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pauta
1. Retomando - Alike
2. Monitoramento: Dúvidas e Certezas;
3. Etapas do Monitoramento da Alfabetização na RME;
4. Atividade em grupo;
5. Socialização;
6. Vídeo - Flexibilização;
7. Avaliação dos encontros;
8. Nuvem de palavras.



Alike

https://vimeo.com/194276412

https://vimeo.com/194276412


considerações

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

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


afeto



aprendizagem significativa



diversidade



flexibilização



motivação



diferencial



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

 

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


Monitoramento DA ALFABETIZAÇÃO

CERTEZAS
DÚVIDAS 



CERTEZASDÚVIDAS 
Importante instrumento de avaliação individual e 
coletivo; História favorece e execução; Palavras no 
contexto; Verifica-se o avanço/processo entre as 
datas das avaliações; Significativo para elaboração 
do planejamento; Precisa ser realizado com calma; 
Ferramenta para registro/acompanhamento; Bem 
elaborado; Não é o único meio de avaliação que 
deve ser considerado; Trabalho coletivo entre os 
profes da escola - Planejamento para a contação da 
história; Ponto de partida para a reflexão sobre a 
prática; Avanço escrita e leitura; Alunos que 
precisam de um olhar diferenciado; Necessário se 
organizar com antecedência; Levantamento de 
necessidades - evolução/orientação do professor;

Como avaliar? Qual nível/legenda? Teste dos alunos 
AEE?Como aplicar? Devem fazer? Resultados dos 
estudantes de AEE - Pode regredir? Enquadramentos? 
Teste da leitura - como fazer? A coordenação deve estar 
presente? Pode ser realizado por outra profe? O que a 
SMED faz com os dados recebidos? Como acontece? Por 
que os testes não são diferentes nos anos? Quem faz a 
ficha de acompanhamento? Qual o nível de ajuda que os 
estudantes podem receber? Só o profe referência pode 
avaliar? Como avaliar a produção textual? Como atingir 
alunos de 5º anos não alfabetizados? Quem escolhe o 
que pode ser trabalhado após monitoramento? 
Frequência das avaliações? Por que realizar 
Monitoramento no 1º ano em março? e a avaliação de 
matemática? Como são escolhidas as histórias? 
Fidelidade ao processo da cça? Como fazer as 
avaliações com os estudantes sem transporte? Alunos 
que terminam antes - teste de leitura? 



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

P  
  

 
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



critérios de atendimento no projeto

ES
T

LE
A



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



intervalo



atividade em grupo
=> O    ?

=> D   f   M   
    E ?

Analisar os dados e registrar as 
considerações para posterior 

socialização



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?

R f  
   

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



VÍDEO BEATRIZ GOUVEIA

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



todos podem aprender



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/


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.



Nuvem de palavras

O que ficou?

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

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



