
Orientação Técnica 

Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais (3º ano) 

Tema: “Repensando o 

Processo da Reescrita” 

 



“Escrever é uma luta contínua 

com a palavra. Um combate que 

tem algo de aliança secreta.” 

Paulo Cortázar 



“Antes do interesse pela escrita, há 

um outro: o interesse pela leitura. E 

mal vão as coisas quando só se 

pensa no primeiro, se antes não se 

consolidou o gosto pelo segundo. 

Sem ler ninguém escreve.” 

José Saramago 

 

 

 



Objetivos: 

 

* Ampliar os conhecimentos sobre a 
linguagem dos contos – narrativa; 
* Instrumentalizar os Professores no 
que se refere a esse gênero textual; 
* Reconhecer que a reescrita é uma 
situação de produção textual e um 
importante procedimento didático. 
 



Conteúdos 

 

* Reescrita 

* Revisão 



Atividade 1 –  Leitura em voz  

 

 

“A BICICLETA” 

 

RENÉ GOSCINNY 



Atividade 1- Leitura em voz alta  

BIOGRAFIA 
 Goscinny, nasceu em Paris, França, em 14 de agosto de 1926. 

Filho de pai polaco e de mãe ucraniana. Mudou com os seus 
pais para a Argentina em 1928, com dois anos de idade e passou 
a sua infância em Buenos Aires. O seu pai era professor de 
Matemática na escola que Goscinny frequentou, mostrando 
uma notável aptidão para as artes. Muitos de seus primeiros 
trabalhos foram publicados nas revistas da escola, como Notre 
Voix e Quartier Latin. Um mês após a sua graduação em Bela 
Artes, em 1943, o seu pai faleceu, inesperadamente, o que 
levou a que os problemas financeiros o conduzissem a aceitar 
um emprego como guarda-livros numa fábrica de pneus. 



Atividade 1- Leitura em voz alta  

RENÉ GOSCINNY 



Atividade 1- Leitura em voz alta  

 Goscinny e Uderzo foram criadores da aldeia 
gaulesa dos seus famosos heróis Asterix e 
Obelix. As aventuras de seus personagens 
foram traduzidos para mais de quinze línguas e 
venderam, desde a sua criação, em 1959, mais 
de 18 milhões de cópias em todo o 
mundo. Reflexo perfeito de arrogância política 
francesa da época, os "gauleses invencíveis" é 
uma combinação de história e assuntos atuais 
em inúmeras aventuras ao redor do mundo. 



Atividade 1- Leitura em voz alta 



 

Atividade 1 –  Leitura em voz alta  



Atividade 1 – Leitura em voz alta 



Atividade 1 – Leitura em voz alta 



Atividade 1 – Leitura em voz alta 



Atividade 1 – Leitura em voz alta 

PÁGINA 95 



Atividade 2: De olho nos resultados da 12ª 

edição da AAP – Avaliação da Aprendizagem em 
Processo – Língua Portuguesa/junho-2016.  

 

Encaminhamento:  

 
*Refletir o porquê das questões que ficaram abaixo de 

50% de acertos (percentual) nos temas envolvendo 
Coerência e Coesão, Pontuação e Ortografia. 

 

*Socialização 
 



Análise da 12ª AAP: 3º ano 

(DE Campinas Leste) 

 

 

 

 

 

 

Nome 

Escola 

Questões 

1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 

0   76% 83% 38% 50% 36% 33% 22% 22% 82% 62% 44% 38% 

Média Geral 76% 83% 38% 50% 36% 33% 22% 22% 82% 62% 44% 38% 



12ª AAP: 

• Questão 2: 

 

 



Habilidade: Ler e escrever música (do ponto de vista da 

ortografia) 

38% percentual de acerto 

Matriz de Avaliação Processual: 

 

3º ano: H02- Seq. Didática Cantando e Aprendendo na 

sala de aula 

 

2º ano: H03B, 2º Sem. (Escrever uma cantiga de roda 

conhecida apresentando ortografia regular)- Ativ. 

permanentes de Leitura e Escrita- textos de memória e 

listas 

 

 



• Questão 03: 

 

 



 

 

Habilidades: 

 

*Reescrever o final de um conto conhecido fazendo uso da 

linguagem escrita própria dos contos de fadas; 50% 

 

*Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da 

coerência textual; 36% 

 

*Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da 

coesão textual; 33% 

 

*Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da 

pontuação; 22% 

 

*Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da 

ortografia. 22% 

 

 

 



 

Matriz de Avaliação Processual: 

 

3º ano: H03A 

               H03B 

               H03C 

               H03D 

               H03E- Projeto Didático “Quem reescreve um conto, aprende 

um tanto!” 

Obs.: 

 

2º ano: H05A e H05B (Reescrever o final de um conto conhecido com 

características próprias do gênero / Reescrever o final de um conto 

conhecido do ponto de vista da coerência textual) 

 – 1º e 2º bimestre Seq. Didática Era uma vez um conto de fadas / 

Reescrita de contos de fadas 



• Questão 05: 

 

 



 Habilidades:  

 

*Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal de 

jardim a partir de dois textos que trazem informações a 

respeito, com características do gênero; 44% 

 

**Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal de 

jardim a partir de dois textos que trazem informações a 

respeito, com características da linguagem escrita. 38% 

 

Matriz de Avaliação processual: 

 

3º ano: H05A e H05B – Projeto Didático “Jardim, um mundo 

para os animais pequenos” (verbete) 

 

 









Ficha técnica: 







13ª AAP: 
  

 Os itens da prova de Língua Portuguesa têm como objetivo diagnosticar 
quais conhecimentos os alunos já construíram com relação ao sistema de escrita 
alfabético, à produção de textos e também à leitura.  

 Nesses campos, espera-se que os alunos tenham capacidade de:  

 

• MP13: Escrever trecho de um poema (do ponto de vista do sistema de escrita).  

• MP14: Escrever trecho de um poema (do ponto de vista da segmentação).  

• MP15: Ler e escrever trecho de música (do ponto de vista do sistema de escrita).  

• MP16: Ler e escrever música (do ponto de vista da ortografia).  

• MP17: Reescrever o final de um conto conhecido fazendo uso da linguagem escrita 
própria dos contos de fadas.  

• MP18: Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da coerência 
textual.  

• MP19: Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da coesão 
textual.  

• MP20: Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da pontuação.  

• MP21: Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista da ortografia.  

• MP22: Localizar informação explícita em texto informativo sobre os planetas.  

• MP23: Localizar informação implícita em texto informativo sobre os planetas.  

• MP24: Produzir uma ficha técnica de um animal do mar a partir de um texto que traz 
informações a respeito, com características do gênero.  

• MP25: Produzir uma ficha técnica de um animal do mar a partir de um texto que traz 
informações a respeito, com características da linguagem escrita.  

  



Socialização  

Refletir o porquê das questões que ficaram abaixo de 50% de acertos 

(percentual) nos temas envolvendo Coerência e Coesão, Pontuação e 

Ortografia 



Atividade 3: Análise dos documentos 

internos (da escola) 

Encaminhamento:  

 

• Momento 1: De posse do seu Plano de Ação, 
construído no Replanejamento, relatar o que 
foi priorizado, pela escola, apontando se a 
questão da reescrita aparece e como aparece. 

 
Socialização: 



• Momento 2: De acordo com os resultados da 12ª 

edição da AAP apresentados, observar nas rotinas do mês 

de agosto, a periodicidade do trabalho com a reescrita. 

 
 

• Socialização: 



Sistematização: 

 

Para concluir as ideias até aqui elucidadas fomos na 

Matriz de Avaliação Processual consultar as habilidades 

do ciclo de alfabetização (1º a 3º ano): 

• 1º ano: escrever bilhete, trecho de parlenda e legenda; 

• 2 º ano: escrever trecho de cantiga de roda; reescrever 

conto conhecido (contos de fadas) e escrever ficha 

técnica; 

• 3º ano: escrever trecho de quadrinha, escrever música 

(ponto de vista da ortografia), reescrever conto 

conhecido (contos de fadas- Projeto didático no 1º 

semestre e atividades permanentes no 2º semestre), 

escrever verbete e ficha técnica. 

 



 

 

 

A reescrita não se esgota no Projeto Didático 

porque eu preciso desenvolver no meu aluno a 

competência escritora. 

Com certeza, cada escrita tem a sua finalidade e 

a cada produção textual temos que REVISAR. 

E.... Revisar para quê? 

 



 

 

 

 

 



Atividade 4: Reescrita e as operações 

de produção de texto com foco na 

revisão 

 

Encaminhamento: 

• Momento 1: No coletivo, retomar as 
Operações de Produção de Texto. 

 

 

 

 

 



Pensando sobre..... 

• O que é reescrita? 

• Como a reescrita é trabalhada em sala de aula? 

• Por que a reescrita pode ser uma boa atividade 
para se aprender a ler e escrever? 

 



Socialização 





Organização didática  

Processo de 
Produção 
de texto 

Capacidades, 
procedimentos e 
comportamentos 
leitor e escritor Estão 

diretamente 
ligados as 

operações de 
produção  

Devem ser 
consideradas 

na 
organização 
didática das 
atividades 



  Projeto Didático: “Quem reescreve um conto, 
aprende um tanto!” 

No quadro de organização geral encontramos 5 
etapas referentes a reescrita. Vamos revisitá-las: 

Etapa 1 – apresentação do projeto. Onde 
encontramos o contexto de produção que 
acabamos de discutir? 

Etapa 2 – Por que se utiliza a leitura e análise 
dos recursos discursivos? 

Etapa 3- No ditado ao professor quais operações 
de produção de texto estão envolvidas? 



• Etapa 4 – Qual é importância do reconto oral? 
Ele só aparece antes do planejamento do 
texto? 

• Etapa 5 – Revisão – veremos na próxima 
atividade. 

 



Reescrita de 
histórias 

conhecidas 

Para reescrever o aluno 
precisa: recuperar o 
conteúdo temático 

considerando a organização 
dos fatos, episódios, 

acontecimento e 
informações. 

É uma atividade de 
produção textual com 

apoio. É a escrita de uma 
história cujo enredo é 

conhecido e cuja referência  
é um texto escrito. 



Ao realizar o reconto, os alunos 
recuperam os acontecimentos 

da narrativa, utilizando , 
frequentemente, elementos da 

linguagem que se usa para 
escrever. 

Quando os alunos 
aprendem o enredo, 
junto vem também a 
forma , a linguagem 

que se usa para 
escrever, diferente 

da que usa para falar. 
Não é necessário 
memorizar e/ou 

decorar. 

Os alunos precisam coordenar uma 
série de tarefas: recuperar os 

acontecimentos, utilizar a linguagem 
que se escreve, organizar com os 
colegas o que querem escrever, 

controlar o que já foi escrito e o que 
falta escrever. Ao realizar essas 

tarefas, os alunos estarão 
aprendendo sobre o processo de 

produção de um texto escrito. 



Para que revisar? 

O que é revisar? 

Como se organiza uma situação de 

revisão? 

Que aspectos devem ser revisados? 

O que se espera nas revisões feitas pelas 

crianças? 

 



Socialização 



• Momento 2: De posse do Guia de Planejamento e 

Orientações Didáticas – 3º Ano – Material do Professor, 

página 141 rever o quadro de organização geral do 

projeto, com ênfase na etapa 5. 

  

Qual é o foco das atividades de revisão de texto 

propostas nesta etapa? 

Quais os procedimentos de revisão utilizados 

pelo(a) professor(a) nas atividades 5 A, 5 B e 5 

C? São os mesmos? Justifique sua resposta. 

Nas três atividades propostas na etapa 5 

observamos a presença de quais movimentos 

metodológicos e por quê são utilizados? 



Socialização 



É parte da tarefa 
daquele que se 

propõe a produzir 
um  texto. 

Revisão 



Revisar para aprender a produzir  
• Revisar é uma tarefa que envolve retomar as 

características do contexto de produção já definido e 
ajustar o texto ao leitor suposto, ao portador em que será 
publicado, o lugar em que circulará, as finalidades que 
orientaram, inclusive ao gênero a qual será organizado. 

• No processo desse ajuste, o escritor precisa alternar-se 
entre ser produtor, ser leitor do seu próprio texto 
colocando-se no lugar do outro que nem sempre conhece 
bem e que precisa compreender o que foi dito com 
clareza, assim, atua relendo trechos para corrigi-lo se 
reescrevê-los com a intenção de tornar o texto cada vez 
mais adequado. 

 



• A escolha de um texto para ser revisado no coletivo 
não é aleatória, o texto deve ser representativo das 
necessidades de aprendizagem a todos da turma. 

• Revisar um texto requer um conhecimento de toda 
a situação de produção, especialmente do gênero 
em questão ter um texto bem escrito e de 
referência aos iniciantes é um apoio, mas não só 
para eles, os escritores proficientes também s 
valem desse recurso. 

• É a análise comparativa com o texto de referência 
que vai ajudar a turma enxergar os aspectos que 
precisam ser revisados no texto. Esta é uma tarefa 
que exige paciência  e muita atenção. 

 



• Com o desenvolvimento do trabalho, o olhar 
observador, a capacidade de análise que vai se 
construindo no coletivo amplia-se. 

• A revisão de um texto também se organiza de que 
se pretende dizer ao interlocutor. 

• Revisar um texto é uma prática que está 
extremamente ligada ao que se quer dizer, e, 
portanto o interlocutor que é o leitor do texto, 
precisa ser lembrado todo o tempo. 

• A professora assume o lugar de interlocutora 
privilegiada que se coloca sempre que necessário 
no papel de leitor do texto produzido pelo aluno. 



• Necessidade de esclarecer os fatos para o leitor, 
traz a tona um trabalho com o conteúdo 
discursivo a necessidade de completação de 
informações que foram omitidas mas que são 
fundamentais para a compreensão do texto. 

• Uma vez decidido o que já foi incluído pode-se 
pensar na maneira de redigir. A escolha por uma 
delas é questão de estilo. 

• Focalizar outros articuladores. 

• Ampliando a análise da adequação e do uso de 
outros recursos textuais. 



• Identificar inadequações – oferecer referências é 
imprescindível para a compreensão não só das 
crianças, como também parar tornar possível a 
correção pretendida. 

• Em um processo de revisão, não são todos os 
aspectos que serão selecionados para a 
problematização junto aos alunos É preciso 
priorizar e quando se fala de revisão coletiva, o 
critério é escolher o que seja mais representativo 
da classe. Depois do estudo, anotar as 
necessidades de ajustes e é hora de reescrever o 
texto. 



• Cabe ao professor observar o que foi apropriado 
pela turma e intervir para garantir novas 
aprendizagens. É o momento da atividade feito em 
duplas que explicará o feito coletivamente. 

• É preciso orientar os alunos sobre os aspectos que 
devem ser considerados na revisão do novo texto. É 
fundamental retomar os aspectos que foram 
trabalhados na revisão coletiva. Além disso, é 
preciso planejar o que será acrescentado. 

• Uma vez recuperados os aspectos que serão 
ajustados e planejadas as informações que precisam 
ser acrescentadas é hora com o trabalho nas duplas. 



“Educar é impregnar de sentido o 

que fazemos a cada instante.” 

Paulo Freire 

 

 

 



 

 

 

 



Pauta - tarde 

Atividade 6: Roda de conversa com os Professores 
Coordenadores 

Encaminhamento: 

 Retomada do quadro de observação para 
socialização e reflexão: 

  
  

 

 



Atividade 3: Listar quais foram as 
práticas mais comuns apontadas 
sobre reescrita e revisão de texto 

pelos professores no Plano de 
Ação. 

*Quais são as finalidades dessas 
práticas na rotina semanal? 

 Atividade 4: Anotar todos os 
procedimentos realizados pela 

formadora pensando num 
encaminhamento para formação 

em ATPC, considerando a sua 

realidade. 



Mediante tudo o que viu, o que o 
seu grupo docente precisa saber 

sobre revisão de textos? 
 
 
 
 
 
 



Sistematização 
Tendo em vista os resultados da 12ª AAP, o processo de 

revisão ainda necessita de muita discussão, reflexão e 
estudo por parte de todos nós educadores. 

Quando falamos de revisão precisamos observar a sala de 
aula e refletir sempre sobre: 

Quais aspectos que os professores priorizam para 
trabalhar com a revisão de texto com seus alunos? 

 Como os professores estão encaminhando esse 
momento de revisão? Quais são suas ações? 

Quais condições didáticas são oferecidas para a 
realização desta atividade? 

O que os alunos podem aprender com esta atividade? 
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