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pauta

1. Música: “Pano encantado”;
2. Vídeo - Alike;
3. Momento de estudo;
4. Socialização das considerações; 
5. Intervalo;
6. Hora da história: “Um lobo instruído”;
7. Níveis da Psicogênese;
8. Atividade prática;
9. Plataforma do Letramento;

10. Evolução das hipóteses de escrita.



vamos Brincar
“PANO ENCANTADO”



pano encantado
Era uma vez um pedaço, de pano, de pano, de pano.
Um pano feliz encantado, que fazia o que eu ia 
mandando (Bis).

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se um BARCO bem bonito, você pode fazer. (Bis)
Um barco, um barco, você pode fazer.
Um barco, um barco, pra remar eu quero ver.

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se uma PONTE bem comprida, você pode fazer. (Bis)
Uma ponte, uma ponte, você pode fazer
Uma ponte, uma ponte, pra passar eu quero ver.

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se uma CASA cheia de gente, você pode fazer. (Bis)
Uma casa, uma casa, você pode fazer
Uma casa, uma casa, cheia de gente eu quero ver.

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se uma FLOR que abre e fecha, você pode fazer. (Bis)
Uma flor, que abre e fecha eu quero ver
Uma flor, que abre e fecha eu quero ver

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se um CAVALO bem grandão, você pode fazer. (Bis).
Toc, toc, um cavalo, você pode fazer
Toc, toc, um cavalo, agora eu quero ver.

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se um TRIO ELÉTRICO, você pode fazer. (Bis)
Um trio, um trio, pra pular eu quero ver
Um trio, um trio, pra dançar eu quero ver

Seu pano encantado, agora eu quero ver.
Se uma CAMA bem gostosa, você pode fazer. (Bis)
Uma cama, uma cama, você pode fazer.
Uma cama, bem gostosa, pra dormir eu quero ver.
Era uma vez um pedaço...



Alike

https://vimeo.com/194276412

https://vimeo.com/194276412


Alike
“A relação com uma criança tem que ter risos, aventuras e loucuras. Temos que 
falar “bobagens” com eles, falar sobre “investigação”, sobre “explorar mundos 
imaginários”, temos que fazer figuras nas sombras, realizar experimentos 
científicos, contar histórias de trás para frente…

Temos que ajudar as crianças a gerenciar as luzes e as sombras de sua mente, 
a ebulição de suas emoções e a melodia de seus pensamentos. Não podemos 
cortar suas asas, pois sem elas, eles não podem fazer sua mente voar… e essa é 
a base da pirâmide de seu crescimento.”

https://amenteemaravilhosa.com.br/alike-curta-criatividade-criancas/

https://amenteemaravilhosa.com.br/alike-curta-criatividade-criancas/


Momento de estudo

Etapa 1 - Reflexão em grupos a partir 
de imagens relacionadas ao vídeo. 

Etapa 2 - Socialização das 
considerações ao grande grupo. 

https://prezi.com/zg-_viodwjiw/flexibilizacao-um-olhar-atento-para-a-diversidade/

https://prezi.com/zg-_viodwjiw/flexibilizacao-um-olhar-atento-para-a-diversidade/


intervalo 



lembrete                                                                                                                                                    
Para o encontro de segunda…12/11

trazer: 
Fichas de acompanhamento de leitura e 

escrita de uma turma (1º ao 3º ano)



leitura deleite

https://pt.slideshare.net/tlfleite/o-lobo-instruido?qid=ae7efff3-7f30-4389-870d-021cef75a8fe&v=&b=&from_search=1

https://pt.slideshare.net/tlfleite/o-lobo-instruido?qid=ae7efff3-7f30-4389-870d-021cef75a8fe&v=&b=&from_search=1


processo

É importante compreender a etapa 
em que a criança se encontra e 
considerar a maneira como ela 

aprende.



Níveis da psicogênese
Emília Ferreiro e Ana Teberoski



Atividade prática

Preencher a ficha, 
com as informações 
sobre as hipóteses de 
escrita:

E  
Reconhecendo as hipóteses de escrita



plataforma do letramento

       http://www.plataformadoletramento.org.br/hotsite/aprendizado-inicial-da-escrita/

P
 

 

http://www.plataformadoletramento.org.br/hotsite/aprendizado-inicial-da-escrita/


ampliando possibilidades

Com base na pesquisa realizada no infográfico, quais 
informações podemos acrescentar a respeito das 
hipóteses?

Lembrar:
Características, avanços, atividades favoráveis...

E  



socialização - evolução das hipóteses de escrita



PRINCÍPIOS DA ESCRITA ALFABÉTICA
1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são 
diferentes de números e de outros símbolos.

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das 
mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p).

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada.

4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo 
tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as 
letras podem vir juntas de quaisquer outras.



PRINCÍPIOS DA ESCRITA ALFABÉTICA
6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em 
conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem.

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos.

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos 
sons poderem ser notados com mais de uma letra.

9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que podem 
modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem.

10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, 
CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a sílaba CV 
(consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal.



todos podem aprender
Reconhecer a diversidade e trajetória de vida de cada estudante;

Propor ações voltadas às necessidades com intervenções mais 
pontuais, 
contemplando as singularidades;

Possibilitar o avanço de todos, sem perder de vista o caminho de 
cada sujeito;

Diversificar recursos e atividades, variando o grau de complexidade;

Proporcionar desafios diferentes para saberes diferentes, levando os 
estudantes a sentirem-se capazes e motivados a resolvê-los.

Flexibilizar: objetivos, os conteúdos, as formas de ensinar e avaliar.
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Alike

Antes que uma criança perca sua cor ou se 
notarmos que ela a está perdendo, os adultos 

têm a responsabilidade de iluminar a vida dela e 
de dar cor ao seu olhar.


