
Orientação Técnica 
Ensino Fundamental  Anos Iniciais 

•Datas: 15 e 29 de abril de 2016. 

• Local: Diretoria de Ensino Campinas 
Leste 

•Horário: 8h30 

 Formação para Professores de 1º Ano 

 Turmas 1 e 2  
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TEMA 

 

AVANÇANDO NA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE 

ESCRITA ALFABÉTICA 

1º BIMESTRE 
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OBJETIVOS 
 

• Incentivar os professores a identificarem os avanços, as 

dificuldades e as necessidades de aprendizagem de seus  

alunos.  

• Refletir e analisar a Rotina realizada no 1º Ano observando 

a constância das atividades permanentes de leitura e 

escrita; 

• Relacionar os conteúdos estudados à pratica pedagógica. 

• Investir na Recuperação Contínua no 2º Bimestre através 

de Projetos específicos. 
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CONTEÚDOS 
 

• Modalidades Organizativas do tempo didático. 

•  Cantos de atividades diversificadas. 

• Resultados da sondagem inicial sobre o Sistema 

de Escrita/2016 – gráfico e AAP. 

• Atividades permanentes de Leitura e Escrita. 

• Projetos de Recuperação Intensiva: Jogo da 

Memória e Bichodário. 
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Quando entramos em uma escola, as paredes, 
os móveis e a sua distribuição, os espaços 

mortos, as pessoas,  decoração, etc.,tudo nos 
fala do tipo de atividades que se realizam, da 

comunicação entre os alunos dos diferentes 
grupos, das relações com o mundo externo, 

dos interesses dos alunos e professores.” 

  

Qualidade em Educação Infantil   

Miguel Zabalza 
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                     Miguel Zabalza, professor da Faculdade de Ciências da Educação da 

Universidade de Santiago de Compostela, é hoje um dos autores espanhóis influentes 

na educação brasileira. Também doutor em psicologia pela Universidade Complutense 

de Madri, Zabalza tem dedicado grande parte de seus estudos à questão do currículo 

escolar. Com reflexões relevantes sobre diversas etapas da educação, algumas delas 

materializadas em livros publicados no Brasil - como é o caso de O ensino universitário 

e seus cenários (2003), Diários de aula (2004) e Qualidade em educação infantil 

(1998), todos lançados pela Artmed, os dois últimos esgotados -, Zabalza acredita que, 

face a demandas multivariadas, caminhamos na direção de um currículo mais flexível, 

de modo a atender mais ao interesse de sujeitos diversos.  



HORA DO CAFÉ 
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LEITURA EM VOZ ALTA 
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LEITURA EM VOZ ALTA 

LIVRO 

A GRAÇA DA COISA 

 

CRÔNICA 

 

“MEDO DE ERRAR” 
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Martha Medeiros 
 

Martha Medeiros nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 20 de agosto de 1961. É 

formada em Comunicação Social. Fez sua carreira na área de publicidade e propaganda. 

Trabalhou em agências de propaganda nos setores de criação e redação. 

Em 1985 publicou seu primeiro livro de poesias, “Strip-Tease”. Publicou “Meia Noite e Um 

Quarto” (1987) e “Persona Non Grata” (1991). Em 1993, abandonando a carreira 

publicitária, mudou-se para o Chile, onde permaneceu por nove meses se dedicando à 

poesia. 

Martha Medeiros, entre outros livros, publicou: “De Cara Lavada” (1995), “Geração Bivolt” 

(1995), seu primeiro livro de crônicas, “Santiago do Chile” (1996), “Topless” (1997) que 

recebeu o Prêmio, Açorianos de Literatura, e “Trem Bala” (1997), que foi adaptado para 

o teatro. 

Seu romance “Divã” (2002) foi adaptado para o cinema e para uma minissérie para a TV. 

Entre outras obras, Martha escreveu um livro infantil “esquisita Como Eu” (2004). Como 

jornalista, escreve crônicas para o jornal Zero Hora. Colabora também para outras 

publicações. 

  

 



Total de alunos: 2.380 

Total de alunos fora da hipótese de escrita alfabética: 2.294 



 

 

 

 

 

 

 

Total de alunos: 2.380 

Total de alunos fora da hipótese de escrita 

alfabética: 2.294 
 

 

Meta para o 2º bimestre 
Nenhum aluno na hipótese de escrita 

SSVSC ou mais 
 

 

 



TRABALHO PESSOAL 

1- Leitura do  texto do Guia de Planejamento e 
Orientações Didáticas - GPOD – 1º ano – página 
209; 

2- Caderno do plano de aula do professor; 

3- Rotina da semana 11 de abril a 15 de abril; 

4- Trazer, por escrito, em qual etapa e atividades 
estão até a presente data dos Projetos: 

- Brincadeiras Tradicionais; 

- Faz de Conta; 

5- Documento com o nº de alunos e suas respectivas 
hipóteses atualizadas e 

6- Planilhas sobre a escrita do nome. 



1ª ATIVIDADE 

SOCIALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

GRUPOS 

1- Socializar com os colegas: 

  O caderno do plano de aula; 

  Qual etapa está do Projeto Brincadeiras Tradicionais e 

Faz de Conta; 

  O documento que visualiza a situação da sua sala de 

aula em relação às hipóteses de escrita e expor aos 

colegas como tem trabalhado para que os alunos 

avancem na compreensão do sistema alfabético de 

escrita; 

 A planilha sobre a escrita do nome. 



1ª ATIVIDADE 

SOCIALIZAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS 

 

No Coletivo 

 

Representante de alguns grupos 

 

 



2ª ATIVIDADE 

TEMATIZAÇÃO DO VÍDEO 

 

PRÁ QUE CANTO EU VOU 

 

INSTITUTO AVISALÁ 

2003 

 

 



2ª ATIVIDADE 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

 



CANTOS DE ATIVIDADES 
DIVERSIFICADAS 

As atividades diversificadas ou 
“cantos” são momentos 

privilegiados nos quais as 
crianças podem se relacionar 
umas com as outras, com os 

objetos, com os adultos, 
ampliando e reajustando seus 

conhecimentos 

 



Organização e Gestão do 
Tempo Didático 

A proposta de cantos de atividades 
Diversificadas trata-se de um 

momento em que as crianças podem 
ESCOLHER o que vão fazer a partir 
de um leque de opções oferecidas e 

organizadas pelo professor em vários 
espaços da sala.  

 



     Organização e Gestão do 

Tempo Didático 

 

 

• A organização do 
trabalho deve 
possibilitar  que 
as crianças 
possam ser 
atendidas: 

 

 

 individualmente pelo 
professor; 

 em agrupamentos 
definidos pelo professor 
para compartilhar 
desafios propostos por 
ele; 

 em situações nas quais  
possam escolher com 
quem trabalhar e quais os 
desafios desejam 
resolver; 

 coletivamente em 
situações de convívio, 
brincadeira e 
sistematização de 
produções do grupo  

 



Possibilidades de Cantos de 
Atividade Diversificadas 

• Para escolher é preciso que de fato 
haja opções.  

• O professor deverá garantir: 

A diversidade de ofertas;  

Ambientes organizados de forma 
confortável e convidativa, por temas, 
recursos ou tipos; 

 Materiais que devem estar sempre 
acessíveis às crianças.  



      Possibilidades de Cantos de 

Atividade Diversificadas  

 

• Essa 
modalidade 
organizativa 

pode ser usada 
para trabalhar 
principalmente 
os  conteúdos 

ligados à: 

 

 

• Formação 
pessoal e social, 

• Ao brincar e  

• À linguagem oral 
e escrita. 

 

 



       O que as crianças podem 

aprender?? 

 

• Escolher com autonomia tendo suas 
decisões respeitadas e apoiadas pelos 
adultos; 

• Realizar ações sozinhas ou com pouca 
ajuda do adulto e de outros parceiros; 

• Valorizar ações de cooperação e 
solidariedade, desenvolvendo atitudes de 
ajuda e colaboração e compartilhando 
suas vivências;  

• Relacionar-se com os outros, adultos e 
crianças, demonstrando suas 
necessidades, interesses, gostos e 
preferências. 

 



O QUE OS ADULTOS PODEM 
APRENDER? 

 

 

• Deixar de ser a figura centralizadora na 
sala de aula; 

• Atuar como um elemento facilitador da 
interação das crianças em atividades e 
brincadeiras; 

• Ficar mais disponível para observá-las; 
• Estabelecer um contato individual mais 

efetivo com alguma criança ou grupo de 
crianças que o procure ou que perceba 
precisar de uma atenção especial. 

 



COMO SE PLANEJA UM CANTO ? 

 

 

• Ao planejar os cantos você pode organizá-
los por temas no caso só faz de conta, ou 
só jogos ou por materiais a escolha das 
crianças. 

• Caso escolha faz de conta por exemplo, 
organize vários cantos ligados a esse tema 
como: casinha, escritório, teatro, carrinho, 
animais de plástico. 

 



COMO SE PLANEJA UM CANTO ? 

 

• Sugerimos algumas propostas que podem 

orientar no planejamento dos cantos de 

atividades diversificadas: faz de conta, 

artes , leitura, jogo , faça você mesmo , 

construção, computador.  

 



COMO SE PLANEJA UM CANTO ? 

 

• Poderíamos ter algo como: 

Faz de conta – casinha; 

Artes – cartolina com canetinha hidrocor 

grossa;   

Leitura  - livros variados; 

Jogo – dominó; 

Faça você mesmo – dobradura; 

Computador  - escrita do próprio nome . 

 



 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira 
 

Faz de conta: 
escritório. 

 

Artes : desenho 
com interferência 

 

Leitura: Livros de 
Contos  

 

Jogo:Trilha 

 

Faça você mesmo: 
Máscaras 

 

 

 

 

Terça-feira 
 

Faz de Conta: 
Fantasia 

 

Artes: Colagem 
papeis variados 
(cor, tamanho, 
forma) + canetinha 

 

Leitura: Gibi 

 

Jogo: Pega Vareta 
e Monta Tudo 

 

 

 

 

 

Quarta-feira 
 

Faz de Conta: 
Cabelereiro e 
Dinossauros de 
plástico 

 

Leitura: Livros 
sobre Animais 
Selvagens 

 

Jogo: Quebra-
cabeça (4 modelos) 

 

Faça você mesmo: 
Dobradura. 

 

 

 

 

Quinta-feira 
 

Faz de Conta  
Pista de carrinho 

 Artes: Desenho 
no sulfite com 
lápis de cor 

 

Leitura: Livros 
variados 

 

Jogo: Memória 
de nomes 
próprios 

 

Faça você 
mesmo: 
Bonequinha de 
papel 

Sexta-
feira 

 
Faz de 
Conta: 
Oficina de 
Consertos 

Artes: 
Recorte e 
Colagem de 
revista 

Leitura: 
Livros sem 
texto 

Jogo: 
Memória e 
Tijolinhos 

Faça você 
mesmo: 

Brinquedos 
com 
embalagens 



PAPEL DO PROFESSOR 

 

 

 

• Dar condições para 

este tipo de 

proposta ocorrer. 

 

 

 Intervenção: ao ensinar 
como se joga um jogo, 
incentivar alunos a 
escolherem um canto, 
auxiliar aquele que tem 
mais dificuldade. 

 

 Observador: começa a 
conhecer como a 
criança pensa, o que 
vive, muitas vezes, 
representado nos jogos 
simbólicos... 

 



PAPEL DO PROFESSOR 

 

 

• Dar condições para 

este tipo de 

proposta ocorrer. 

 

  Mediador das relações, 
dos conflitos. 

 Sinalizador: ao 
gerenciar o  tempo e  
ajudar as crianças a se 
orientarem durante a 
proposta. 

 Organizador: selecionar 
o material para os 
cantos, planejar 
antecipadamente o que 
irá propor, organizar a 
sala de forma a criar um 
ambiente acolhedor e 
confortável. 

 



CONCLUSÃO 

                 

ORGANIZAÇÃO DE UM CANTO DEVE CONTEMPLAR:  
 

 Autonomia (participar da gestão de ações coletivas  

 Diversidade  (constância x desafios) 

 Interação e cooperação  (movimentos do grupo... 
socialização ...) 

 Interesse e disponibilidade das crianças para 
aprendizagem 

 Organização do tempo 

 Organização do espaço 

 Seleção de material 

 



A quantas andam... 

                 

Em grupos 

 

• Depois da aplicação da avaliação 

diagnóstica inicial e da AAP o que foi 

trabalhado em relação: 

•  A aquisição do sistema de escrita alfabética 

com os alunos do 1º ano? 

• Socialização 



A quantas andam... 

                MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

PROJETO 

Brincadeiras Tradicionais 

Tempo estimado: 3 a 4 meses aproximadamente, 

considerando que o trabalho de realizar-se 2 

vezes por semana. 

Conteúdos: 

1- Sistema de escrita 

2- Linguagem oral 

3- Linguagem escrita 
 



A quantas andam... 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

PROJETO 

FAZ DE CONTA 

Atividades: 

1- Construção de cartaz no coletivo, 

2- Produção de bilhete, 

3- Análise e socialização de algumas escritas 

(transcritas na lousa) e discussão coletiva, 

4- Escritas de listas com letras móveis, em dupla, 

5- Leitura de listas. 
 

                 



A quantas andam... 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

PROJETO 

FAZ DE CONTA 

 

VÍDEO 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

 



A quantas andam... 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

 

Atividades Permanentes 

GPOD – 1º ano 

 

Situações de leitura e escrita de nomes 

próprios – da página 56 a 89. 

 



A quantas andam... 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

ATIVIDADES PERMENENTES 
Atividades de leitura: 

• Ordenação de textos que sabe de cor; 

• Cruzadinhas acompanhadas de uma lista de palavras para consulta; 

• Adivinhas acompanhadas de lista de palavras com as respostas; 

• Ditado cantado (encontrar palavras definidas pelo professor em textos 

poéticos e narrativos); 

• Listas compostas por palavras de um mesmo campo semântico 

(frutas, brincadeiras, títulos de histórias etc.) onde as crianças 

precisem encontrar a palavra solicitada pelo professor;  

• Pareamento entre trechos de histórias e seu título. 

 

 



A quantas andam... 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Atividades de escrita: 

• Escrita de textos que sabe de cor; 

• Reescrita de textos ou partes deles (individual ou em dupla); 

• Escrita de uma adivinha a partir das respostas; 

• Escrita de listas de palavras de um mesmo campo semântico (nomes 

das crianças, brincadeiras, brinquedos, animais, frutas, material 

escolar, partes do corpo, compras a serem feitas etc.), de preferência a 

partir de outras propostas realizadas ou de acontecimentos do 

cotidiano; 

• Escrita em dupla de bilhetes, recados, avisos; 

• Preenchimento de cruzadinha sem a relação de palavras (quando as 

crianças já apresentam escritas silábico-alfabéticas); 

• Escrita de títulos de histórias a partir de trechos lidos pelo professor. 

ATIVIDADES PERMENENTES 
 



A quantas andam... 

 

 



A quantas andam... 

 

 



A quantas andam... 

 

 



A quantas andam... 

 

 



A quantas andam... 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

 

SALA DE AULA/GRUPO DE APOIO 

 

2º BIMESTRE- META 

NENHUM ALUNO NA HIPÓTESE SSVSC 

 

21/04 A 01/07 



A quantas andam... 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

SUGESTÃO 

Projeto:Jogo da Memória 

Projeto: “Bichodário” 

Proposta: intervenção incisiva por meio de apoio 

pedagógico.  

Finalidade: oferecer atendimento aos alunos que ainda 

necessitam de um trabalho intensivo para a aprendizagem 

da leitura e da escrita, a partir das necessidades 

apresentadas no mapeamento dos alunos do 1º ano 

através do resultado da 2º aplicação da  avaliação 

diagnóstica sobre o sistema de escrita alfabética. 

 



A quantas andam... 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

SUGESTÃO 

Projeto de Alfabetização:Jogo da memória 

Projeto de Alfabetização: Bichodário 

Objetivo:promover  a reflexão sobre o sistema 

de escrita alfabética e sua aquisição pelos 

alunos do 1º ano. 



A quantas andam... 

Projeto: Bichodário 

Atividades propostas no Projeto 

 

1- Atividade de escrita coletiva (auditório), 

2- Leitura pelo professor de um texto de divulgação 

científica, 

3- Escrita em duplas com letra móveis, 

4- Leitura de listas, em duplas. 

 



A quantas andam... 

Projeto: JOGO DE MEMÓRIA 

Atividades propostas no Projeto 

 

1- Atividade de escrita coletiva. 

2- Leitura coletiva de lista. 

 



RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

 

TRABALHO PESSOAL 

 

1- Iniciar um dos Projetos – 2º bimestre 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: JUNHO 2016 

 

 


