
Diretoria de Ensino Campinas Leste 
Anos Iniciais 

“Situações e condições didáticas 
para os alunos do 3º ano”  



 “Acho que para cada escritor há uma razão 
diferente. No meu caso, num certo sentido, é 
o desejo interior de dar um testemunho do 
meu tempo, da minha gente e principalmente 
de mim mesma: eu existi, eu sou, eu pensei, 
eu senti, e eu queria que você soubesse. No 
fundo, é esse o grito do escritor, de todo 
artista. Creio que o impulso de todo artista é 
esse. É se fazer ver. Eu existo, olha pra mim, 
escuta o que eu quero dizer: tenho uma coisa 
pra te contar. Creio que é por isso que a gente 
escreve”. 

                                  Rachel de Queiroz 
 

 



Objetivos: 
 

• Refletir sobre os resultados do mapa de 
sondagem de escrita do 3º ano referentes ao 4º 
bimestre, Inicial e 1º bimestre como ferramenta 
para as atividades permanentes; 

• Definir e construir atividades permanentes para o 
avanço das hipóteses das escritas dos alunos; 

• Analisar diferentes contextos de produção de 
texto; 

• Discutir as condições didáticas de produção de 
textos na sala de aula. 

 



Conteúdos 

• Mapa de sondagem; 

• Recuperação contínua e grupos de apoio; 

• Sequência Didática: Receitas; 

• Contexto de produção de texto; 

• Condições didáticas de produção de texto.  

 

 



Desenvolvimento: 
 

• Atividade 1 – Acolhimento e Leitura e voz 
alta. 

 

• Casa da vó 

        Felicidade Crônica 

                Martha Medeiros 

 



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. 



 
Atividade 2 –  Trabalhando com os mapas de sondagem: o que 

eles nos revelam? 

 • No coletivo, analisar os resultados da sondagem de escrita a margem das 
seguintes questões: 

• Observando os  dados desses mapas o que eles  nos revelam? 

• Quais as providências que precisamos tomar? 

• Como analisamos as escritas dos alunos para registrarmos no mapa da 
classe? 

• Como ajudar esses alunos a avançarem em suas hipóteses? 

• E para os alunos que já compreenderam o sistema de escrita alfabético, 
o que trabalhar? 

• Socialização dos grupos. 

• Sistematização – retomando algumas ideias sobre a sondagem de 
escrita. 
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Atividade 3 – A prática de 
produção de textos na escola 
  

• Como trabalhar a produção de texto em 
classes que possuem alunos com diferentes 
saberes sobre o sistema de escrita? 

• Quais são as operações realizadas pelas 
pessoas ao produzirem um texto? 

• Socialização e sistematização . 

 



Trecho do relato  
da professora 

3ª série – Tarde 

“Neste bimestre, os alunos estão 
vendo, como conteúdo interdisciplinar, 
o meio ambiente, sendo esse um 
projeto da escola toda, que foi 
trabalhado no bimestre anterior e será 
trabalhado também nos próximos. 

 VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



• Portanto, os mesmos já estão há 
algum tempo se apropriando do tema 
da produção – que é a destruição do 
meio ambiente –  
e desenvolveram a atividade 
proposta com bastante interesse.” 

 

 
VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 

 

 



Análise 

   Orientações dadas na consigna: 

- Produzir um texto com o título 
“A destruição de nossas 
matas”; 

- Considerar o conteúdo dos 
quadrinhos; 

- Considerar o que já sabe a 
respeito do conteúdo. 

VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



• Resultados da textualização:  

 - Parágrafo de texto  expositivo; 

 - Narrativa ficcional – conto; 

 - Uma espécie de “mandamentos”: 
texto que  prescreve o que se deve 
ou  não fazer. 

VC Produção de textos/26.05.2011 Telma Weisz e Kátia L. Bräkling 



Weisz e Bräkling (maio2011) 
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Weisz e Bräkling (maio2011) 
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• Orientações dadas na consigna: 

 - Observar a figura apresentada; 

 - Responder as questões propostas. 

Análise 



• Informações oferecidas na 
proposta: 

 - Conteúdo temático (por meio 
 da imagem); 

 - Que um texto se escreve 
 copiando respostas de um 
 questionário. 

Weisz e Bräkling (maio2011) 



• Resultado provável da 
textualização: 

 - No mínimo, um texto sem 
 recursos coesivos, já que a 
 concepção subjacente à 
 proposta concebe texto como 
 justaposição de frases; 

Weisz e Bräkling (maio2011) 



 

 - Texto descritivo de estado e 
 de ações, mas não de uma  
 história, como solicita a  

    consigna. 

Weisz e Bräkling (maio2011) 



Aspectos observados: 

Weisz e Bräkling (maio2011) 
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• Todas as propostas 
preocupam-se apenas com o 
oferecimento de referencial 
temático, como se fosse 
suficiente para aprender a 
produzir textos. 



26 Nenhuma proposta oferece 
referências sobre: 

• O contexto de produção do 
texto. 

• O planejar e planificar o texto 

• Como textualizar. 

• Como revisar. 

Weisz e Bräkling (maio2011) 



Weisz e Bräkling (maio2011) 



Explicando as cinco operações - cola 
• Precisamos pensar quem realiza e quem utiliza as operações de produção de texto  

(essas operações são procedimentos de produtores proficientes) – são os leitores e 
escritores proficientes. Por essa razão, precisamos ensiná-las aos nossos alunos. 

• Toda produção de texto tem uma função comunicativa que faz parte do contexto de 
produção. 

• 1- Quando recupero as características da situação de comunicação – finalidade ou 
seja, o contexto de produção – precisamos primeiramente definir o gênero, definir 
para quem eu escrevo, definir o que eu escrevo, definir aonde vai circular o texto 
produzido; 

• Antes de partirmos para outra operação temos que tomar o cuidado de REPERTORIAR 
os alunos com a leitura do gênero escolhido que pode ser em outras versões e não 
esquecer do RECONTO, onde os alunos recuperam os episódios do texto lido e que 
deve ter uma ordem desses episódios. 

• 2- Elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos – chamamos a isso de 
PLANEJAMENTO do que pretendemos escrever- lembrando que na reescrita o 
conteúdo temático está posto, o enredo, os personagens, o local onde a história se 
passa, portanto, cabe a nós recuperarmos os acontecimentos narrados numa ordem 
formando uma lista do que não pode faltar. 

 



• 3- PLANIFICAÇÃO – Após recuperar os fatos – o que vou dizer, em que ordem – 
precisamos pensar o Como vou dizer – explico/conto os tópicos do que vou falar 
os episódios ocorridos, a ordem dos fatos na História para que possamos garantir a 
coerência e a coesão ajudando a pensarmos na próxima operação. O exemplo 
dado durante a OT foi com a Chapeuzinho Vermelho, posso até acrescentar 
diálogos lembrando sempre da ordem dos fatos ocorridos. 

• 4- TEXTUALIZAÇÃO – Elaborar o texto, utilizando os recursos da língua, ou seja, 
partimos para a escrita do texto ( que ora pode ser no coletivo, ora na dupla ou 
individualmente – lembrando que precisamos utilizar o movimento metodológico) 
– transportando a linguagem oral para a linguagem escrita e nesse momento 
perceber que como eu falo é diferente de como eu escrevo, ou seja,  a linguagem 
que se escreve aquele texto é uma linguagem apropriada do gênero escolhido. 

• 5 – REVISÃO do texto -  Leitura para revisão global. Dar prioridade a COERÊNCIA e 
COESÃO primeiramente, em outro momento trabalhar com a PONTUAÇÃO, em 
outro, trabalhar com a ORTOGRAFIA (pensando nas regularidades e 
irregularidades, uso de letras maiúsculas e minúsculas, etc.) e não podemos nos 
esquecer também da paragrafação. 

• PASSAR A LIMPO – após a revisão, faz-se necessário passar a limpo para que o 
texto esteja nítido para os interlocutores. 

 



• Ter clareza de quais são os 
aspectos efetivamente 
mobilizados pelo escritor ao 
produzir textos, de modo que 
se possa tomá-los como 
objetos de ensino. 

Weisz e Bräkling (maio2011) 



Atividade 4 – Tematização de vídeo 

 
• Como é realizado o trabalho de reescrita na sala de aula? 

Como é sua prática? 

• Qual a relação entre reescrita de conto e produção de conto 
de autoria? 

• Acompanhe atentamente a atividade apresentada no vídeo, 
analisando: 

• Quais as vantagens do trabalho com reescrita, como 
proposta para o ensino e aprendizagem de produção de 
textos? 

• Sistematização. 



Bia Gouveia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OIX1mQM6x0M 

 

• 29 de julho de 2009.  

• A formadora Bia Gouveia realiza uma atividade de 
reescrita coletiva com a 3ª série da Escola Estadual 
Victor Civita, de Guarulhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OIX1mQM6x0M
https://www.youtube.com/watch?v=OIX1mQM6x0M


REESCRITA 
      Como incentivar a interação do aluno que ainda escreve de 

forma  pré-silábica ou silábica sem valor sonoro 
convencional e não produz oralmente? O que um aluno que 
não escreve alfabeticamente aprende numa situação de 
reescrita?  

Mais do que incentivar é importante que a atividade de 
produção de texto seja planejada com consignas adequadas 
para que todos os alunos (alfabéticos ou não) participem da 
produção de texto oralmente, ditando-o ao amigo, ou ao 
professor escriba. Para isso, o professor precisa trabalhar com 
os alunos o contexto de produção de texto, o planejamento 
coletivo do texto e as demais operações de produção. Na 
reescrita os alunos que ainda não escrevem alfabeticamente, 
assim como os demais, aprendem as características da 
linguagem escrita, as características do discurso, a função dos 
elementos de coesão, dos marcadores temporais, entre 
outros elementos constitutivos do gênero em questão, 
sempre que forem tematizados pelos professores. 



     

É necessário ter conhecimento sobre o sistema de 
escrita para solicitar a reescrita do aluno? Quando 
iniciar um trabalho com reescrita numa turma de 
alunos com escrita não convencional?  

    Não é necessário estar alfabético para produzir um 
texto oralmente ao amigo, ou ao professor. É 
necessário sim, que o aluno conheça o gênero, o 
enredo, características dos personagens, cenários, 
etc. Esse conhecimento pode ser garantido por 
meio da leitura colaborativa e compartilhada do 
texto. No Ensino Fundamental, esse trabalho é 
recomendado a partir do 1º ano. 

 



    Com que frequência devemos trabalhar a 
reescrita? O que fazer para não tornar cansativo, 
quando o tema se esgota? 

    A demanda dos alunos ajuda a definir a 
frequência semanal ou quinzenal, ou seja, é 
possível que uma turma de 5º ano já esteja mais 
proficiente na reescrita do que uma turma de 1º 
ou 2º ano. Outra coisa: uma turma pode saber 
bem sobre a reescrita de contos de fadas, mas 
ainda não domina a reescrita de contos de 
artimanha. Em geral, quando o professor conclui 
que o trabalho ficou cansativo é porque o 
mesmo texto está sendo explorado 
exaustivamente. Isso fica complicado! Nesse 
caso, melhor discutir o objeto de ensino. 
 



     A reescrita sempre parte de um texto já conhecido, 
de memória ou utiliza todos os textos mesmo sem 
conhecimento do aluno, só com a leitura do 
professor? Não. Se o aluno já tem o texto na memória, 
então não é um bom texto para propor uma reescrita. 
Por outro lado, ele precisa compreender a história que 
será reescrita, portanto, ele precisa participar da 
leitura, ou individual, ou compartilhando com o amigo, 
ou coletivamente com o professor. 

     Como fazer a revisão da reescrita? Precisa pontuar aspectos 
a esclarecer com os alunos como: parágrafo, ortografia etc.? 
A revisão é uma operação importante no processo de 
produção de texto. Discutir a coerência e a coesão 
primeiro é fundamental, sem desconsiderar depois a 
ortografia, etc. 

 



CERTEZAS: 
    A reescrita ajuda o aluno a aprender a organizar 

suas ideias, a produzir seu texto próprio. 
Reescrita é uma atividade que permite ao aluno 
demonstrar seus conhecimentos sobre um 
gênero proposto com marcas da linguagem, 
ortografia e gramática... Essa questão já foi 
discutida antes. O que o aluno aprende na 
reescrita é como textualizar a história, utilizando 
os recursos da linguagem escrita. Vai além de 
organizar as ideias. Para produzir um texto 
coerente é necessário compreender o enredo, as 
relações que se estabelecem entre os 
personagens, etc. 
 



     

   Reescrita é o momento em que escrevemos 
um texto conhecido, procurando observar 
todas as etapas que o compõem, respeitando 
a ortografia e procurando não alterar a ideia 
do autor. De fato não se altera a temática do 
texto na reescrita, mas a forma como será 
textualizada a história pode ser decidida por 
parte de quem reescreve o texto, garantindo-
se os fatos fundamentais. 

 



Segundo Beatriz Gouveia: 
 “ A atividade de reescrita parte de um enredo 

conhecido para produzir uma nova versão. O 
desafio está na textualização que envolve o 
reorganizar todos os acontecimentos que as 
crianças conhecem dos contos, assegurando a 
presença da linguagem escrita.” 

 “É a versão pessoal de um texto fonte conhecido, 
não memorizado. A reescrita não é um texto de 
memória, as crianças conhecem o enredo e a 
escreve criando uma versão própria.” 



“A reescrita coletiva é uma situação didática 
importante porque aproxima os alunos dos 
comportamentos escritores envolvidos no 
processo de produção textual como: planejar; 
textualizar – passagem do oral para o escrito, 
assegurando a presença da linguagem escrita; 
revisar – relendo o texto , entre outros.” 

“É uma situação que oferece muitos recursos e 
condições para que depois a criança possa fazer 
individualmente, além da possibilidade das 
crianças socializarem suas ideias, sua 
apropriação ao texto escrito, sua apropriação da 
linguagem escrita.” 



 
Atividade 5 – Planejamento de produção de 

texto de autoria  

 • Coletivamente: O que é preciso garantir para 
que os alunos escrevam textos de autoria, 
neste caso, o final desconhecido de um 
conto? 

• Além das cinco operações de produção de texto, garantir 
que os alunos não conheçam a História – texto 
desconhecido; o professor precisa garantir onde fará o 
“corte” da História para que os alunos possam criar o final 
da História com Coerência e Coesão, respeitando a escrita do 
texto anteriormente, ou seja, dando continuidade a ideia do 
autor. 
 

 



Atividade 6 – Trabalho pessoal 
 

  
• Trabalhar com a Sequência Didática: Receitas que será 

enviada por e-mail aos PCs, utilizá-la na Recuperação 
contínua ou grupos de apoio e se necessário 
completaremos com o Projeto bichodário e jogo da 
memória. Relatar a ação e os avanços dos alunos. 

• Iniciar a prática de planejamento da produção de texto 
em sala de aula (reescrita ou de autoria). Registrar o 
processo, por meio de vídeo, relatos escritos, ou 
portfólios. 
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