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ATIVIDADE 1

ACOLHIDA E APRESENTAÇÃO 
DOS PARTICIPANTES



REFLETINDO...
“É indispensável um ensino de língua portuguesa

que desenvolva um processo de leitura/escrita
em que o aprendiz se coloque como leitor
crítico e autônomo, um processo cujas
atividades ultrapassem uma prática de mera
decodificação verbal, para privilegiarem a
compreensão dos textos segundo o caráter
responsivo da linguagem e do discurso”.

PASQUOTTE-VIEIRA, Eliane. Da leitura a leitura. In. Multiletramentos na 
escola, Roxane Rojo. São Paulo: editora Parábola, 2012. 



REFLETINDO...



REFLETINDO...

“LERÁS TÃO BEM QUANDO LERES O 
QUE NÃO EXISTE ENTRE UMA 
PÁGINA E OUTRA DA MESMA 

FOLHA.”
AGOSTINHO SILVA



OBJETIVOS DO ENCONTRO
• Apresentar a proposta de trabalho para o 2º 

semestre de 2016, justificando a seleção dos 
conteúdos.

• Retomar as diferentes propostas de leitura, que 
possibilitem o desenvolvimento da fluência leitora, 
nas classes do 5º anos.

• Refletir sobre o papel da leitura compartilhada ou 
colaborativa e discutir alguns encaminhamentos.

• Discutir uma proposta didática de trabalho com 
sequências didáticas e projetos.



CONTEÚDOS DO ENCONTRO

• Leitura Compartilhada/Colaborativa
• Tratamento Didático
• Dupla Conceitualização
• Acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem





Atividade 1:
Leitura... 



Roald Dahl nasceu no País de Gales.
Cresceu na Inglaterra.
Aos dezoito anos foi para a África trabalhar na 

companhia de petróleo Shell.
Participou da 2ª Guerra Mundial como piloto da 

Força Aérea da Inglaterra.
Por causa de um acidente, ficou adido na embaixada 

inglesa, em Washington, onde iniciou seu gosto 
pela escrita de livros.

Cláudia Scatamacchia fez as ilustrações da 3ª 
edição/2008. 





1ª parada





Domingo, porque, embora comessem
exatamente as mesmas coisas, tinham direito a
repetir.
Os Buckets não morriam de fome, mas todos
eles – os dois vovôs, as duas vovós, o pai de
Charlie, a mãe de Charlie e o próprio Charlie –
passavam o dia todo com uma terrível
sensação de vazio na barriga.
Para Charlie era pior ainda do que para os
outros. Muitas vezes o pai e a mãe dele
deixavam de comer no almoço ou no jantar
para deixar mais comida para ele, mas ainda
não era suficiente para um garoto em fase de
crescimento. Ele tinha uma vontade enorme de
comer alguma coisa que satisfizesse mais do
que repolho e sopa de repolho.
(2ª parada)



E o que ele mais tinha vontade de comer, mais do
que tudo era...CHOCOLATE.
Quando ia para a escola de manhã, Charlie via
tabletes enormes de chocolate empilhados nas
vitrines das lojas. Ficava olhando com os olhos
arregalados, o nariz colado no vidro, a boca cheia de
água. Várias vezes por dia via outras crianças
devorando, gulosas, barras de chocolate ao creme.
Aquilo, é claro, era a mais terrível das torturas.
Apenas uma vez por ano, no seu aniversário, Charlie
experimentava um pedacinho de chocolate. A família
toda economizava dinheiro para aquela ocasião
especial e, quando chegava o grande dia, Charlie
sempre ganhava de presente uma barrinha de
chocolate, inteirinha só para ele. E toda vez que ele
ganhava seu presente, naquelas maravilhosas
manhãs de aniversário, guardava-o com todo o
cuidado numa caixinha de madeira, como se





Mas ainda não contei a vocês o
segredo que torturava o pequeno
Charlie, o maior apreciador de
chocolate do mundo.
Aquilo, para ele, era muito pior do
que ficar vendo as barras de
chocolate nas vitrines ou as
crianças devorarem chocolate na
sua frente. Era a tortura mais
terrível que se possa imaginar.

(3ª parada)



Na sua cidade, pertinho da casa de
Charlie, havia uma IMENSA
FÁBRICA DE CHOCOLATE.
Imaginem só!
E não era só uma fábrica de
chocolate imensa como as outras.
Era a FÁBRICA WONKA, que
pertencia a um homem chamado
Willy Wonka, maior inventor e
fabricante de chocolates que jamais
existiu.

(4ª parada)



Era uma fábrica magnífica, maravilhosa! Tinha
enormes portões de ferro, era toda cercada por um
muro gigantesco, soltava nuvens de fumaça pelas
chaminés, e zumbidos estranhos saíam de dentro
dela. Um cheiro forte e delicioso de chocolate
derretido se espalhava por todos os lados, a muito
quilômetros além de seus muros!
Duas vezes por dia, quando ia e voltava da escola,
Charlie Bucket passava na frente dos portões da
fábrica. Quando ia chegando perto, o menino
começava a andar devagarinho, levantava o nariz
e inspirava até o fundo aquele cheiro maravilhoso
de chocolate!
Ah, como Charlie adorava aquele cheiro!
Ah, como ele gostaria de conhecer a fábrica por
dentro!





escutando as histórias que os velhos contavam.
Assim, todas as noites, por cerca de meia hora,
aquele quarto se tornava um lugar feliz, e a família
inteira se esquecia a fome e a pobreza.
Certa noite, ao visitar os avós, Charlie perguntou:
-É verdade que a fábrica de chocolate Wonka é a
maior do mundo?
-Verdade? – gritaram os quatro de uma vez. –
Claro que é verdade! Ora, você não sabia? É umas
cinquenta vezes maior do que qualquer outra!
-O Sr. Wonka é mesmo o fabricante de chocolates
mais esperto e inteligente do mundo?



- Meu querido – disse Vovô José, erguendo-se no
travesseiro - , o Sr. Wonka é o fabricante de
chocolate mais surpreendente, mais fantástico e
mais extraordinário que o mundo jamais viu! Todos
sabem disso!

- Eu sabia que ele era famoso, e eu sabia que ele
era inteligente...

- Inteligente! – exclamou o velhinho. – Ele é muito m
ais que isso! É o mago do chocolate! Ele pode fazer
qualquer coisa, qualquer coisa que imaginar. Não é
verdade, minha gente?

Os outros três velhinhos balançaram a cabeça
devagarinho, para cima e para baixo, e
responderam: - Verdade absoluta! A maior verdade
do mundo.

E Vovô José disse: - Será que eu nunca lhe contei
nada sobre o Sr. Wonka e a fábrica de chocolate?



- Nadinha – respondeu o pequeno Charlie.
- Ora bolas! Como fui deixar acontecer uma coisa dessas?
- Então conte agora, Vovô José! Por favor!
- Claro! Sente-se aqui na cama, meu filho, e preste
atenção.
-Vovô José era o mais velho dos quatro avós. Tinha
noventa e seis anos, e não é todo mundo que consegue
ficar tão velo. Como todas as pessoas muito velhas, ele
era delicado, frágil e falava bem pouquinho durante o dia.
Mas à noite, quando Charlie, seu neto adorado, estava no
quarto, era como se ele voltasse a ser jovem. Todo o
cansaço ia embora, ele se tornava esperto e animado com
um garoto.
-Puxa, que homem maravilhoso esse Willy Wonka! –
exclamou Vovô José. – Você sabia, por exemplo, que ele
inventou...
(5ª parada)



...mais de duzentos tipos de tabletes de 
chocolate, cada um com um recheio 
diferente, todos eles mais doces, cremosos e 
deliciosos do que os produzidos pelas outras 
fábricas de chocolate?!
-É verdade mesmo! – exclamou Vovó 
Josefina. – E ele os manda para os quatro 
cantos do mundo! Não é mesmo, Vovô José?
- É querida, isso mesmo!  E para todos os 
reis e presidentes do mundo também. Mas ele 
não fabrica só tabletes de chocolate. Não, 
minha gente, não! O Sr. Wonka tem 
invenções realmente fantásticas escondidas 
na manga, ah, se tem! Você sabia que ele 
inventou... 



um	sorvete	de	chocolate	que	continua	gelado	por	horas	e	
horas	fora	da	geladeira?	Pode	até	ficar	no	sol	quente	uma	
manhã	inteira	sem	derreter!		





ORGANIZANDO A ROTINA...

ATRAVÉS
DAS

MODALIDADES ORGANIZATIVAS



	

                       Diretoria de Ensino Campinas Leste                                 E.E.___________________________________ 
 
                       Professor: __________________________                                       ANO:  1ºs /2ºs/3ºs  (CARGA HORÁRIA SEMANAL)        
      

Rotina Semanal :  ___/___ a ___/___/2015 
 

Dias 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

DISCIPLINAS 

 
 

LP 
 
 

LP LP LP LP 

 
 
 

LP 
 
 

LP LP LP LP 

 
 

LP 
 

 
 

MAT LP MAT MAT 

 
 

 
MAT 

 
 

MAT MAT MAT MAT 

 
 

ARTE 
 
 

ARTE CIÊNCIAS/GEOGRAFIA/
HISTÒRIA (1 aula) ED. FÍSICA ED. FÍSICA 

 
Observações: Carga Horária ( 50 min cada aula): L.P. 12 aulas /Mat. 08 aulas/ Arte 02 aulas/ Ed. Física 02 aulas/ Ciências, Geografia, História 1 aula/ 



	

                       Diretoria de Ensino Campinas Leste                                 E.E.___________________________________ 
 
                       Professor: __________________________                                       ANO: 4º e 5º anos (CARGA HORÁRIA SEMANAL)        
      

Rotina Semanal :  ___/___ a ___/___/2015 
 

Dias 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

DISCIPLINAS 

 
 

LP 
 
 

LP LP LP LP 

 
 
 

LP 
 
 

LP LP LP LP 

 
 

GEOGRAFIA 
 

MAT 

 
 

MAT 
 
 

MAT MAT 

 
 

 
MAT. 

 
 

MAT MAT MAT HISTÒRIA 

 
 

ARTE 
 
 

ARTE CIÊNCIAS ED. FÍSICA ED. FÍSICA 

 
Observações: Carga Horária ( 50 min cada aula): L.P. 10 aulas /Mat. 08 aulas/ Arte 02 aulas/ Ed. Física 02 aulas/ Ciências 01 aula, Geografia 01 aula, História 01 aula 



ATIVIDADE 2
Em busca da leitura na rotina semanal

Encaminhamento: Leitura na Rotina
Grupos de 5 professores:
• Momento 1: De posse das rotinas semanais, apontar 

os momentos em que a leitura, pelo aluno, aparece como 
atividade permanente. 

Questões para análise e discussão no grupo:
ü Quantas vezes a leitura pelo aluno aparece na rotina?
ü Quais tipos de leitura?



ATIVIDADE 2
Em busca da leitura na rotina 

semanal

Encaminhamento: Leitura na Rotina

Momento 2: Socialização dos grupos, 
por escrito.



ENTÃO...

vÉ importante lembrar que é fundamental
organizar uma rotina de trabalho
equilibrada, na qual as modalidades
selecionadas possibilitem o trabalho
com os diferentes conteúdos de leitura.

vA rotina precisa ser conhecida pelos
alunos, de maneira que possam
preparar-se para ela.



ATIVIDADE 3

Modalidades Didáticas de Trabalho com 
Linguagem

O QUE É MESMO A LINGUAGEM?

Fundamentalmente, a linguagem é uma prática 
social. Quando a língua é tomada pelo sujeito 
para organizar um discurso – oral ou escrito –
e, portanto, para significar, quando a língua é 
colocada em funcionamento, é aí que a 
linguagem acontece.



ATIVIDADE 3
COMO FORMAR BONS LEITORES?
“Ajudar  os alunos a ser bons leitores é uma 

tarefa que abrange toda a escolaridade.  Ler é 
uma atividade complexa que requer uma 

prática sistemática.
Os leitores se formam mediante múltiplas 

leituras, tanto as realizadas por meio da voz 
de outros – professores, pais, um aluno mais 

experiente – como por si mesmo.    
Cinthia Kuperman



ATIVIDADE 3

CINTHIA  KUPERMAN  - UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES



Atividade 3: Modalidades Didáticas de Trabalho com 
Linguagem

Preencher o quadro:
O	que	se	sabe	sobre... Finalidade

Leitura	Pontual
Leitura	Programada
Leitura	em	voz	alta	pelo	professor
Roda	de	Leitores
Leitura	de	escolha	pessoal

Leitura	individual	com	questões	para	
interpretação	escrita

Leitura	em	voz	alta
Diário	pessoal	de	leitura
Diários	de	Estudos
Leitura	de	textos	conhecidos	de	cor
Leitura	por	pareamento
Leitura	por	ordenação	de	partes	dos	
Textos
Leitura	Colaborativa	(ou	compartilhada)



EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

• Ler textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de 
conhecimento (como, por exemplo, textos de enciclopédias, textos 
que circulam na internet, publicados em jornais impressos, revistas, 
etc.), em parceria ou individualmente; 

• Utilizar – no processo de ler para estudar ou de informar-se para 
produzir novos textos - procedimentos como: copiar a informação 
que interessa, grifar trechos, fazer anotações, organizar esquemas 
que sintetizem as ideias mais importantes do texto e as relações 
entre elas etc.; 

• Selecionar textos no processo de estudo e pesquisa, em diferentes 
fontes apoiando-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos, em 
parceria ou individualmente; 



EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como contos, 
fábulas, mitos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, da esfera 
jornalística etc.), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do 
texto, as características de seu portador, da linguagem própria do 
gênero e do sistema de escrita; 

• No processo de leitura de textos utilizar recursos para compreender 
ou superar dificuldades de compreensão (como, por exemplo, pedir 
ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que provoca 
dificuldades, continuar a leitura com intenção de que o próprio texto 
permita resolver as dúvidas ou consultar outras fontes, entre outros 
procedimentos); 



Sistematização:
MODALIDADES DIDÁTICAS DE TRABALHO COM LINGUAGEM 

ATIVIDADES DE LEITURA 

TIPOS FINALIDADES

Leitura Pontual 

Para trabalhar com a constituição
da necessidade de ler
regularmente, com diferentes
finalidades, em especial, para
informar-se a respeito de
atualidades e temas relevantes
para a vida cidadã ou assuntos
em desenvolvimento e estudo em
aula. Trata-se de instituir um dia
fixo na semana, no qual se leia em
determinado horário.
Os leitores podem ser tanto o
professor quanto os alunos, se o
tema for socializado e combinado
previamente.



TIPOS FINALIDADES

Leitura Programada

Trabalhar com a ampliação da 
proficiência dos alunos no que se refere 
à leitura de textos mais extensos, 
programando a leitura parte a parte. A 
partir da leitura prévia de cada parte, a 
professora promove a discussão 
coletiva das mesmas, ensinando 
procedimentos de recuperação da parte 
lida anteriormente. O trabalho de 
discussão compreende também a 
mobilização de capacidades de leitura 
para a atribuição de sentido ao texto, 
considerando suas características mais 
específicas. 
Além disso, esta modalidade permite, 
ainda, o trabalho com a obra de 
determinado autor, pois possibilita a 
problematização de suas 
especificidades de estilo e de 
tratamento temático. 



TIPOS FINALIDADES

Leitura em voz alta 
feita pelo professor 

Algumas finalidades: explicitar ao
aluno – por meio da fala do
professor - comportamentos de leitor
(critérios de escolha e apreciação
das obras, por exemplo; recursos
que utilizou para a escolha do texto –
autor, gênero, editora, ilustrações,
entre outros); possibilitar aos alunos
que não leem o contato com textos
em linguagem escrita de boa
qualidade; possibilitar aos alunos
contato com textos que não
escolheriam de maneira
independente; ampliar repertório de
leitura.
Esta modalidade didática possibilita
ao professor modelizar
comportamentos e procedimentos
de leitor.



TIPOS FINALIDADES

Roda de Leitores 

Possibilitar a socialização das leituras
realizadas de maneira independente, com
a finalidade de observar comportamentos
leitores já construídos pelos alunos e, ao
mesmo tempo, ampliar seu repertório por
meio da explicitação dos
comportamentos de todos. No processo
de socialização, explicitam-se os
critérios de apreciação estética em uso
pelos diferentes alunos, criando-se um
espaço de circulação dos mesmos, o que
cria a possibilidade de apropriação dos
mesmos por diferentes leitores.
Possibilitar, ainda, a discussão e estudo
de uma determinada obra ou de um
conjunto de obras do mesmo autor, com
a finalidade de compreender seu estilo
pessoal.
Pode realizar-se, portanto, considerando
obras de escolha pessoal ou obras
selecionadas pela escola.



TIPOS FINALIDADES

Leitura de Escolha 
Pessoal 

Possibilitar aos alunos a
escolha de obras que
contemplem suas
preferências pessoais,
permitindo que o professor
tenha uma referência do tipo
de leitura que já é da
competência autônoma dos
alunos.



TIPOS FINALIDADES

Leitura Individual 
com questões para 

interpretação escrita 

Trata-se de atividade que permite ao
professor analisar qual é a
proficiência autônoma de seu aluno
em relação às capacidades de leitura
que deverão ser mobilizadas para
responder as questões propostas.
Não se trata, portanto, de atividade
que permita intervenção processual
na leitura, mas verificação de
competência já constituída.
É importante focalizar que a
compreensão do aluno será traduzida
na escrita, o que requer a utilização de
uma proficiência diferente, que é a de
produzir textos.
Além disso, é preciso considerar que
há necessidade de que as perguntas
elaboradas possibilitem a
investigação efetiva da compreensão
do texto pelo aluno.



TIPOS FINALIDADES

Leitura em voz 
alta 

Atividade que permite o trabalho com 
os aspectos relativos à oralização de 
texto escrito como dicção, entonação, 
dramatização, entre outros. É preciso 
que aconteça em um contexto no qual 
oralizar texto escrito faça sentido. 
Para tanto, é importante recorrer às 
situações enunciativas nas quais essa 
capacidade é solicitada: ler discurso 
em cerimônia de encerramento de ano 
letivo, de comemoração, ler textos em 
saraus literários, ler textos vários, em 
voz alta, para gravar CD de 
divulgação, anunciar, em 
supermercado, produtos e 
promoções, ler em voz alta para 
discutir coletivamente um texto, entre 
outras. 



TIPOS FINALIDADES

Diário Pessoal 
de Leitura 

Trata-se da elaboração de um diário
pessoal que contenha comentários a
respeito da obra que se está lendo.
Cada aluno elabora o seu diário e, a
cada dia levam para a classe
disponibilizando-o para leitura dos
demais colegas.
A finalidade de tal atividade é tanto
acompanhar os critérios de
apreciação estética que cada aluno
está utilizando para analisar o que lê,
quanto possibilitar a circulação das
impressões registradas entre os
demais alunos da classe.



TIPOS FINALIDADES

Diário de Estudos 

Trata-se da elaboração de um
diário que conterá as atividades
preparadas pelo professor para
estudo de determinada obra:
reflexões sugeridas; orientações
de leitura; pesquisas para
aprofundamento de determinada
questão apresentada pela obra;
investigação do contexto de
produção da obra; conhecimento
do autor e do ilustrador, por meio
da leitura de sua biografia, entre
outras.



TIPOS FINALIDADES

Leitura de textos 
conhecidos de cor 

Trata-se de atividades de leitura
realizadas com a finalidade de
potencializar a compreensão do
sistema de escrita.Tais textos, que
comumente são conhecidos de cor
em razão de sua função e
características (parlendas, letras de
música, quadrinhas), por terem uma
linha rítmica/melódica que o sustenta,
permitem o ajuste de palavra e
melodia/ritmo, recurso este que
permite ao leitor iniciante
deduzir/inferir o que está escrito em
cada segmento.



TIPOS FINALIDADES

Leitura por 
pareamento 

São tipos de exercícios que
apresentam dois (ou mais) grupos
de enunciados para serem
relacionados – ou pareados.
São exemplos desse tipo de
exercícios aqueles que pedem,
por exemplo, para se relacionar
uma coluna de enunciados
contendo títulos de contos
conhecidos pela classe, com outra
coluna contendo nomes de
personagens dos mesmos contos.
Trata-se de um tipo de atividade
potencialmente interessante para
a alfabetização inicial.



TIPOS FINALIDADES

Leitura por 
ordenação de 

partes do Texto 

São atividades realizadas tanto com 
textos já conhecidos pelos alunos, como 
com texto desconhecidos. Podem ser 
realizadas, basicamente, de três 
maneiras: 
a) com textos que os alunos conhecem 
de cor: para o trabalho com alunos que 
ainda não compreenderam o sistema. Os 
textos, nesse caso, necessariamente 
serão quadrinhas, letras de música, 
parlendas; 
b) com textos que os alunos conhecem, 
mas não sabem de cor: para alunos com 
uma proficiência maior do que a dos 
alunos citados no caso anterior, ou 
quando a atividade será realizada de 
maneira colaborativa; 
c) com textos desconhecidos: para 
alunos que já compreenderam o sistema 
e possuem uma proficiência relativa na 
leitura. A atividade possibilita a 
tematização de articuladores que 
estabelecem as relações de coesão e 
coerência entre os trechos. 



TIPOS FINALIDADES

Leitura 
Colaborativa (ou 
compartilhada) 

Estudar o texto coletivamente, por meio 
de leitura que mobilize nos alunos 
capacidades de leitura necessárias para 
a construção da sua proficiência. A 
ideia é que a explicitação dos modos de 
obter informação para responder às 
perguntas propostas, tornem 
observáveis as estratégias que cada um 
utiliza para significar, possibilitando a 
apropriação dessas estratégias por 
quem ainda não as construiu. 
A leitura colaborativa é fundamental 
para o ensino de como se lê, ao 
contrário da leitura independente com 
questões escritas para resposta – a 
“leitura silenciosa”-, que apenas 
verifica o que o aluno já consegue fazer. 
Dito de outra forma, a leitura 
colaborativa ensina a ler e a 
”silenciosa” apenas verifica se o aluno 
sabe fazê-lo. 



LEITURA COMPARTILHADA
Nem toda leitura compartilhada é do mesmo jeito. Não há 

um modelo fechado.
Tem texto que precisa se ler tudo primeiro,
Outro já pode ser nestes moldes,
Enfim, depende da complexidade do texto, da finalidade,etc.
Leitura em voz alta tem como principal objetivo: apreciar –

fruir – deleite – se encantar...
Leitura compartilhada também, porém com um foco, tem 

uma finalidade especial: compreensão do texto.
DESAFIO: 
PERGUNTAS QUE AJUDEM A ACIONAR 

CONHECIMENTOS , ESTABELECER RELAÇÕES E 
REVELAR PROCEDIMENTOS.



Atividade 4: Estabelecendo relação 
entre as questões da 12ª AAP com a 

Leitura
• De posse dos resultados da 12ª AAP de 

Língua Portuguesa do 5º ano, analisar, no 
coletivo, a importância do trabalho com a 
Leitura.

Sistematização: Por que e para que Leitura 
Compartilhada?

Fechamento em Ppt.



SARESP: DE Campinas Leste
Média Histórica- 5º ano

12ª AAP:
H10- Identificar os episódios principais de uma narrativa literária
(conto de assombração, detetive etc.) organizando-os em sequência
temporal lógica



SARESP 2015: 

12ª AAP:
H05- Identificar as diferenças na escrita dos verbos terminados em
ISSE e substantivos terminados em ICE



Reflexão:

Essas habilidades constantes no SARESP
(média histórica e resultado de 2015) e 12ª
AAP relacionam-se? Caso for afirmativo, em
que momento isso acontece?



12ª AAP- Habilidades que estão com o percentual de acerto abaixo de 70% 

5º ano 4º ano 3º ano 2º ano 1º ano

• Reconhecer a sequência 
temporal dos fatos relatados 
numa notícia (Q2)

MAP: H02: Ativ. Permanente-
Roda de jornal

• H05
MAP: Projeto 
Didático - Jornal

• Identificar a posição/ opinião 
de uma declaração de 
sujeitos relacionada ao fato 
retratado numa notícia

(Q6)
MAP: H01- Ativ. Permanente –
Roda de jornal

• H11
MAP: Projeto 
didático- Jornal

• Identificar as diferenças na 
escrita dos verbos 
terminados em isse e 
substantivos terminados em 
ice

(Q8)
MAP: H05- Seq. Didática – Estudo 
da Ortografia

• H05 e H06 
(outros estudos 
sobre verbo e
substantivo)

MAP: Seq. Didática 
de Ortografia



• Identificar os episódios 
principais de uma narrativa 
literária (conto de assombração, 
detetive etc.) organizando-os em 
sequência temporal lógica 

(Q11)
MAP: H10- Projeto Didático Contos 
de Mistério

Relaciona-se com a Média Histórica do SARESP-
Plataforma Foco Aprendizagem

• Localizar informação explícita 
num texto expositivo 
(informativo) com base em sua 
compreensão global 

(Q12, 13, 15, 16)
MAP: H14 Seq. Didática Caminhos 
do Verde

• H04A
MAP: Seq. 
Didática de 
Astronomia

• H06A
MAP: Projeto 
Didático- Anta, 
onça e outros 
animais do 
pantanal – Ler
para aprender

• Inferir informação sobre o tema 
de um texto expositivo 
(informativo) a partir da leitura 
de seu título e subtítulo 

(Q 14- 39%)

MAP: H13- Seq. Didática Caminhos 
do Verde

• H04B
MAP: Seq. 
Didática de 
Astronomia

• H06B
MAP: Projeto 
Didático-Anta, 
onça e outros 
animais do
pantanal – Ler 
para aprender



RESULTADOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA – AAP – 2º 

BIMESTRE



RESULTADOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA – AAP – 2º 

BIMESTRE



RESULTADOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA – AAP – 2º 

BIMESTRE



RESULTADOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA – AAP – 2º 

BIMESTRE



HABILIDADES ENVOLVIDAS

Questão 1 – Avião da TAM volta para Guarulhos após
pássaro entrar no motor.

ü Habilidade: Identificar a posição/opinião de uma
declaração de sujeitos relacionada ao fato retratado
em uma notícia.



HABILIDADES ENVOLVIDAS
Questão 2 – Avião da TAM volta para Guarulhos após 

pássaro entrar no motor.
ü Habilidade: Reconhecer a sequência temporal dos 

fatos relatados em uma notícia



HABILIDADES ENVOLVIDAS
Questão 3 – Pedreiros rebatem críticas e contestam a fama de

‘enrolados’.
ü Habilidade: Distinguir as diferentes posições dos veículos de

comunicação, em relação ao mesmo fato, por meio da leitura de
uma mesma notícia publicada em veículos diferentes.



HABILIDADES ENVOLVIDAS
Questão 4 – Pedreiros rebatem críticas e contestam a 
fama de ‘enrolados’.
ü Habilidade: Reconhecer a sequência temporal dos 

fatos relatados em uma notícia.



HABILIDADES ENVOLVIDAS
Questão 5 – Acidente com ônibus deixa 15 feridos na

rodovia Castelo Branco.
ü Habilidade: Reconhecer a sequência temporal dos

fatos relatados em uma notícia.



HABILIDADES ENVOLVIDAS
Questão 6 – Acidente com ônibus deixa 15 feridos na 
rodovia Castelo Branco.
ü Habilidade: Identificar a posição/opinião de uma 

declaração de sujeitos relacionada ao fato retratado 
em uma notícia.



Questão 7 – Fome não – eu só queria encher a pansa.
ü Habilidade:Diferenciar o uso do ANÇA e ANSA na 

escrita final de uma palavra.



HABILIDADES ENVOLVIDAS

Questão 8 – Garelli. O motociclo sem caretisse.
ü Habilidade: Identificar as diferenças na escrita dos 

verbos terminados em ISSE e substantivos 
terminados em ICE.



• Questão 9 – O grande mistério.
ü Habilidade: Identificar os episódios principais de 

uma narrativa literária (conto de assombração, 
detetive, mistério etc.), organizando-os em 
sequência temporal lógica.



• Questão 10 – O grande mistério.
Habilidade: Inferir o efeito de mistério produzido em 
um texto literário, pelo uso intencional de palavras 
ou expressões.



Questão 11 – O grande mistério.
ü Habilidade: Identificar os episódios principais de 

uma narrativa literária (conto de assombração, 
detetive, mistério etc.), organizando-os em 
sequência temporal lógica.



Questões 12 – Mata Atlântica na era do gelo.
ü Habilidade: Localizar informação explícita em um texto 

expositivo (informativo) com base em sua 
compreensão global.



Questão 13 – Mata Atlântica na era do gelo.
ü Habilidade: Localizar informação explícita em um texto 

expositivo (informativo) com base em sua 
compreensão global.



Questão 14 – Mata Atlântica na era do gelo.
ü Habilidade: Inferir informação sobre o tema de um 

texto expositivo (informativo) a partir da leitura de seu 
título e subtítulo.



Questão 15  – Um santuário para os lobos.
ü Habilidade: Localizar informação explícita em um 

texto expositivo (informativo) com base em sua 
compreensão global.



HABILIDADES ENVOLVIDAS

Questão 16 – Um santuário para os lobos.
ü Habilidade: Localizar informação explícita em um texto 

expositivo (informativo) com base em sua compreensão 
global.



CONCLUINDO...
FLUÊNCIA LEITORA

O QUE É?

CAPACIDADE DE LER TEXTOS COM 
COMPREENSÃO E SEM HESITAÇÕES, 

SEJA QUANDO SE LÊ EM VOZ ALTA OU 
QUANDO SE FAZ LEITURA 

SILENCIOSA.



CONCLUINDO...
FLUÊNCIA LEITORA

O QUE É NÃO É?

A CAPACIDADE DE ORALIZAR COM 
RAPIDEZ PALAVRAS LIDAS EM UM 

TEXTO.



CONCLUINDO...

FLUÊNCIA LEITORA
DESENVOLVER A FLUÊNCIA LEITORA...

É construir situações que correspondam 
às práticas sociais:

• Que favoreçam a compreensão leitora 
através da leitura colaborativa,

• Que favoreçam o exercício das 
estratégias de leitura para produzir o 
sentido do texto.



CONCLUINDO...

FLUÊNCIA LEITORA
DESENVOLVER A FLUÊNCIA LEITORA...

NÃO É

• Treinar a leitura em voz alta tendo 
apenas como foco a velocidade ou a 
entonação.



CONCLUINDO...

O QUE É LER?
“LER NÃO É DESCOBRIR OS SENTIDOS

COLOCADOS NOS TEXTOS PELOS SEUS
PRODUTORES, MAS INTERPRETAR OS
POSSÍVEIS SENTIDOS DOS TEXTOS LIDOS A
PARTIR DO CONJUNTO DE REFERÊNCIAS
SEMÂNTICAS CONSTITUÍDOS POR CADA
UM.”

Kátia Brakling


