque e Milton 
Nascimento 
Ciranda da Bailarina – Palavras Cantada                      
Ô abre alas – Chiquinha Gonzaga      
as Caveiras – Bia Bedran   
Diversidade – lenine
Dobradura -  Hardy Guedes
Fases da Lua - Hardy Guedes
Brincar com massinha - Hardy Guedes
O rato e a roupa do rei - Hardy Guedes
Dança dos movimentos da Terra – Bia Bedran 
Direitos e Deveres – Toquinho
Dona árvore – Bia Bedran  
O ar – Bia Bedran
O ar – Vinícius de Moraes 
as Borboletas – Vinícius de Moraes e Cid 
Campos
ah... abraços – Telma Chan 
Gramática – Palavra Cantada
Ninguém é igual a ninguém – Milton Karam
Carnaval das minhocas – Palavra Cantada 
Tchibum, da cabeça ao bumbum – Palavra 
Cantada

Terra tombada – Chitãozinho e Xororó
O relógio – Vinícius de Moraes
Os velhinhos – Bia Bedran
Fazer um bem – Bia Bedran
Tente entender – Palavra Cantada
O pato – Vinícius de Moraes
Amarelinha – Flávio Paiva (livro Flor de 
Maravilha)
a porta - Vinícius de Moraes
luz do sol- Caetano Veloso
a Cachorrinha – Vinícius de Moraes
a pulga – Vinícius de Moraes
Bicharia – Chico Buarque
Todos juntos – Chico Buarque
Jumento – Chico Buarque
O leão – Vinícius de Moraes
Chegança – Antônio Nóbrega
Mama África – Chico César
raiz de todo bem – saulo Fernandes
Convite – José Paulo Paes
Raridade – José Paulo Paes
Dicionário – José Paulo Paes
lá vai Candinho – a quatro vozes

Para Vygotsky (2008), a brincadeira da criança [...] não é uma simples 
recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de 
impressões vivenciadas. É uma combinação dessas 

suas experiências, estimula sua criatividade, socializa-se, desenvolve sua percepção visual e 
motora, porque essas atividades favorecem a convivência com situações espontâneas nas quais, 
de forma autônoma, as crianças pesquisam, deduzem e concluem. Através da interação nas 
brincadeiras e com os brinquedos, podemos mostrar para a criança a realidade de vivermos em 
um coletivo, como respeitar os outros para sermos respeitados, a necessidade de ter limites 
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Nas práticas escolares, o brincar, os jogos e o movimento precisam ser vividos, para isso é 
necessário que os professores propiciem a iniciativa, a autonomia, e as interações entre as crianças 
criando espaços onde se construa ações conjuntas, colocando à disposição das crianças materiais e 
objetos para descobertas, contribuindo para aumentar o seu repertório. 

No Ciclo Inicial, o brincar e o movimento são elementos primordiais para o desenvolvimento das 
crianças, por isso é fundamental que o professor compreenda a importância de se trabalhar o corpo 
proporcionando atividades de brincadeiras e de movimento para que desenvolva a criatividade, a 
sensibilidade, a expressão e o conhecimento, assim como a coordenação motora, a lateralidade, o 
ritmo entre outras. 

O professor do  Ciclo complementar  não pode deixar de trabalhar com as brincadeiras e focar 
somente em atividades que envolvam jogos que contemplem regra. Os jogos e as brincadeiras, 
estimulam muito a autoestima, o interesse das crianças para aprender e também integram diversos 
saberes necessários para formação de um currículo integral para a cidadania. 

O movimento, a expressão corporal, jogos, brincadeiras e Educação Física não podem ser restritas 
ao trabalho do professor de hora-atividade, mas enquanto linguagem, precisam estar plenamente 
organizadas em diversos momentos da semana e em todos os anos do Ciclo.

Portanto, nos dois ciclos, as atividades com a linguagem corporal precisam ser planejadas e 
desenvolvidas de forma a aprimorar as capacidades das crianças. Poderão ser planejadas as seguintes 
sugestões:

- Planejar brincadeiras e atividade de movimento diariamente, tornando-as rotina em sala de aula;
- resgatar brincadeiras e brinquedos antigos para contribuir na formação do sujeito;
- Trabalhar com brinquedos e brincadeiras cantadas para aumentar o repertório rítmico das crianças;
- utilizar diferentes espaços para executar as brincadeiras e os jogos;
- Realizar brincadeiras de acordo com cada faixa etária como: cirandas, escravos de Jó, pula 

carniça, gato e rato, mãe cola, adoleta, telefone sem fio, batata quente, carrinho de mão, cinco 
Marias, bolhas de sabão, amarelinha, estátua, corre cutia, dança da cadeira, morto ou vivo, pular 
corda, corrida do saco, passar anel, bola ao túnel, peteca, bolinha de gude, perna de lata, lenço atrás, 
bobinho, pião, elástico, elefante colorido, bilboquê, cama de gato, esconde – esconde, espelho, forca, 
mímica, lego,etc;

- Com os alunos maiores é possível ainda realizar brincadeiras como:, stop, cabo de guerra, corrida 
de três pernas, chicotinho queimado, o mestre mandou, alerta, foguinho, cabra cega, Sansão- Dalila e 
Leão, hospício pegou fogo, mãe da rua, forca, perna de pau, elástico, peteca, pipa, polícia e ladrão, etc.

- Organizar atividades para desenvolver a lateralidade, o aprimoramento corporal, a interação, a 
cooperação e a disciplina, utilizando  o circuito, linhas de movimento, bolas, cordas, bambolês, e 
outros materiais; 

- Realizar atividades com diferentes estilos musicais/ritmos, deixando a criança dançar livremente 
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e/ou elaborar coreografias explorando os movimentos amplos e restritos; 
- Oportunizar aos alunos atividades que envolvam jogos de salão como: ludo, jogo da memória, 

quebra cabeça, dominó, pega varetas, jogo da velha. No Ciclo Complementar outros jogos poderão 
ser acrescentados: xadrez, trilha, dama, ludo, uno, cara a cara, batalha naval,  imagem e ação, etc;

- Pintar jogos nas calçadas ou pátio da instituição;
- Planejar e promover brincadeiras e jogos  pelo menos 2 vezes por semana;
- Propiciar momentos de pesquisas sobre os jogos e suas  regras;
- Vivenciar com os  alunos os jogos e suas respectivas regras como por exemplo: bola presa, 

voleibol, volençol, caranguejobol, caça ao tesouro , bola ao guarda, corridas, saltos, bola atrás, 
queimada, futebol, futsal.

- Promover campeonatos de jogos;
- Assistir vídeos de diferentes tipos de danças para criar novas coreografias;
- Propor atividades para trabalhar com dança em que os alunos criem seus movimentos e construam 

suas coreografias, possibilitando uma evolução complexa corporal e cognitiva;
- Trabalhar com brincadeiras, com movimentos e com os jogos juntamente com os demais 

conteúdos de forma interdisciplinar é de suma importância, pois assim o trabalho lúdico corporal terá 
significado quando desenvolvido na prática.
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1.10 tarefa
A frequência das tarefas precisa ser discutida em cada ano 

do Ciclo. Decidir coletivamente que só terá tarefa uma vez 
por semana é minimizar as possibilidades de aprendizagem e 
de fixação do que aprendeu. Os alunos deverão, pelo menos 
três vezes na semana, realizar tarefa de casa para auxiliá-
los a ter responsabilidade e desenvolver o hábito de estudos. 
esta  também uma forma de auxiliar os pais na organização 
do hábito de estudos e acompanhamento da aprendizagem dos 
seus filhos.

Tudo o que é realizado em sala de aula requer planejamento 
e com a lição de casa/tarefa não poderia ser diferente. Os 
professores devem propor atividades com objetivos claros e 
articulados ao conteúdo visto em sala, estas devem complementar 
o trabalho do professor, por isso é imprescindível pensar nas 
atividades relacionadas ao conteúdo estudado possibilitando 
que as tarefas sejam realizadas em casa pelos alunos de forma 
autônoma.  

A tarefa de casa é importante para pais, alunos e professores. 
Para o aluno, é fundamental porque faz com que ele enfrente 
desafios pedagógicos fora do contexto escolar, além de ajudá-

lo a construir uma autonomia, a estabelecer uma rotina e a melhorar a capacidade de organização. 
Para o professor, é uma atividade útil porque lhe permite verificar quais são as dificuldades dos alunos 
e, consequentemente, tentar saná-las com atividades diferenciadas. Para os pais, é uma maneira de 
acompanhar o que está sendo ensinado na escola do filho. A principal função da tarefa que é criar uma 
rotina de estudos. Diante disso, é fundamental considerar que: 

• As atividades enviadas como tarefas devem ser de conteúdos já trabalhados pelo professor em 
sala de aula, como forma de reforço do que foi aprendido, propiciando autonomia na realização;

• As tarefas precisam ter enunciados claros de fácil compreensão e precisam ser esteticamente 
organizadas e impressas no tamanho adequado, facilitando a compreensão da criança na realização;

• A família exerce um papel fundamental de ajudar o filho a criar uma rotina de estudos, e nunca 
realizar a tarefa por ele. Devem ser orientados a organizar um espaço e acompanhá-los na realização 
da mesma;

• A correção da tarefa precisa ocorrer no inicio da aula como parte da rotina. Ela é necessária 
para identificar os pontos que precisam ser retomados - Propor atividade de casa sem a intenção de 
retomá-la/corrigi-la é o mesmo que não dar valor a ela;

• As tarefas podem ser corrigidas de diferentes formas: individual, coletivo, autocorreção, em 
duplas, etc;

• Não é viável castigar as crianças quando não fazem a tarefa, mas é preciso primeiro observar 
os motivos da não realização e em seguida propor estratégias para que os alunos realizem a mesma, 
sendo importante também deixar claro para as famílias os procedimentos que serão realizados. É 
viável combinar um prazo para que a realização desta seja cumprida;

• No Ciclo Inicial a tarefa deve ser no mínimo 3 vezes por semana,  e no Ciclo Complementar  no 
mínimo 4 vezes por semana;

• Uma sugestão é encaminhar como tarefa, pelo menos uma vez na semana, cadernos de leituras, 
e livros de literatura para que as crianças leiam com seus  familiares.

• As atividades planejadas para as tarefas precisam ser variadas e de diferentes complexidades – não é 
produtivo pedir que recortem frequentemente, façam longas cópias ou tenham muitas atividades para realizar;
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1.11 utilização de recursos pedagógicos
Para sistematizar melhor a aprendizagem e ampliar as possibilidades de compreensão dos 

conteúdos, os professores poderão utilizar diferentes recursos pedagógicos. É importante pensarmos 
que tudo o que é realizado na instituição revela uma concepção, como afi rma Chaves (2008): “A 
rotina da instituição expressa como se concebe o potencial de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, potencial que pode ser evidenciado, minorado ou anulado, depende das ações pedagógicas 
que o professor ou outro profi ssional da instituição realize”, sendo assim, utilizar diferentes recursos 
revela a importância dada a uma aprendizagem signifi cativa e potencializadora. 

Para iniciar o processo e  aprofundar os conhecimentos do SND e do SEA, é importante organizar 
materiais adequados e que estes estejam disponíveis para cada aluno sempre que necessário. Mais do 
que a escola organizar estes materiais de manipulação, é importante o cuidado com o uso, e a guarda 
dos mesmos, que devem estar em uma caixa devidamente organizada. È importante que os materiais 
estejam à disposição das crianças durante as atividades.

Além dos materiais manipuláveis, geralmente utilizados para o trabalho com a Matemática, é 
importante utilizar outros recursos pedagógicos que tem como objetivo facilitar a compreensão dos 
conteúdos e promover a aprendizagem. É mais fácil e adequado visualizar a localização no mapa ou 
a movimentação da Terra no planetário. Imprescindíveis ainda para a fase de alfabetização são os 
jogos do CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem), e nos anos fi nais, jogos a partir de 
literatura organizados pelo professor para a compreensão de regras ortográfi cas. 

Na alfabetização matemática, a compreensão da estrutura do sistema decimal e posicional deve 
ser uma construção da criança, o aluno vai incorporando tais estruturas como propriedades plenas de 
signifi cados à medida que forem mobilizados por eles em situações lúdicas. Assim, é fundamental, 
nessas construções a ação das crianças sobre os materiais em situação de quantifi cação. Mais 
importante do que ter a caixa matemática é permitir que os alunos manipulem, contem, interajam 
com os materiais.

No ciclo inicial de alfabetização e no complementar alguns materiais devem compor a organização 
da sala de aula, e outros devem estar disponíveis para cada aluno  sempre que necessário. São 
eles: cartazes de chamada, aniversariante, ajudante, calendário tradicional, cartazes de regras e 
combinados, cartazes de conteúdos trabalhados,  alfabeto, silabário, sequência numérica, espelho, 
relógio, material de contagem, ábaco, material dourado, blocos lógicos, tangram, fi chas escalonadas, 

alfabeto móvel, livro varal, fi chas de leitura, caixa de estudos e 
pesquisas, caixa didática, fi chas de leitura, envelopes de poemas, 
coletânea de biografi as, fantoches, CDs, DVDs, globo, torso, mapas, 
planetários, brinquedos, fantasias e objetos para dramatização, jogos 
de salão e outros confeccionados pelo professor, dados, sólidos, 
geoplano, bandinha, calculadora, esqueleto, planisfério, material para 
experiências, retroprojetor, datashow.

relógio, material de contagem, ábaco, material dourado, blocos lógicos, tangram, fi chas escalonadas, 

pesquisas, caixa didática, fi chas de leitura, envelopes de poemas, 
coletânea de biografi as, fantoches, CDs, DVDs, globo, torso, mapas, 
planetários, brinquedos, fantasias e objetos para dramatização, jogos 
de salão e outros confeccionados pelo professor, dados, sólidos, 
geoplano, bandinha, calculadora, esqueleto, planisfério, material para 
experiências, retroprojetor, datashow.
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1.12 sugestÕes e consideRaçÕes sobRe o ditado
No decorrer da trajetória  educacional, o ditado foi utilizado ora com muita frequência ora mantido 

em segundo plano ou mesmo considerado como atividade inadequada. Nos dias  atuais considera-se 
que o ditado, se bem planejado, é uma estratégia que contribui à atividade de observação do professor 
e avaliação diagnóstica, podendo ainda contribuir para desenvolver a concentração, verificar o 
vocabulário e a ortografia dos alunos, além de trabalhar a coordenação auditiva motora e auxilia na 
fixação da escrita.

O ditado precisa ser bem preparado. Ele precisa partir de situações significativas trabalhadas com 
a turma, por exemplo, referir-se a palavras alusivas a determinado texto estudado, de conteúdos que 
estejam sendo estudados em Ciências,  de personagens de histórias lidas entre outras situações. A 
leitura das palavras também é essencial para o objetivo de fixar a forma gráfica correta.

Os ditados diagnósticos auxiliam o professor na verificação do nível de escrita e no planejamento 
de atividades específicas direcionadas a cada uma das hipóteses no período de alfabetização. É  
possível ainda realizar ditados de números para verificação da compreensão do sistema de numeração 
decimal, da escrita por extenso, do registro de quantidades, entre outras possibilidades como ditado 
de números no ábaco, no material dourado, nas fichas escalonadas ou utilizando outras estratégias.

suGesTÕes De DITaDOs
ditado-sondagem: o professor dita algumas palavras para que o aluno escreva, de forma que o 

professor possa avaliar em que  nível de hipótese da escrita o aluno se encontra. Para este ditado, o 
professor deve iniciar por palavras polissílabas e finalizar com as monossílabas. É possível também 
ditar frases para tal objetivo.

ditado com imagens: o professor mostra as imagens e pede que os alunos escrevam. Pode mostrar 
todas as imagens primeiro ou pode ir mostrando uma a uma. Pode também mostrar as palavras e pedir 
que os alunos desenhem em espaços previamente delimitados na folha e numerados.

ditado-adivinhação: o professor dá as dicas de pistas sobre a palavra que o aluno deverá escrever, 
como por exemplo: é cheiroso e usamos para tomar banho (sabonete), é redonda, cheia de ar e é 
utilizada em várias brincadeiras (bola), é feita de papel, tem rabiola e voa no céu (pipa), etc... Os 
alunos podem ditar palavras para a turma, incentivando assim a criatividade e atenção.

ditado-relâmpago: o professor mostra rapidamente fichas com as palavras e os alunos precisam 
ler, o professor guarda a ficha e cada aluno registra a palavra. Este ditado visa o treino das dificuldades 
ortográficas. Após todos escreverem, o professor mostra novamente a palavra para que confirmem e 
corrijam.

autoditado: pode ser com desenhos, em que o aluno escreve o nome/frases ao lado. O professor 
pode também disponibilizar uma caixa com imagens e solicitar que os alunos escolham algumas para 
escrever em seu caderno. 

ditado de memória visual: o professor mostra várias imagens ou fichas de palavras para a turma. 
Em seguida pede que os alunos registrem o nome dos desenhos ou palavras que conseguirem lembrar,

ditado surpresa: o professor poderá colocar diversos objetos diferentes em uma caixa ou sacola 
e ir retirando para que os alunos escrevam o nome. Pode-se também pedir que cada aluno venha até 
á caixa e dite à turma o objeto que retirou.

ditado lacunado: o professor distribui um texto ou frases em que faltam algumas palavras. O 
texto/frases vai sendo lido em voz alta e os alunos completam com as palavras que o professor ditar 
que estejam faltando. Podem utilizar letras de músicas conhecidas para que completem.

ditado semântico: podem ser elencadas diversas temáticas para realizar ditados aos alunos, 
geralmente com o objetivo de verificar a escrita. Os alunos podem escrever/listar: animais, brinquedos, 
cores, objetos da sala, brincadeiras, alimentos, partes do corpo, nomes de pessoas, etc.
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ditado lexical: diferente do ditado semântico, o lexical refere-se a alguma letra específica, 
portanto, neste o professor pode ditar palavras iniciadas com determinada letra, por exemplo, ditar 
somente palavras iniciadas com P, com M, finalizadas em ÃO, com NH, com RR, etc.

ditado em duplas: cada aluno lista algumas palavras para ditar ao colega. Em dupla, enquanto 
ditam e escrevem, vão verificando se o outro escreveu corretamente. Uma variação é disponibilizar 
várias fichas com palavras e os alunos escolhem 5 para ditar ao colega. Após escrever, fazem a 
correção com o apoio das fichas.

ditado em colunas: o professor dá uma lista de palavras em colunas e os alunos vão pintando a 
palavra que o professor ditar (ou numerando-as) na ordem em que ditar. 

ditado para o professor: cada aluno define uma palavra para ditar (pode pesquisar no dicionário) 
e quando todos já souberem que palavra ditarão, os alunos ditam palavras para que o professor 
escreva no quadro. Enquanto escreve, vai problematizando com os alunos sobre a ortografia correta. 
Após todos os alunos ditarem, copiam as palavras.

1.13 PondeRaçÕes sobRe o PlaneJamento inteRdisciPlinaR
 O Plano de Trabalho precisa expressar, com clareza, o conteúdo trabalhado, os objetivos 

pretendidos, quais recursos serão utilizados, o detalhamento das atividades que serão realizadas e 
de que forma os alunos demonstrarão o resultado da aprendizagem, ou seja, como o professor fará a 
verificação do que o aluno aprendeu. É no Plano de trabalho ainda que o professor expressa como os 
conteúdos serão organizados para que ocorra a interdisciplinaridade, considerando a necessidade de 
articulação entre as diversas áreas do conhecimento como essencial à formação integral dos sujeitos. 
(Caderno Pedagógico do Ens. Fundamental – pg. 22-23 /2014)

A partir dos planejamentos realizados nos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa), observou-se que já contextualizamos bem os conteúdos, porém ainda há insegurança 
para definir conteúdos que serão trabalhados, delimitar o tempo mais adequado e manter uma 
organização do plano coerente com os pressupostos da Proposta e as necessidades de cada turma, 
definindo objetivos e verificando-os por meio de avaliações coerentes. 

Algumas ponderações então se fazem pertinentes neste momento. É preciso compreender que os 
conteúdos se aproximam, alguns em áreas diferentes e outros na mesma área. No início do ano letivo, 
cada ano do ciclo poderá fazer um agrupamento de conteúdos facilitando o trabalho interdisciplinar. 
Pode-se planejar a partir de um só conteúdo ou de dois conteúdos de áreas diferentes, ou ainda de 
dois ou mais conteúdos da mesma área.

Quando pensamos em um conteúdo surgem muitas ideias e possibilidades, pode-se listar todas 
elas, mas posteriormente é preciso definir quais serão realmente colocados em prática, calculando-se 
o tempo necessário para as aulas.

Não é errado colocar todos os objetivos principais, porém é preciso observar, a cada plano, se os 
objetivos foram cumpridos e trabalhados adequadamente. E verificar: o conteúdo está adequado ao 
ano? as estratégias e atividades são pertinentes ao nível dos alunos? Como é possível graduar as 
atividades para garantir a diferenciação?

Ao planejar as atividades, já devem ser pensadas as diferentes possibilidades para cada nível de 
escrita e todas estas devem aparecer no plano. Não serão realizados planos diferentes para cada nível, 
mas sim a reorganização dos exercícios propostos. Ao planejar, o professor já deverá ter em mente 
quais alunos farão determinada atividade, que agrupamentos serão necessários, que avaliações é 
possível fazer.

Os objetivos podem aparecer no início do plano e devem reapresentar-se no plano diário, 
principalmente quando este for organizado em momentos/sequência. Vale lembrar também que os 
objetivos são percebidos no desenvolvimento e estes devem estar em correspondência direta com a 
avaliação.
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É necessário ainda cuidar para que os conceitos sejam claros e elaborar enunciados que direcionem 
adequadamente a atividade. É importante observar se o conceito foi aprendido ou se somente foi 
proposta uma atividade mecanizada sobre o conteúdo.

Os planos ficam mais claros e interessantes quando o professor vai descrevendo detalhadamente 
o que será desenvolvido e é sempre mais adequado incluir os exercícios planejados para uma melhor 
visualização.

Mesmo que a estratégia de organização seja a sequência didática, as aulas são organizadas 
diariamente e a estrutura dos planos se mantém como prevista no Caderno do ensino Fundamental 
(p. 23) 

O primeiro passo, após definir que conteúdo será trabalhado , é pensar qual a melhor forma de 
encaminhar o conteúdo, como serão levantados os conhecimentos prévios ou de que forma será 
iniciado o conteúdo – se por meio de um texto, de um vídeo, etc. Não adianta, por exemplo, se 
queremos trabalhar com medidas de tempo, levar uma folha de sulfite com vários relógios para os 
alunos pintarem horas e pensar que dessa forma aprenderão; ou ainda ao planejar ensinar sistema 
Solar, apresentar várias imagens do livro “dia-a-dia do professor” e páginas escaneadas/xerocadas 
com aquela letra minúscula e acreditar que eles compreenderam. É muito mais adequado demonstrar 
os movimentos utilizando os próprios alunos, visualizar, ler textos, compor desenhos do que 
entenderam pois desta forma eles estarão realmente compreendendo.

Outro equívoco é pensar que somente pintando o desenho relacionado ao conteúdo (pintando 
alimentos, por exemplo ao trabalhar alimentação) o aluno está aprendendo os elementos básico do 
desenho: linha, cor, forma, ponto, luz, etc. ou de que a Arte foi trabalhada somente porque os alunos 
ilustraram o texto que redigiram.

Neste último exemplo, a ilustração é estratégia de organização estética para finalizar a produção 
escrita, porém em outros momentos, se for objetivo da expressão gráfica, será listada como objetivo 
e aparecerá no plano como tal.

Ao planejar por meio de sequências didáticas são definidos vários momentos. Estes podem ser 
pensados para a duração de um dia letivo cada um ou no agrupamento de dois ou três momentos em 
um mesmo dia, lembrando que a avaliação ocorre diariamente. Não é coerente, por exemplo, avaliar 
somente ao final de toda a sequência – isso tornará a avaliação muito abrangente, e não permitirá o 
acompanhamento detalhado dos resultados da aprendizagem. 

Enfim, é preciso que o ato de planejar não seja solitário, pois aprendemos na coletividade e, dessa 
forma, ao planejar, é preciso que se reflita com a coordenadora ou outros professores sobre os planos 
propostos. É muito importante que oportunidades de planejamento com os mesmos anos seja feito 
no mesmo momento de hora-atividade, com acompanhamento da Coordenação Pedagógica e, se 
necessário, orientação da equipe da Secretaria de Educação e das Orientadoras de Estudos.

Os momentos e propostas de reflexão coletiva e de estudos, individuais ou coletivos, tem 
oportunizado o crescimento profissional dos professores e devem ser cada vez mais sistematizados 
para que possam contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos aprendidos. e as dúvidas 
que surgem ao longo do processo são registros de nosso percurso e marcam nosso desenvolvimento 
enquanto Equipe e Rede Municipal que busca trilhar caminhos significativos para o ensino e 
aprendizagem de nossos alunos.
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No Caderno Pedagógico do Ensino Fundamental, a elaboração prevê os seguintes componentes:

 
data: informação necessária, pois defi ne o tempo destinado ao trabalho com determinado 

conteúdo.
áRea do conhecimento: na organização do plano interdisciplinar é importante 

citar quais são as áreas do conhecimento que serão trabalhadas.
conteúdo: relacionar quais são os conteúdos que serão trabalhados, essas informações 

contribuem para esclarecer a continuidade do Plano de Trabalho, mesmo na organização em 
Sequência Didática.

obJetiVos: é importante defi nir o que se espera que os alunos saibam/aprendam com 
o conteúdo proposto.

Desenvolvimento ou metodologia: neste campo serão descritas todas as ações realizadas no 
decorrer da aula, especifi camente a forma como será desenvolvido o conteúdo. É importante 
lembrar de que as atividades devem ser anexadas, possibilitando o acompanhamento das mesmas.

Organização do desenvolvimento em momentos (Sequência Didática)
Nessa organização precisamos prever os momentos (possibilidade de planejarmos um 

momento para cada dia, ou seja, planejamos atividades para 5 momentos, sendo uma organização 
com rotina permanente e atividades especifi cas para serem desenvolvidas cada dia).

Lembrando que após cada momento trabalhado é necessário que se faça a AVALIAÇÃO.
Avaliação: neste campo é que se defi ne de que forma será verifi cada se o aluno compreendeu 

o conteúdo e atingiu o objetivo proposto. (Ex: através de um determinado exercício, da 
elaboração de uma síntese, da resolução de algum problema, etc.)

recursos: o detalhamento dos recursos permite a observação do que será utilizado e a 
referência do material planejado, como por exemplo, os livros, CDs, DVDs, obras, etc.

Faz-se necessário que compreendamos que a “ Interdisciplinaridade” na escola vem complementar 
as áreas do conhecimento/disciplinas, criando no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, 
onde os alunos possam perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de vários fatores, que 
a soma de todos formam uma complexidade.
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“(...) a Literatura Infantil pode ser considerada expressão de conteúdo, estratégia 

e ao mesmo tempo recurso didático, fatores que permitem apresentar às crianças 

elaborações humanas signifi cativas e assim contribuir decisivamente para ampliar o 

universo de conhecimento das crianças.”
CHAVES, 2011
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2. Orientações para 
a elaboração dos 
Pareceres Descritivos 
de Avaliação da 
Aprendizagem do Ensino 
Fundamental

“Porque na escola a criança não 
aprende o que sabe fazer sozinha mas 

o que ainda não sabe e lhe vem a 
ser acessível em colaboração com o 

professor e sob sua orientação.”
Vigotsky
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2. oRientaçÕes PaRa a elaboRação dos PaReceRes descRitiVos de 
aValiação da aPRendizagem do ensino fundamental

O Parecer Descritivo é um dos instrumentos de avaliação utilizados no ensino Fundamental 
Anos Iniciais, que é regimentado no município de Telêmaco Borba na Proposta Pedagógica da Rede 
Municipal de ensino e nas propostas das escolas municipais.

este instrumento possibilita que pais e professores acompanhem o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de cada aluno, ao mesmo tempo que permite ao coletivo escolar replanejar suas 
ações de forma a garantir o acesso aos conteúdos historicamente acumulados pela humanidade, 
pois através deste a Organização Curricular vai sendo acompanhada pelos professores, pais e 
coordenadores pedagógicos.

Sendo assim, é interessante observarmos alguns aspectos orientadores para este importante 
instrumento de avaliação, iniciando pela leitura de todos os Pareceres do ano anterior pelo professor 
que inicia com a turma e tendo como princípios a constante refl exão sobre o seu processo de construção 
e a orientação aos pais para que compreendam este instrumento de avaliação.

Parecer inicial
O Parecer Inicial é elaborado a partir das observações e anotações realizadas no início do ano 

letivo no Caderno de registro de cada professor. Poderão ser destinados um período de quinze a trinta 
dias para que os professores realizem atividades orais, escritas e de observação para verifi car alguns 
aspectos que são essenciais a cada ano do Ensino Fundamental. É importante observar que alguns 
aspectos mais relacionados ao desenvolvimento já estão previamente descritos no campo “relação 
aluno/conhecimento/professor e serão assinalados durante o bimestre, portanto, não precisam estar 
descritos no Parecer Inicial.

É importante destacar a necessidade de se utilizar instrumentos e atividades diversas para esta 
sondagem inicial do processo de aprendizagem dos alunos, principalmente no que se refere à aquisição 
do sistema de escrita, da compreensão do Sistema de Numeração Decimal e de aspectos importantes 
do desenvolvimento relacionado às destrezas corporais e também da arte e expressão gráfi ca. 

Salienta-se ainda o caráter documental do Parecer Descritivo, portanto, as informações nele 
descritas devem ser verdadeiras e possibilitar a compreensão detalhada da aprendizagem dos 
conteúdos, as intervenções realizadas, os aspectos em que o aluno está com difi culdades em cada 
bimestre, enfi m, todos os campos do Parecer precisam estar bem descritos para que cumpra a sua 
função de descrever a aprendizagem.

Pode-se incluir no Parecer Inicial a referência à inclusão do aluno na Sala de Recursos, em qual 
escola freqüenta e se tem professor de apoio. É importante  ainda que o professor de apoio participe 
desta elaboração juntamente com o professor da turma. 

Para o preenchimento do Parecer Inicial, o grupo dos coordenadores listou,  coletivamente, os 
principais itens que precisam constar, contribuindo para que as informações sejam completas sobre a 
aprendizagem dos alunos no início do período letivo.

“(...) escrever é muito difícil. compromete mais que falar. escrever deixa marca, 
registra pensamento, sonho, desejo de morte e vida.

escrever dá muito trabalho porque organiza e articula o pensamento na busca de 
conhecer o outro, a si, o mundo. envolve, exige exercício disciplinado de persistência, 
resistência, na busca do seu texto verdadeiro. mediados pelo registro deixamos nossa 
marca no mundo, tecemos o processo de apropriação de nossa.”
madalena freire
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3º
 a

n
o

2º
 a

n
o

1º
 a

n
o

Compreensão da função social da escrita;
Nome: Escreve o nome (omitindo letras, precisa de auxílio – professor, crachá...);
Diferenciação de letras de números;
Reconhecimento do alfabeto  (letras do nome, somente algumas letras);
Traçado correto das letras (utilizando letra caixa alta);
leitura de imagens;
Desenho: com/sem formas definidas, riqueza de detalhes, utilização do espaço;
Classificação, seriação e comparação de  quantidades;
Relaciona número à quantidade  correspondente;
Conhece cores e formas;
Oralidade: Articulação das palavras, expressão das ideias, transmissão de recados, 
interpretação de textos oralmente, reconto de histórias ouvidas;
Desenvolvimento do corpo e destrezas: movimentação no espaço, recorte, colagem, 
coordenação motora fina, domínio e conhecimento do corpo (cumprimento de regras 
em jogos e brincadeiras);
Demonstra interesse pelas histórias ouvidas/gosta de ouvir  histórias;

Oralidade: narração de fatos, reconto de histórias com detalhes, transmissão de recados 
mantendo fidelidade ao conteúdo, expressão  das opiniões, articulação das palavras, 
interpretação oral de informações explícitas;
relação fonema/grafema; 
Identificação do alfabeto/ palavras simples; 
Encontra-se no nível “pré-silábico” , “silábico”...;
Leitura: leitura de palavras simples/ complexas, reconhecimento global das palavras;
Participa de produções  de texto coletivas;
Produção escrita: palavras, frases (ortografia/organização das ideias) – No campo das 
dificuldades deverão ser relatados, posteriormente, os aspectos nos quais o aluno ainda 
não se apropriou no que respeita à produção; 
Traçado correto das letras e distinção dos diferentes tipos de letra (caixa alta/letra 
cursiva);
Identifica os números até _____ (classe ou especificar a numeração);
Comparação de quantidades;
Reconhece sequência numérica e realiza classificação e seriação;
Interpreta e resolve situações-problema com as operações de adição e subtração 
simples na classe das dezenas;
Desenvolvimento do corpo e destrezas: movimentação  e uso do espaço, recorte, 
colagem, coordenação motora fina, domínio e conhecimento do corpo (cumprimento 
de regras em jogos e brincadeiras);
Demonstra interesse pela leitura, músicas, brincadeiras e jogos;

Oralidade: expressão de ideia com clareza, narração de fatos com detalhes, transmissão 
de recados, articulação das palavras, argumentação;
Leitura:  silabada, de palavras canônicas e não-canônicas, de textos curtos, de textos 
mais complexos, com fluência e respeitando a pontuação;
Interpretação de informações explícitas, implícitas, oralmente ou por escrito;
relação fonema/grafema;
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4º
 a

n
o

3º
 a

n
o

Encontra-se no nível “silábico”, “silábico-alfabético”...;
utiliza letra maiúscula adequadamente;
Produção escrita: palavras, frases (curtas, longas, com ortografia correta, com 
intervenção docente), textos ortograficamente corretos e pontuados adequadamente 
(se a escrita apresenta muitos erros ortográficos);
Relaciona número à quantidade até a classe das _____ ;
Compõe e decompõe números realizando a troca e destroca das quantidades;
Compreende o processo de construção da tabuada;
Resolve situações-problema envolvendo operações de adição, subtração;
Compreende a ideia de multiplicação e divisão através de material manipulável, 
jogos...;
realiza cálculo mental;
Desenvolvimento do corpo e destrezas: movimentação e uso do espaço, recorte, 
colagem, coordenação motora fina, domínio e conhecimento do corpo nas atividades 
físicas;
Expressão gráfica: desenhos com detalhes e formas significativas, criatividade, 
organização e estética das produções, utilização do espaço e diferentes materiais;

Leitura: com fluência e entonação, dicção correta, respeitando as pontuações, em voz 
alta, etc...;
Identifica gêneros textuais;
Compreende informações explícitas e implícitas no texto, interpretando-os oralmente 
e/ou por escrito; 
Oralidade: expressão de idéia com clareza, narração de fatos com detalhes, preservando 
o conteúdo e a sequência lógica, transmissão de recados, articulação das palavras, 
argumentação;
Domina o SEA (regularidades e irregularidades) / escreve palavras faltando letras e 
fazendo trocas;
Produção escrita: frases, textos com coerência, coesão e criatividade, empregando 
acentuação, paragrafação, ortografia e pontuação/utiliza linguagem  mais  elaborada;  
Produz texto com o tema solicitado; 
Compreende a composição e a decomposição dos numerais até a classe dos______ 
(milhares), realizando as trocas e destrocas necessárias;  
realiza cálculo mental;
Lê e interpreta gráficos e tabelas;
Resolve situações-problema envolvendo as ideias de adição, subtração, multiplicação 
e divisão (com facilidade,  usando material manipulável, etc...);
Compreende o processo da sequência multiplicativa;
Conhece as medidas mais usuais;
Desenvolvimento do corpo e destrezas: domínio e conhecimento do corpo nas 
atividades físicas; 
Expressão gráfica: desenhos com detalhes e formas significativas, criatividade, 
organização e estética das produções, utilização do espaço e diferentes materiais;
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5º
 a

n
o

Leitura: com fluência e entonação, dicção correta,  respeitando as pontuações, lê em 
voz alta;
Oralidade: expressão de ideia com clareza, narração de fatos com detalhes, preservando 
o conteúdo e a sequência lógica, transmissão de recados, articulação das palavras, 
argumentação;
Identifica diversos tipos de gêneros textuais;
Identifica as informações explicitas e implícitas em diferentes gêneros textuais;
Produz textos com coerência de ideias, respeita pontuação, acentuação, paragrafação, 
utiliza linguagem mais elaborada e  escreve corretamente as palavras;
reconhece as ideias principais do texto;
Compreende a função das classes gramaticais nas produções textuais;
Compreende a composição e a decomposição dos numerais até a classe ______, 
realizando as trocas e destrocas necessárias;
Interpreta e resolve situações-problema envolvendo as ideias de adição, subtração, 
multiplicação e divisão (com um ou mais algarismos, com ou sem apoio do professor, 
etc...);
realiza cálculo mental;
Compreende o processo da sequência multiplicativa;
Conhece as medidas de tempo, valor, massa, capacidade,  etc....;
Lê, interpreta e constrói gráficos e tabelas;
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3. Portfólio

“Mediados pelo registro, deixamos 
nossa marca no mundo. Mediados por 

nossos registros e reflexões tecemos 
o processo de apropriação de nossa 

história, individual e coletiva. 
A escrita materializa, dá concretude ao 
pensamento, dando condições assim, 

de voltar ao passado, enquanto se está 
construindo a marca do presente.”

Madalena Freire
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3. PoRtfólio
O portfólio é um instrumento de avaliação, definido como uma 

coleção de trabalhos e atividades produzidas pelos alunos, que 
apresentam evidências de sua aprendizagem. Se adequadamente 
organizado, é capaz de revelar os diversos aspectos do 
desenvolvimento e da aprendizagem de cada aluno, conforme o 
tempo passa. 

É necessário observar algumas orientações para a realização 
de um portfólio que se configure como um instrumento efetivo 
da aprendizagem. Os registros no portfólio são importantes 
para embasar uma escrita coerente e significativa no Parecer 
de avaliação do aluno e Ficha de acompanhamento da 
aprendizagem. as atividades que o compõem se integram com os 
Planos de Trabalho, com Caderno de Registro da Turma e Parecer 
de Avaliação, sendo que um reafirma as informações presentes 
no outro e permite ao professor uma reflexão sobre sua prática, 
traçando novas estratégias de ensino.

Os pais, ao serem convocados para comparecer à escola em 
reuniões bimestrais e/ou quando surgir necessidade de diálogo 
sobre a aprendizagem de seu filho, precisam ser levados a 
observar as realizações da criança no portfólio, conhecendo 
como os professores (regente da turma e de Hora-Atividade) tem 
desenvolvido o trabalho e quais avanços/dificuldades apresentou 
na aprendizagem no decorrer daquele bimestre. 

As crianças também poderão apreciar o seu portfólio 
realizando observação das atividades anteriores, ativando sua 
memória, realizando comparações sobre como escrevia antes, e 
desenvolvendo o hábito de fazer autoavaliação.

3.1 organização
Para uma melhor organização estética, o portfólio deverá ser 

organizado em uma pasta catálogo ou outra forma de pasta que 
acondicione as atividades na sequência cronológica em que foram 
realizadas, devidamente identificada (Escola/Professor/Ano) 
e desde a capa deve revelar o conhecimento e elaborações dos 
alunos.  
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No interior do portfólio é importante que, nas primeiras 
páginas, tenha um texto explicativo sobre o objetivo do portfólio 
(elaborado pelo Coordenador ou professor da turma), uma abertura 
(produção dos alunos), em seguida uma ficha de identificação com 
algumas informações pessoais das crianças (data de nascimento, 
nome dos pais, endereço, telefone, autorretrato, autobiografia, 
mensagem dos pais aos alunos ou outras informações pessoais 
que cada aluno/professor queiram colocar). Há belos exemplos 
de fichas informativas.

Para organizar o trabalho realizado em cada bimestre é 
necessário também planejar aberturas em cada um deles e estas 
podem estar relacionadas aos conteúdos trabalhados neste período 
como por exemplo: ilustrações, composições a partir de obras 
de arte com diversos materiais, poema visual, dobradura, fotos, 
colagens e outros. 

As atividades do portfólio, não deverão estar incompletas, sem 
correção ou com correções erradas. 

Há situações em que a atividade permanece sem a correção e, 
nestes casos, o registro da avaliação do professor é que explicará 
como foi este processo. 

As elaborações devem ter margem, identificação (nome e 
data) e enunciado bem elaborado e legível. Quando a atividade 
for realizada em papel menor que o A4, o professor poderá colar 
esta atividade em uma folha de tamanho padrão organizada para 
o portfólio. 

Os alunos precisam ser orientados quanto à organização, 
cuidados e conservação dos portfólios.

O portfólio deve ter continuidade nos ciclos, evidenciando 
o desenvolvimento da aprendizagem ao longo de cada período. 
Ao final do Ciclo, e após o professor do Ciclo seguinte ter 
observado as atividades, elas poderão ser devolvidas aos alunos. 
Por isso a importância das atividades estarem organizadas 
cronologicamente, sendo assim, elas não deverão ser reunidas em 
um só plástico, nem levadas ao final da pasta. 

As atividades que irão compor o portfólio podem ser planejadas 
e pensadas especificamente para este fim, como também outras 
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desenvolvidas no contexto de sala de aula, selecionadas por 
alunos ou professor. as atividades não precisam ser iguais em 
todos os portfólios para todos os alunos, considerando que muitas 
vezes uma atividade que demonstra evolução na aprendizagem 
de uma criança pode não ser a mesma de outra, que está ainda 
em outro nível de aprendizagem. É importante pensarmos que 
muitas vezes o professor não teve como objetivo avaliar todos 
os alunos naquele dia, mas somente um e/ou um grupo de alunos 
com atividade específica para o objetivo proposto. Elas devem ser 
de produção, elaboração, criação e verifi cação da aprendizagem. 
As atividades prontas (mecanizadas) e estereotipadas não devem 
fazer parte da rotina escolar, pois estas não contribuem para o 
desenvolvimento ativo/criativo do aluno.   

É fundamental incluir no portfólio, bimestralmente, atividades 
de todas as áreas do conhecimento, defi nindo no coletivo escolar a 
quantidade de atividades que será necessária para revelar o processo 
de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. as atividades de 
escrita, de expressão gráfi ca e registro de hipóteses de resoluções 
matemáticas devem ter uma graduação por bimestre, favorecendo 
as observações e registros da trajetória da aprendizagem do aluno. 
Vale destacar que a comparação só é possível quando há mais de 
uma atividade da mesma área/conteúdo. Sendo assim, o portfólio 
assume uma estratégia conjunta de reflexão, ação e avaliação.

3.2 avaliação
Para ser possível uma avaliação coerente é necessário que a 

professora tenha conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, 
do conteúdo e dos objetivos propostos. No registro da avaliação é 
necessário apresentar o processo de desenvolvimento da criança 
durante a realização da atividade, pode ser também através de 
um relato do professor sobre a aula e em seguida a avaliação 
individual do aluno, ou ainda autoaavaliação do aluno. No caso 
de anexar o texto produzido pelo aluno sem intervenção e depois 
o mesmo reestruturado juntamente com o professor, estes poderão 
compor o portfólio sem o registro da avaliação, pois neste caso 
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é perceptível a dificuldade do aluno e as intervenções realizados 
pelo professor. 

a avaliação deve estar na folha de atividade sem prejudicar 
a estética da produção/criação do aluno, ou, anexada ao verso 
deixando-a sempre visível. 

Em relação às fichas prontas para marcar a avaliação, é 
imprescindível refletirmos que, ao utilizarmos ficha de avaliação 
para marcar com X, mesmo elaborando questões relacionadas ao 
conteúdo proposto, esta não favorece a escrita do professor e não 
apresenta detalhadamente o desenvolvimento do aluno durante 
a elaboração da atividade. Portanto, orientamos que esta forma 
de registro seja substituída pela escrita do texto avaliativo pelo 
professor, o que permitirá um registro mais claro e específico 
sobre a aprendizagem dos alunos e evitará generalizações comuns 
à esta forma.

Fica a critério da escola definir junto aos professores, como 
será o registro da avaliação: se etiqueta/ficha pautada para colar 
ou já impressa na própria folha de atividade.

Em caso de transferência, o portfólio acompanhará o aluno, 
e deverá ser feita uma nova abertura para registrar o início do 
trabalho na nova instituição. 

Em situações de transferência, o portfólio será encaminhado 
diretamente à escola para qual o aluno será transferido. Evitar 
a entrega aos familiares, exceto se a transferência ocorrer entre 
escolas de outros municípios. Neste caso a equipe pedagógica 
deverá orientá-los a entregar os cadernos e portfólio na escola, 
sem rasuras, sem retirar as atividades anexadas anteriormente, 
pois trata-se de um instrumento avaliativo e este revela o processo 
de desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

O coordenador é responsável pela orientação e revisão das 
atividades elaboradas, enunciados e registro de observações, 
proporcionando aos professores uma reflexão acerca das 
atividades que deverão compor o portfólio.
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Apresentamos a seguir algumas possiblidades de atividades , o portfólio assume uma estratégia 
conjunta de reflexão, ação e avaliação. As atividades podem ser:

língua PoRtuguesa
- Produções de texto de diversos gêneros: coletivo, em grupo, individual, incluindo 
autoditados e escritas espontâneas 
- registro de conceitos elaborados coletivamente/individual ou sínteses
- Verificações de escrita: realizada pelo professor e coordenador 
- autoavaliação
- Fichas de leitura
- Composição de livretos
- Leitura, interpretação, sínteses e análise a partir de várias obras literárias: Felpo Filva – Eva 
Furnari. O carteiro chegou - Janet Ahlberg, Eduardo Brandão, Allan Ahlberg. De carta em 
carta – Ana Maria Machado. Listas Fabulosas – Eva Furnari. Lé com cré – Poemas de José 
Paulo Paes. Varal de Poesia – Henriqueta Lisboa, José Paulo Paes, Mário Quintana e Fernando 
Paixão. Ou isto ou aquilo – Cecília Meireles. Contos para rir e contar – Ruth Rocha e Sylvia 
Orthof. Caldeirão de histórias: e quem quiser que conte outra... – Priscila Camargo. O Grande 
Rabanete – Tatiana Belinky. O sanduiche de Maricota – avelino Guedes. a casa sonolenta - 
Audrey Wood. Bichionário – Nilson José Machado. Abecedário hilário – Nani. 
- Fotos e relatos de jogos e outras atividades coletivas 
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ciências da natuReza
- Ilustrações 
- esquemas e mapas mentais 
- resumos
- Pesquisas
- Composição de livretos
- Fotos e relatos: experiência realizadas, aula-passeio, vídeos assistidos  
- Fichas técnicas
- Atividades a partir de literaturas, tais como: Um por todos e todos por um. A vida em grupo 
de mamíferos – Cristina santos . Pra que serve o ar – ana Claudia ramos. Viagens de um 
pãozinho – Sergio Meurer. O mundinho azul – Ingrid Biesemeyer Bellinghause. Tanta água - 
Marta Bouissou Morais. rimas saborosas – César Obeid. O menino que quase morreu afogado 
no lixo – ruth rocha.
- Músicas relacionadas à conteúdos
- autoavaliação

matemática
- Situações-problema – registro de hipóteses de resolução 
- Fotos e relatos de momentos de utilização de materiais de manipulação, jogos, atividades 
coletivas 
- Elaboração e interpretação de gráfico e tabelas 
- Composição de livretos
- Atividades a partir de literatura, tais como: O tamanho do pé do rei – Tradução e ilustração 
de Carlos Pereira dos Santos. Uma história com mil macacos – Ruth Rocha. O pirulito do pato 
– Nilson José Machado. Dez sacizinhos – Tatiana Belinky. Pés na areia: contando de dez em 
dez – Michael Dahl. Zeropeia – herbert de souza Betinho. Beleléu – Patricio Dugnani. Poemas 
problemas – Renata Bueno. O tempo – Ivo Minkovicius. Os problemas da família Gorgonzola 
– Eva Furnari. A Bruxa Zelda e os 80 docinhos – Eva Furnari. Quem vai ficar com o pêssego 
– Yoon ah-hae. almanaque Maluquinho. Pra que dinheiro? – Ziraldo.  Que horas são – Guto 
Lins. De hora em hora – Ruth Rocha. Só um minutinho – Yuyi Morales. O livro dos números 
do Marcelo – ruth rocha. usando as mãos contando de cinco em cinco – Michael Dahl
- autoavaliação
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aRte
- Composição a partir de obras de grandes mestres das artes visuais com diferentes suportes e 
recursos (desenho, pintura, escultura, dobradura)
- Composição de livretos
- Pesquisa
- Esquemas, esboços 
- linha do tempo
- Fotos e relatos: vivências afetas a danças, música, teatro/dramatização, vídeos
- Relatório de visitações a museu, exposições
- autoavaliação
- Atividades a partir de literaturas, tais como: Maluquices musicais e outros poemas – José 
Santos. Balé – uma introdução para as crianças. História, música e a magia da dança clássica. 
Gravura aventura – Katia Canton. Seu flautin na praça da harmonia – Remo Usai. A rainha da 
bateria – Martinho da Vila. O herói de Damião em descoberta da capoeira – Iza Lotito. Canteiro 
– música para brincar – Margareth Darezzo. Tarsila – menina pintora – lucia Fidalgo. alfredo 
Volpi – Nereide schilaro santa rosa.

ciências humanas
- Ilustrações 
- resumos
- entrevistas
- Pesquisas
- Composição de livretos
- linha do tempo
- Relato de memória, regras de convivência, de visitações a museu, exposições, de vídeos 
assistidos
- Fotos e relatos de visitação a templos sagrados/religiosos
- Músicas relacionadas à conteúdos
- autoavaliação
- Atividades a partir de literaturas, tais como: A árvore da família – Maisa Zakzuk. As panquecas 
da Mama Panya – Mary e Rich Chamberlin. Canção dos povos africanos – Fernando Paixão. 
Por que somos de cores diferentes? – Carmen Gil. História da nossa gente – Sandra Lane. 
ruas quantas ruas – Cosell lenzi. Mão e contramão – a aventura do trânsito – liliana Iacocca. 
O grande e maravilhoso livro das famílias – Mary Hofmann e Ros Asquith. Como fazíamos 
sem... – Bárbara soalheiro.  Direitos da Criança segundo ruth rocha. Diversidade – ruth 
Rocha. Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado. O ratinho do campo e o ratinho 
da cidade – Ruth Rocha. Elmer, o elefante xadrez – David Mckee. Quando Pedro tinha nove 
anos – Mariana Massarani
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educação física
- Expressão gráfica
- resumos
- esquemas
- Pesquisas 
- Fotos e relatos de atividades físicas (alongamentos/aquecimento), jogos (tradicionais, pré-
desportivos, de salão), brincadeiras, jogos desportivos
- Construção de regras
- autoavaliação

Poderão também compor o portfólio as provas/avaliações realizadas e as produções que os alunos 
fizerem nos momentos de avaliação diagnóstica com as coordenadoras pedagógicas.
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4. ORIENTAÇÕES 
À COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA SOBRE 
O ACOMPANHAMENTO 
DAS TURMAS DO 1º AO 
5º ANO 

“Eu não sou você
Você não é eu.

Mas sou mais eu, quando consigo
Lhe ver, porque você me reflete
No que eu ainda sou
No que já sou e
No que quero vir a ser...

Eu não sou você
Você não é eu.

Mas somos um grupo, enquanto
Somos capazes de, diferenciadamente,
Eu ser eu, vivendo com você e
Você ser você, vivendo comigo.”
Madalena Freire
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4. oRientaçÕes À cooRdenação Pedagógica sobRe o acomPanhamento 
das tuRmas do 1º ao 5º ano 

O processo de acompanhamento do trabalho pedagógico, do ensino e da aprendizagem compõe-se 
de instrumentos  organizados para facilitar a observação e análise dos dados sobre a aprendizagem 
dos alunos. 

Estes instrumentos, seguidos de orientações para o acompanhamento da rotina de trabalho, da 
aprendizagem da escrita, da leitura e a verificação dos níveis de aprendizagem, tem como objetivo 
mapear nossos avanços e indicar os pontos nos quais é preciso um redirecionamento, constituindo-se 
numa das atividades da Orientação de estudos no decorrer do ano letivo.

Seguem algumas orientações em relação ao uso de cada um dos instrumentos, que servirão de 
parâmetro para o planejamento e orientações às escolas.

Estes instrumentos (que seguem em anexo) não deverão sofrer nenhuma alteração individual pelas 
escolas, pois já foram alterados de acordo com as sugestões encaminhadas e da análise da equipe do 
Ensino Fundamental e reelaborações junto ao grupo dos Coordenadores Pedagógicos.

INsTruMeNTO 1 – Acompanhamento  da Prática Pedagógica das turmas de 1º ao 3º ano e do 
4º e 5º anos 

Este levantamento poderá ser utilizado pelos Coordenadores Pedagógicos durante o 1º bimestre, 
com o objetivo de apontar quais as rotinas que precisam ser repensadas e orientadas aos professores, 
de forma a favorecer o acompanhamento da prática pedagógica de todos os professores do Ensino 
Fundamental. Foram elaboradas duas tabelas (uma para cada ciclo) com os principais itens para 
observação e reflexão junto ao coletivo escolar, que possibilitarão o aprimoramento dos estudos 
afetos ao planejamento e à avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.

instRumento 2 – Ficha de verificação da leitura 

Este levantamento deve ser realizado com todas as turmas, individualmente, uma vez em cada 
bimestre e socializar as informações com a Coordenadora da sMe para que organize a tabulação dos 
dados.

1. Preparar fichas com letras, palavras, pequenos textos, textos de diversos gêneros e livros. (Para 
o 1º ano: alfabetos, fichas com palavras simples (caixa alta e script) e pequenos textos com letra caixa 
alta (poesias, quadrinhas, etc.; Para o 2º ao 5º anos: alfabetos, fichas com palavras simples (caixa alta, 
script e cursiva), textos pequenos, médios e longos, dos diversos gêneros.)

2. Organizar tabela com nomes dos alunos.
3. Solicitar que os alunos leiam, preparando um local adequado. É importante que o local seja 

silencioso, confortável e bem iluminado e que não haja interrupções. Pode-se ainda, para os alunos 
do 3º ao 5º anos, distribuir o texto antecipadamente para que eles tenham um primeiro contato antes 
da avaliação da leitura.

4. Após verificar a leitura, elaborar lista com sugestões aos professores para o trabalho com a 
leitura, a partir das necessidades observadas.

INSTRUMENTO 3 – Ficha de verificação do processo de aquisição do SEA (Sistema de Escrita 
Alfabética)  e Produção Textual 
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Este levantamento deve ser realizado com todas as turmas, individualmente, uma vez em cada 
bimestre e socializar as informações com a Coordenadora da sMe para que organize a tabulação dos 
dados.

1. No 1º e 2º bimestre, preparar folha com desenhos para que os alunos registrem as palavras. 
No 3º e 4º bimestres, incluir uma ou duas linhas para aqueles alunos que já escrevem, escolham um 
desenho e produzam uma frase. Nestes dois últimos bimestres, na planilha terá duas marcações (a do 
nível de escrita e a da frase). Antes do registro dos alunos, o professor deverá conferir com a turma 
os desenhos apresentados. É importante ainda lembrar de organizar adequadamente os desenhos na 
página, utilizando a folha toda e evitando desenhos pequenos demais ou indefi nidos.

2. Realizar ditado de palavras, frases e textos para realizar a sondagem da ortografi a.
3. Selecionar material para produção textual (quadrinhas, enunciados e outras situações)  já 

realizados pelos professores nas turmas ou planejar momentos de produção específi cas para a análise.  
4. Observar a indicação do gênero a ser trabalhado em cada ano/ciclo.
5. Analisar juntamente com o professor a maior difi culdade da turma e planejar atividades para 

saná-las.
6. sintetizar os dados das turmas para apresentar no Conselho de Classe.

Para o 2º ao 5º anos: sugestões de produção textual com enunciados e gêneros diversos 
Exemplos: Escrita autônoma, produção a  partir de uma cena, quadrinhos, reescrita de um conto 

conhecido, produção de síntese do conhecimento, resumo, etc.

outras sugestões:
 Defi nir um período para realizar todas as sondagens/verifi cações.
 Defi nir as principais orientações e repassar aos professores.
 Reunir os dados obtidos e apresentar aos professores (níveis de leitura e de produção, etc.).

“O coordenador pedagógico é aquele que responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico, estando diretamente relacionado com os professores, alunos e pais. Junto ao corpo docente o coordenador tem como 
principal atribuição a assistência didática pedagógica, refl etindo sobre as práticas de ensino, auxiliando e construindo novas situações de aprendizagem, capazes de auxiliar os alunos ao longo da sua formação.”
Libâneo, 2004
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reFerÊNCIas:

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/licao-de-casa-547 565.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/hora-estudar-sozinho-ver-aprendeu-636176.
shtml?page=4
ARAÚJO, Liane. … Quem os desmafagafizar primeiro, bom desmafagafizador será: textos da 
tradição oral na alfabetização. Salvador: EDUFBA, 2011.
FERREIRA, F. W. Planejamento: sim e não. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1981.
FUSARI, J. C. O planejamento do trabalho pedagógico: algumas indagações e tentativas de 
respostas. FDE: Ideias, n. 8, 1990.
Pacto Nacional Pela alfabetização na Idade Certa ano 2 unidade 2
Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa- caderno 3 Alfabetização Matemática
RIBERA, Núria. TEBEROSKY, Ana. Contextos de alfabetização na aula. Em Teberosky, Ana e 
Gallart, Marta Soler (Orgs.). Contextos de alfabetização na aula. Porto Alegre: Artmed, 2004.
ROMANELLI, G. G. B. Antes de falar as crianças cantam! Considerações sobre o ensino de música 
na Educação Infantil. Revista Teoria e Prática da Educaçãom vo. 17, N. 3, p. 61-71. Setembro de 
2014.
SOARES, M. B. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, V.M. Letramento no Brasil. São Paulo: 
Global, 2003, p. 89-114.
WEIGEK, A. M. G. Brincando de música. Porto Alegre, Kuarup, 1988.
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“Quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e consistente, 
será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais 
consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa, e que uma prática 
será transformada à medida que exista uma elaboração teórica que 
justifi que a necessidade da sua transformação e que proponha as formas da 
transformação, estamos pensando a prática a partir da teoria.”
saviani, 2005
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Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; quanto 

maior a quantidade de elementos da realidade que ela dispõe em sua experiência – 

sendo as demais circunstâncias as mesmas -, mais signifi cativa e produtiva será a 

atividade de sua imaginação.
Vigotsky, 2009
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“A formação rigorosa, baseada em referencial teórico, deve servir para 
ensinar e desenvolver não apenas as crianças, mas também o próprio educador. 
antes de pensar a necessidade de conteúdos da e para a criança é necessário 
apresentar conteúdos para o professor no sentido de que este possa ampliar seu 
universo cultural.”
Chaves, 2014
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“O lugar que o professor coordenador-pedagógico vem assumindo ganha, cada 
vez mais, contornos de mediação e interlocução: da construção do projeto político 
pedagógico à articulação cotidiana das propostas docentes, a coordenação pedagógica 
situa-se como um espaço que, profundamente marcado pela cultura escolar, pode 
favorecer a emergência de redes de trocas entre os professores.”
luzia Orsolon
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