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Formação para professores atuarem no projeto 
+Alfabetização

Encontro 4



pauta

1- As Habilidades Socioemocionais Implicadas na Docência Compartilhada - 
Psicóloga Sonia Rossetti
2- Retomando - Atividade Prática (Encontro 2)
3- Monitoramento da Alfabetização
4- Critérios de Atendimento 
5- Documentos do Projeto +Alfabetização
6- Avaliação
7- História: “A Professora Encantadora”



intervalo



RETOMANDO

Níveis da 

Psicogênese

Estudo

Formulário 

virtual

Plataforma 

do 

Letramento

Flexibilização 

Curricular

Atividades 

Favoráveis

Projeto 

+Alfabetização

Tríade:

CORPO, MENTE 

e AFETO

DOCÊNCIA 

COMPARTILHADA 

e GRUPO

PLANEJAMENTO
Corresponsabilização 

pela aprendizagem

ALFABETIZAR 

LETRANDO



RETOMANDO e finalizando...

DOCÊNCIA 

COMPARTILHADA
MONITORAMENTO CRITÉRIOS DOCUMENTOS AVALIAÇÃO

ALFABETIZAÇÃO

MATEMÁTICA

PROCESSOS 

MENTAIS

BÁSICOS

MATERIAIS 

CONCRETOS
LÚDICO INTERVENÇÕES



RETOMANDO - ATIVIDADE PRÁTICA
PRÉ-SILÁBICO

Leitura e apresentação do convite;

Escolher um assunto(comidas típicas): 

gravuras, alfabeto móvel, escrita 

espontânea;

Lista de palavras/ ilustrações.

SILÁBICO

Leitura e apresentação do convite;

Cruzadinha p/completar vogais/consoantes 

com gravuras;

Destacar palavras do convite para 

organizarem em ordem alfabética.

SILÁBICO-ALFABÉTICO

Leitura e apresentação do convite;

Ditado com gravuras e escrita de 

palavras;

Completar as lacunas do texto com as 

informações do convite.

ALFABÉTICO

Leitura e apresentação do convite;

Produção de convite para a família sobre o 

tema;

Produção de texto convidando a comunidade 

para a festa.



RETOMANDO - ATIVIDADE PRÁTICA
PRÉ-SILÁBICO

Desenhar a menina da música e escrever 

a palavra “MENINA”;

Bingo de letras;

Completar palavras do texto com 

alfabeto móvel.

SILÁBICO

Completar lacunas do texto com as 

palavras da letra da música; 

Completar palavras retiradas da 

música, evidenciando o som das 

letras.

SILÁBICO-ALFABÉTICO

Caça-palavras relacionadas com a 

música;

Reescrita coletiva da música, explorando 

a estrutura do texto.

ALFABÉTICO

Ordenar as palavras da música;

Leitura, localização de palavras ou 

frase e ordenar o texto.



RETOMANDO - ATIVIDADE PRÁTICA
PRÉ-SILÁBICO

Ligar o desenho a palavra;

Leitura coletiva das palavras e 

desenhos;

Escolha de alimentos ou brincadeiras 

(separação silábica com palmas);

 

SILÁBICO

Jogo da memória: desenho e palavra;

Completar as palavras com as letras 

faltantes;

Dominó de sílabas com os desenhos.

SILÁBICO-ALFABÉTICO

Ditado estourado das 

palavras;

Construir tabela de preços.

ALFABÉTICO

Ordem alfabética das palavras presentes na 

tabela;

Construção de frases;

Gráfico;

Histórias matemáticas;

Desafio com as dificuldades ortográficas.



RETOMANDO - ATIVIDADE PRÁTICA
PRÉ-SILÁBICO

Diferenciar letras, números e 

desenhos com legendas;

Tentativas de escrita do nome dos 

ingredientes;

SILÁBICO

Fazer da receita uma carta enigmática 

(modo de fazer);

Escrita dos ingredientes com alfabeto 

móvel;

SILÁBICO-ALFABÉTICO

Caça-palavras e reescrita dos 

ingredientes;

Reescrita da receita com sugestões 

para deixar a festa animada;

(1 xícara de alegria…)

ALFABÉTICO

Reescrever toda receita e o modo de 

preparo;

Produção do bolo para todos 

degustarem.



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

Com base na 
testagem 

Psicogenética

Emília Ferreiro
Ana Teberoski

Palavras 
relacionadas a 
um contexto

Monossílaba
Dissílaba
Trissílaba
Polissílaba

Canônicas e não canônicasExemplos:
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 - níve  d  palavr

2º ano - níve  d  palavr   fras

3º ano - níve  d  palavr , fras   t to



Avaliação de leitura
1º ano

2º ano
3º ano

1º ano - níve  d  palavr

2º ano - níve  d  palavr   fras

3º ano - níve  d  palavr , fras   t to



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



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?

Reflexão sobre
o resultado  

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. Todos são capazes de aprender...

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

considerando o
 processo individual dos estudantes.



documentos e registros do projeto

Dados de Identificação do Professor;
Horário de Atendimentos;
Planilha de Atendimentos;
Planilha de Registros Pedagógicos;
Pasta do Projeto.



Dados d
e Id

entific
ação

 

do profe
ssor



Horár
io



Planilha de 

Atendimentos



Registro
s 

pedagógicos

FRENTE



Registro
s 

pedagógicos

VERSO





PARA CADA 

TURMA





Avaliação da formação
http://educacao.caxias.rs.gov.br
Formação
        Formação Ensino Fundamental
                Avaliação dos Encontros - (link logo abaixo do encontro 4)

OU

Link do formulário:
https://forms.gle/FaoTrAwTRedXbaEj6

http://educacao.caxias.rs.gov.br/
https://forms.gle/FaoTrAwTRedXbaEj6


a professora encantadora


