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Formação para professores atuarem no projeto 
+Alfabetização
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pauta
1- Música “Oito Anos” (Adriana Calcanhotto);
2- Monitoramento: Dúvidas e Certezas;
3- Etapas do Monitoramento da Alfabetização na RME;
4- Intervalo;
5- Flexibilização;
6- Proposta de trabalho;
7- Socialização das propostas;
8- História “Nicolau tinha uma ideia”;
9- Nuvem de palavras.



Monitoramento DA ALFABETIZAÇÃO

CERTEZAS
DÚVIDAS 



etapa 1 Estudo e elaboração das avaliações de ESCRITA e LEITURA para as 
turmas do 1º ao 3° ano, bem como estudantes do 4º ou 5º que não 
consolidaram o processo de alfabetização.

Com base na 
testagem 

Psicogenética

Emília Ferreiro
Ana Teberoski
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Monossílaba
Dissílaba
Trissílaba
Polissílaba

C    Exemplos:
Livros de literatura
Músicas

https://pt.slideshare.net/nerildadutra7/viviana-a-rainha-do-pijama-26365396?qid=fcaf478e-20b7-4dbc-aacc-ba5e556c3cba&v=&b=&from_search=2


Avaliação de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética
1º ano

2º ano
3º ano

1º ano - nível de palavra

2º ano - nível de palavra e frase

3º ano - nível de palavra, frase e texto



Avaliação de leitura
1º ano

2º ano
3º ano

1º ano - nível de palavra

2º ano - nível de palavra e frase

3º ano - nível de palavra, frase e texto



etapa 2 Organização das orientações para aplicação, além de sugestões de 
projetos que podem ser desencadeados a partir da avaliação:



etapa 3 Recebimento de cópia física das fichas de acompanhamento de todas 
as escolas, 431 turmas, com resultados de leitura e escrita de 
10138 estudantes do 1º ao 3º ano.

OBS: Demais estudantes que realizaram a avaliação cujos resultados também são enviados:

4º ano - 217  5º ano - 42



Acompanhamento das turmas junto à assessoria dos 
Anos Iniciais, sendo possível observar o 
desempenho individual de cada estudante/turma a 
cada monitoramento.

Gráfico gerado a 
partir da ficha de 

acompanhamento da 
turma

Exemplo de documento recebido: 
Ficha de Acompanhamento Escrita - Turma de 2º ano



Daí a importância da avaliação diagnóstica 
como subsídio para o planejamento da ação 
pedagógica, já que possibilita acompanhar avanços 
no processo de aprendizagem.

Como o 
Monitoramento 
se reverte em 
aprendizagem 

na escola?
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O aprendizado e a 
progressão do estudante 
dependem do processo por 
ele desenvolvido, do nível 
em que ele se encontra e 
das possibilidades que o 
ambiente escolar lhe 

propiciar. T     ...

Partindo dos resultados, são previstas 
ações que possibilitem atender as
necessidades específicas da turma, 

considerando o
 processo individual dos estudantes.



TONUCCI



intervalo



VÍDEO BEATRIZ GOUVEIA

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cAiO5Tv6eH8



todos podem aprender



literatura

https://4.bp.blogspot.com/-d2fZZ3_0ULk/VzPL1E-7bII/AAAAAAAAUgs/GGP5OReGD6UhIU2GPlFFU-JWQuqkCsB8QCLcB/s1600/Gifs%2Banimados%2Blivro%2B1.gif

“Em sala de aula, estimulada por desafios propostos pelo 
professor, a criança conhece o universo dos livros e aprende a 
gostar dele.”

“A leitura é uma forma de conhecer-se, de decifrar a si e ao 
mundo, de encontrar nos livros e objetos da cultura 
alternativas para o crescimento e o diálogo, para favorecer o 
pensamento e desenvolver a sensibilidade”. 
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https://4.bp.blogspot.com/-d2fZZ3_0ULk/VzPL1E-7bII/AAAAAAAAUgs/GGP5OReGD6UhIU2GPlFFU-JWQuqkCsB8QCLcB/s1600/Gifs%2Banimados%2Blivro%2B1.gif


PROPOSTA DE TRABALHO DC
1- Formar grupos de 7 participantes e escolher uma das fichas de acompanhamento 
do Monitoramento (Leitura e Escrita)

 

2- Elaborar uma proposta de trabalho para a 
Docência Compartilhada, considerando os 
diferentes níveis de desempenho dos estudantes 
desta turma. É importante pensar nas 
necessidades da turma, objetivos a serem 
alcançados, estratégias e recursos a serem 
utilizados.

3- Socializar para o grande grupo.



http://www.youblisher.com/p/979724-Nicolau-tinha-uma-ideia/

 

http://www.youblisher.com/p/979724-Nicolau-tinha-uma-ideia/


Nuvem de palavras

O que ficou?

https://wordart.com/login?loggedout=true

https://wordart.com/login?loggedout=true



