
     Trabalhando com as capacidades 
 

“O sucesso de um projeto pedagógico de alfabetização depende, crucialmente, do 
envolvimento dos profissionais comprometido com ele. 

A esses profissionais cabe perguntar e responder: quem são as crianças que temos 
à nossa frente? Como trabalhar acreditando que toda criança pode aprender a ler e 

escrever? Que condições serão buscadas para garantir uma alfabetização de 
qualidade para todos?” 

Orientação para organização do ciclo inicial de alfabetização – caderno 2 – Alfabetizando, pg 60/61  

 
 
 

Eixo I – Compreensão e valorização da cultura escrita 
Capacidade 1 – Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e circulação da escrita na 
sociedade. 
 
 Investigar as experiências dos alunos em relação à cultura escrita. 
 Identificar as possibilidades de acesso ao material escrito, oferecidos pela família. 
 Identificar os usos que a família faz da escrita na sociedade 
 Identificar o valor social da escrita na família, e o reflexo disso, no desenvolvimento do gosto pela 

leitura. 
 Identificar a compreensão do aluno em relação ao mundo da escrita (manifestações e utilidades). 
 Possibilitar, ao aluno, o contato e análise de diferentes gêneros e suportes de textos escritos. 
 O que dizem esses escritos 
 Para que servem 
 Como foram escritos (à mão, à máquina ou impressos). 
 Que tipos de letras foram utilizados 
 Têm figuras, fotos, ilustrações. 
 O texto contém números ou outros sinais gráficos  
 Possibilitar, ao aluno, vivência e experiência com o uso da escrita. 
 Possibilitar ao aluno identificar e conhecer os espaços de circulação de gêneros textuais diversos 

(espaços domésticos, urbanos, escolar, especializados, etc). 
 Possibilitar, aos alunos, identificar e conhecer os espaços institucionais de manutenção e preservação 

de material escrito (bibliotecas estaduais, municipais e de escolas, etc). 
 Possibilitar aos alunos, identificar e conhecer os espaços de produção, distribuição e venda de material 

escrito, locais de edição e produção de jornais, revistas, livros, etc; livrarias, bancas, venda, via internet, 
etc). 

 Possibilitar aos alunos identificar, conhecer as formas de aquisição e acesso aos textos (compra, 
empréstimos e troca) 

 Possibilitar aos alunos conhecer os diversos suportes da escrita (cartazes, livros, out-doors, revistas, 
jornais, murais, etc). 

 Possibilitar aos alunos conhecer e utilizar os instrumentos e tecnologias utilizados para o registro escrito 
(lápis, caneta, cadernos, máquinas de escrever, computadores, etc). 

 Possibilitar aos alunos conhecer e compreender o processo histórico da evolução dos instrumentos 
escolares da escrita. 

Projeto: 
Evolução da escrita: das cavernas ao Tablete. 
 

 Possibilitar aos alunos conhecer e compreender o processo histórico da evolução da escrita na 
sociedade (forma pré-histórica de registro e sua evolução). 

 Possibilitar aos alunos conhecer o processo histórico do surgimento do papel, impressoras e suas 
consequências. 

 
Capacidade 2 – Conhecer os usos e funções sociais da escrita. 

 Possibilitar ao aluno identificar as diversas práticas sociais de escrita e leitura. 
 Possibilitar aos alunos identificar as variadas funções da escrita na sociedade. 
 Possibilitar ao aluno perceber “coisas escritas” na vida cotidiana e os vários usos sociais da escrita 
 (placas nas ruas e praças, letreiros de ônibus e de lojas, placas de veículos, rótulos de produtos de 

uso comum: alimentos, limpeza, remédios, frases de para-choque de caminhões, cartazes de 
publicidade, etc.). 

 Possibilitar aos alunos identificar a função da escrita em documentos oficiais e públicos ( dinheiro, 



cheque, contas – luz, água, telefone e etc) vale transportes, documento de identidade, etc. 
 Possibilitar aos alunos identificar a função da escrita nas formas de divulgação de informações 

(letreiros, rótulos de produtos, embalagens, campanha públicas, bulas, manuais de instrução, etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer o uso da escrita no registro de compromissos entre as 

pessoas (contratos, certidões, etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer a função da escrita no processo de comunicação à 

distância, em massa (jornais, revistas, televisão, panfletos, encartes, etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer a função da escrita para regular a convivência social 

(legislação, regimento, currículos, normas, etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer a função da escrita na preservação e socialização dos 

saberes construída pela humanidade. (livros, enciclopédias, bíblia, etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer a função da escrita na organização do cotidiano das 

pessoas (agendas, diários, caderno de receitas, lembretes, e etc). 
 Possibilitar aos alunos identificar e conhecer a função da escrita na comunicação social (bilhetes, 

cartas, e mail, etc). 
 Construir, com os alunos, a caixa de gênero textual. 
 Manusear os diversos gêneros textuais (diariamente). 
 Manusear e analisar os diversos suportes do gênero textual (diferença e semelhanças na 

formatação, cor, tamanho, etc). 
 Possibilitar aos alunos conhecer e utilizar o gênero textual em suas práticas sociais: 
 Possibilitar ao aluno, a familiarização com o gênero...(manusear diferentes exemplares do gênero, 

analisar a formatação, cores, tamanho, finalidades, etc.) 
 Possibilitar aos alunos a análise das características do gênero (formatação, linguagem/destinatário, 

partes que o compõe, finalidade social, etc). 
 Analisar  e comparar a linguagem dos diversos gêneros, relacionando com sua finalidade e 

destinatário). 
 Identificar a intenção comunicativa do autor do texto (o texto foi escrito para informar, anunciar um 

produto, dar uma ordem, dar um recado, etc). 
 Analisar as condições de produção do texto (em que época foi escrito, em que lugar, para que foi 

escrito).  
 Identificar seus usos, contexto e formas de produção. 
 Identificar meios de circulação do gênero. 
 Relacionar as variadas formas de apresentação do gênero textual com sua finalidade e destinatário. 
 Possibilitar aos alunos reconhecer e classificar os gêneros textuais, observando seu formato e 

suporte. 
 Possibilitar aos alunos identifica a finalidade do gênero, a partir do exame de seu suporte. 
 Possibilitar aos alunos a compreensão do gênero textual híbrido e sua função social – carta – 

convite. (identificar o gênero). 
 Possibilitar ao aluno a compreensão do uso social da ordem alfabética: 

 Distinguir os variados suportes que são organizados pela ordem alfabética(dicionário, catálogo, ete.) 
 Possibilitar ao aluno o uso da ordem alfabética em situações sociais variadas: 

 Encontrar palavras no dicionário  

 Encontrar nomes em catálogo telefônicos, etc 
 
 
Capacidade 3 – Conhecer os usos da escrita na cultura escolar 
 

 Perceber a escrita no ambiente escolar (onde há coisas escritas, o que ela diz, o nome da escola na 
fachada, o número de prédio, cartazes nos corredores, placas nas portas, banheiro, cardápio, 
avisos, números nas portas da sala, etc.). 

 Identificar as finalidades da escrita no ambiente escolar. 
 Identificar os gêneros textuais existente no ambiente escolar e suas finalidades. 
 Identificar os objetos de escrita e utilizado no cotidiano da sala de aula. 
 Identificar as principais características dos instrumentos e portadores de escrita utilizados na escola. 

 Caderno 

 Livro didático 

 Lápis, caneta, lápis de cor. 

 Cartazes, murais, quadro de giz, etc. 

  
Capacidade 4 – Desenvolver as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar: 
- saber usar os objetos de escrita presentes na cultura escolar 

 Saber utilizar o caderno: 

 Sequênciação do texto nas páginas (frente e verso) de cima para baixo, da esquerda para a 



direita. 

 Disposição do texto na página: margem, parágrafo e espaçamentos. 
 Aprender a cuidar do caderno (higiene, conservação, estética, etc) 
 Saber utilizar o livro didático: 

 sequenciação do texto 

 Numeração das páginas 

 Sumário/índice 

 Redação, ilustração e texto. 

 Cuidados básicos com o livro didático 

 Identificar no livro, a editora, autor, data de publicação. 
 Saber utilizar o lápis, borracha, lápis de cor, etc. 

 Como pegar no lápis de escrever e de cor. 

 Utilização do lápis preto e lápis de cor 
 
 
 
Capacidade 4 – Desenvolver as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar. 
- Desenvolver capacidades específicas para escrever 

 
 Desenvolver a coordenação motora grossa (corpo) 
 Desenvolver a coordenação motora fina. 
 Compreender a necessidade dos traços corretos de letra e de sua legibilidade. 
 Traçar letras corretamente e forma legível. 
 Saber utilizar régua e borracha para garantir a estética do caderno. 
 Compreender a necessidade de assentar-se bem na cadeira e pegar corretamente no lápis. 

 
 

EIXO II – Apropriação do sistema de escrita 
Cap. 1 – Compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas. 
 
 Verificar o conhecimento dos alunos em relação ao uso de letras para escrever. 
 Identificar o que são letra e o que é números em jornais, revistas, encarte de publicidade que contém 
produtos e preços, envelopes endereçados, cópias de documento (identidade, CPF, título de eleitor), 
calendários, agendas, catálogos telefônico, rótulos e embalagens, etc.  
 Diferenciar letras de desenhos 
 Diferenciar letras de símbolos gráficos (setas, asteriscos, sinais matemáticos, sinais de pontuação, etc.). 
 Explorar revistas, livros, etc para identificar letra e outras formas gráficas. 
 Identificar letras ou números repetidos num mesmo texto. 
 Identificar a quantidade de letras do alfabeto, através de material escrito (livro, revistas, jornais, etc.). 
 Identificar a quantidade de numerais, através de material escrito (catálogos, panfleto de supermercado, 

agenda telefônica, livros, cédulas, etc.). 
 Identificar os sinais de pontuação através da análise de material escrito. 
 Diferenciar letras de sinais de pontuação. 
 Identificar sinais utilizados na sociedade para comunicar uma ideia (placas de trânsito, indicação de 

locais, etc.). 
 Comparar os usos sociais das letras e o uso de números e outros sinais gráficos. 
 Possibilitar aos alunos, experiência de uso das letras. 
 Possibilitar aos alunos, experiência de uso de números. 
 Possibilitar aos alunos, experiência de uso do desenho. 
 Possibilitar aos alunos experiência de uso de sinais de (especificar) trânsito, indicação, etc. 
 Possibilitar aos alunos experiência de uso de letras, números e outros sinais gráficos. 
 Possibilitar aos alunos analisar textos multimodais (textos constituídos de palavras, números, desenhos, 

fotos, formas geométricas, gestos, movimento, música, etc – propagandas, reportagens, notícias, 
gráficos, tabelas, quadros, mapas, etc.). 

 Confeccionar painéis de letras, números e outros sinais. 
 
Capacidade 2 – Dominar convenções gráficas 
 – Compreender a orientação e o alinhamento da escrita da língua portuguesa. 

 Possibilitar ao aluno, compreender que nossa escrita se organiza de cima para baixo e da esquerda para 
a direita. 
 Possibilitar ao aluno compreender que símbolos (letras) que usamos para escrever são estáveis. 
 Possibilitar aos alunos compreenderem que organizamos as letras para a escrita da palavra, da 

esquerda para a direita: 



 Que, para escrever uma frase, as palavras são organizadas, da esquerda para a direita. 

 Que as frases se organizam de cima para baixo e da esquerda para a direita, para formar o texto. 

 Que a escrita ocupa, em sequência, a frente e o verso da folha. 

 Compreender a função da margem. 

 Que escrevemos do início ao final da linha e da página. 

 Possibilitar aos alunos, experiência de observação do alinhamento da escrita. 

 Possibilitar aos alunos, escrever obedecendo às convenções de alinhamento da escrita e observar 
gêneros textuais que utilizam outra forma de alinhamento da escrita (tabelas, gráficos, etc). 

 Observar gêneros textuais que se organizam em colunas em seus portadores (jornais, revistas, revistas 
em quadrinhos, etc). 

 Comparar formas de organização, no portador dos diferentes gêneros textuais. 
 Comparar a forma de organização da escrita nos cadernos escolares com o jornal e revistas, revistas em 

quadrinhos. 
 Identificar no caderno pistas para orientação da escrita. (margem, espaços em branco, pauta, etc). 
 Identificar características comuns da organização da escrita nos livros e cadernos dos alunos, 

cadernos/cartazes, cadernos/quadro de giz. 
 Organizar, conforme convenções, textos fatiados: 
 em palavras 
 Em frases 
 Em parágrafos. 
 Organizar, conforme convenções, as palavras fatiadas: 
 Em sílabas 
 Em letras 
 Perceber, ao acompanhar a leitura do professor o alinhamento da escrita no seu portador. 

 
- Compreender a função de segmentação dos espaços em branco e da pontuação de final de frases  
 

 Observar em textos diversos, como as palavras se separam uma das outras, como os finais das frases e 
dos parágrafos são indicados.  
 Possibilitar aos alunos compreender a linearidade da fala e da escrita (som depois de som, letra depois 
de letra, palavra depois de palavra, frase depois de frase, parágrafo depois de parágrafo). 
 Possibilitar aos alunos compreender que a linearidade da fala é diferente da escrita. 
 Transcrever a fala dos alunos e comparar espaçamentos orais e escritos. 
 Possibilitar aos alunos perceber a sequência da fala dos mineiros, a partir de textos escritos, que 
mostram esta característica. 
 Reescrever textos que mostram “o jeito” de falar mineiro, considerando a forma padrão e os 
espaçamentos corretos entre as palavras. 
 Possibilitar aos alunos a compreender a função do espaçamento entre as palavras, pontuação e 
paragrafação, analisando textos de gêneros diversos. 
 Identificar o número de palavras de uma frase, de frase no parágrafo, de parágrafo no texto. 
 Montar textos fatiados em frases ou em palavras, observando o uso da pontuação e os espaçamentos 
entre as palavras. 
 Perceber, durante a escrita dirigida de textos significativos, a finalidade dos espaçamentos entre as 
palavras e a função da pontuação.  

 
Capacidade 3 – Reconhecer unidades fonológicas como sílabas, rimas, terminações de palavras, etc. 
 
 Identificar rimas 
 Construir rimas 
 Identificar aliterações 
 Construir aliterações 
 Identificar a frase como uma unidade sonora 
 Identificar a palavra como uma unidade sonora 
 Identificar a sílaba como uma unidade sonora 
 Identificar o fonema como uma unidade sonora. 
 Identificar sons de sílabas que estão no início – meio – fim da palavra 
 Identificar sons de fonemas (sons) que estão no início ou final de palavra 
 Identificar a sequência de sons das sílabas nas palavras ouvidas. 
 Comparar palavras ouvidas (maior/menor), pelo número de sílabas. 
 Identificar a sequência dos sons de sílabas e fonemas, nas palavras ouvidas. 
 Identificar o número de sílabas de uma palavra ouvida (palavras com 2, 3, 4 ou mais sílabas e palavras 
monossílabas). 
 Identificar o número de fonemas de uma palavra ouvida 



 Decompor, oralmente, palavra em sílabas. 
 Decompor, oralmente sílabas em fonemas. 
 Repetir palavras ouvidas, eliminando a primeira ou a última sílaba (cavalo – valo ou cava). 
 Completar palavras incompletas, ditas pelo professor (jane...). 
 Separar um grão (feijão, milho, etc) para cada sílaba (ou fonema) da palavra falada pelo professor, 
pausadamente. 
 Dizer palavras que começam ou terminam como a palavra falada pelo professor. 
 Identificar cartões cujo nome da figura começa com a mesma sílaba (ou fonema) do nome do desenho 
que o professor mostrar. 
 Falar palavras com o mesmo número de sílabas daquela falada pelo professor. 
   
 
Capacidade 4 – Conhecer o alfabeto 

 Conhecer a história do alfabeto. 
 Identificar o alfabeto como um conjunto estável de símbolos que representa, graficamente, a nossa 

fala. 
 Identificar as letras do alfabeto. 
 Identificar o nome de cada letra do alfabeto. 
 Relacionar as letras com o nome dessas. 
 Organizar o alfabeto em ordem alfabética 
 Identificar letras do alfabeto em textos variados. 
 Compreender que utilizamos, para escrever qualquer texto, apenas as 26 letras do alfabeto. 
 Compreender que as palavras são formadas a partir das variadas “combinações” das letras, que 

representam “os sons” de nossa fala. 
 Possibilitar vivências do aluno em relação ao uso do alfabeto. 
 Consultar o alfabeto para resolver desafios propostos pelo(a) professor(a). 
 Reconhecer letras do alfabeto apresentadas isoladamente. 
 Reconhecer letras do alfabeto apresentadas em sequência 
 Reconhecer letras do alfabeto no contexto de palavras. 

 
4. 1– Compreender a categorização gráfica e funcional das letras 
 

 Compreender que as letras variam quanto à forma gráfica (maiúscula, minúscula, imprensa, 
cursiva). 

 Compreender que as letras variam quanto ao seu valor funcional. (que letras devem ser usadas 
para escrever determinadas palavras e em que ordem elas devem ser escritas). 

 Relacionar as variações gráficas com a variação funcional das letras (quando e onde usar letra 
maiúscula e minúscula na escrita das palavras). 

 Compreender que no nome de um colega podem existir letras do nome de outro colega. 
 Comparar nomes identificando letras comuns com formas gráficas diferentes. (Rafael – Ariela) 
 Analisar a posição, função e distribuição das letras nas palavras de textos diversos (crachás, 

etiquetas, listas, parlendas, poesias, etc).  
 Montar palavras apresentadas pelo professor, utilizando o alfabeto móvel. 
 Montar palavras escrita com letras maiúsculas, utilizando o alfabeto minúsculo. 
 Montar nomes dos colegas, professor, diretor, escola, utilizando o alfabeto maiúsculo e minúsculo, 

conforme convenções gráficas. 
 
4. 2– Conhecer e utilizar diferentes tipos de letra (de fôrma e cursiva) 
 

 Relacionar letras escritas com os 4 tipos de letras. 
 Conhecer os 4 tipos de letras (cursiva e imprensa- maiúscula e minúscula) 
 Traçar corretamente as letras – caixa alta 
 Traçar corretamente as letras cursivas 
 Transpor escrita em caixa alta para letra cursiva 
 Identificar palavra (frases e textos) escrita como os 4 tipos de letras. 
 Identificar compreender os meios de circulação de letras de imprensa e letras cursivas 
 Manusear variados gêneros textuais escritos com os 4 tipos de letras, identificando a finalidade 

social de cada um. 
 Analisar as letras cursivas e de forma minúscula e identificar letras de traços ascendentes (para 

cima) e descendentes (para baixo) em relação à linha do caderno. 
 Analisar palavras com letra ascendentes, descendentes. 
 Classificar letras: maiúscula – minúscula – imprensa – cursiva) 
 Classificar palavras, textos, de acordo com o seu tipo de letras. 



 Organizar na sala de aula a exposição de alfabeto escrito com os 4 tipos de letras. 
 Possibilitar aos alunos experiências de uso dos 4 tipos de letras na produção escrita dos gêneros 

(identificar o gênero) 
 Compreender a importância social da letra cursiva, considerando o traçado da letra como individual 

e único. 
 Compreender a importância social da letra cursiva, considerando a rapidez da escrita. 
 Compreender a dualidade do ato de escrever: Escrevo para alguém ler. 
 Compreender a importância da legibilidade da escrita. 
 Compreender as formas de dispor as letras na pauta (linhas) do caderno. 
 Traçar, corretamente, a letra na pauta do caderno / folhas, considerando a legibilidade e estética. 

 
 
Capacidade 5 – Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. 

 Compreender o processo histórico da escrita 
 Compreender que várias formas de comunicação gráfica (desenho – símbolos – números – letras 

código morse, braile). 
 Criar códigos gráficos para se comunicar com os colegas. 
 Compreender que é necessário conhecer os códigos para entender a mensagem. 
 Identificar frases como unidades gráficas 
 Identificar palavras como unidades gráficas 
 Identificar sílabas como unidades gráficas 
 Identificar fonema como unidades gráficas 

 
 Nível de compreensão pré-silábico: 
 

Trabalho para familiarização com material escrito: 
 Discutir com os colegas e professor, a função das letras. 
 Pesquisar onde as letras são encontradas. 
 Seguir com o dedo (ou só como os olhos), textos lidos pela professora. 
 Manusear variados materiais escritos (revistas, jornais, cartazes, livros, jogos, rótulos, embalagens, 
textos do professor e dos alunos, letras de músicas, poesias, parlendas, etc). 
 Observar atos de leitura e escrita do professor, dos pais, etc. 
 Ouvir leituras feitas pela professora, pais, irmão, amigos (notícias, propagandas, histórias, cartas, 
bilhetes, etc). 
 Organizar o Cantinho de Leitura. 
 Participar da hora de leitura, utilizando o material do Cantinho de Leitura. 
 Escrever espontaneamente (listas, nome de objetos, desenhos, rotina do dia, etc). 
 Vincular o texto oral com o texto escrito: 

 Criar histórias orais para serem transcritas pelo professor. 

 Confeccionar livrinhos ilustrados 

 Escrever, com a ajuda do professor, cartas e bilhetes para os colegas. 
 Reescrita coletiva de histórias. 
 Identificar palavras e frases em textos, mediante fichas apresentadas pelo professor. 
 Copiar palavras, frases e pequenos textos. 
 
 

Trabalho com nomes próprios: 
 Construir o fichário de nomes. 
 Identificar o próprio nome, no fichário de nomes. 
 Identificar diferenças e semelhanças entre o próprio nome e os nomes dos colegas. 
 Identificar a primeira e a última letra do próprio nome e em outros nomes. 
 Identificar em revistas e jornais as letras do próprio nome e de nome dos colegas e professores. 
 Identificar, no alfabeto móvel, as letras que formam o nome próprio e os nomes de colegas, pro-
fessores, escola, diretora, etc. 
 Construir, utilizando o alfabeto novel, o nome próprio e o nome de colegas, professores, diretora, 
especialistas, etc., consultando o fichário. 
 Identificar letras do nome próprio e nomes de colegas e professores em diversos gêneros textu-
ais. 
 Identificar a letra ou letras que faltam no próprio nome e nos nomes de colegas e professores. 
 Identificar, em caça-palavras, o próprio nome e outros nomes. 
 Construir o próprio nome e outros nomes utilizando alfabeto móvel de variados tipos de letras. 
 Identificar entre os nomes do fichário, nomes grandes e pequenos. 
 Dar nomes às letras do próprio nome e dos colegas. 



 Identificar nomes com o mesmo número de letras. 
 Identificar nomes com o mesmo número de pedacinhos sonoros (sílabas), contando nos dedos. 
 Identificar e agrupar nomes com a mesma letra inicial ou final. 

 
 

Outras atividades 
 Identificar letras conhecidas em diferentes textos. 
 Escrever letras conhecidas 
 Participar de brincadeiras utilizando contorno de letras no chão do pátio. 
 Identificar letras dos nomes de personagens de histórias lidas ou contadas pelo professor. 
 Formar com o alfabeto móvel, palavras grandes e pequenas, observando a ficha que o professor 

mostrar (ficha com o desenho e seu respectivo nome). 
 Identificar em textos diversos, palavras com um número de letras estabelecido pelo professor. 
 Identificar semelhanças e diferenças entre palavras (número de letras, letra inicial, letra final, tipo de 

letras, etc.). 
 Recortar de revista e jornais, palavras que começam ou terminam com a letra indicada pela profes-

sora. 
 Agrupar embalagens e ou rótulos que começam com determinada letra, que tenham determinado 

número de letras, etc. 
 Relacionar, com a ajuda do professor, desenhos com seus respectivos nomes. 
 Identificar letra e ou palavras iguais, escritas com diferentes tipos de letras. 
 Identificar letras ditadas pelo professor (bingo) 
 Relacionar palavras ilustradas com palavras sem ilustração (jogo da memória, bingo) 
 Identificar palavras repetidas em textos. 
  Identificar letras repetidas em palavras. 
 Identificar nomes diversos em caça-palavras. 
 Identificar as sílabas de palavras conhecidas e relaciona-las montando quebra-cabeças. 
 Confeccionar a caixa de palavras.  
 Selecionar palavras para colocar em sua caixa de palavras. 
 Escrever as palavras selecionadas e ilustra-las para colocar na caixa. 
 Classificar palavras que se parecem: começam com a mesma letra, possuem o mesmo número de 

letras, palavras grandes, palavras pequenas, etc. 
 Memorizar a escrita de palavras (palavras referências) 
 

Jogos 
 

 Jogar com os colegas, diferentes tipos de jogos: 

 Bingo de letras, de letras iniciais de nomes, de nome, etc. 

 Memória de letras, nomes, desenhos, etc. 

 Dominós de letras, associando nomes e letras iniciais, nome e desenho, etc. 

 Baralho de nomes, nome e figuras, etc. 

 Quebra-cabeças variados com nomes, letras, nomes e desenhos, etc. 

 Pescaria de nomes, letras iniciais ou letras do alfabeto. 

 Jogos com cartões: parear cartões com nomes iguais, parear cartões com desenhos e nomes, 
parear cartões com letras iguais, etc. 

 Jogos com alfabeto móvel: quem forma primeiro nomes próprios, de desenhos, de objetos, etc.; 
cobrir fichas; separar e agrupar letras iguais; classificar letras segundo o número de aberturas e 
hastes, partes fechadas e hastes, curvas ou retas. 

 
 

Álbuns 

 Organizar álbuns diversos:  

 De rótulos e embalagens 

 De nomes e retratos  

 De história de vida do aluno 

 De personagens de histórias 
 
 

 Nível de compreensão silábico: 
Trabalho com texto 

 
 Vincular o discurso oral ao texto escrito: 

 Elaborar textos coletivos 



 Transcrição coletiva de brincadeiras, histórias inventadas, acontecimento, ocorrências, etc. 

 Reconto e reescrita de histórias lidas ou contadas pelo professor. 

 Leitura de poesias, músicas, parlendas, histórias e outros textos significativos e previamente 
memorizados. 

 Relacionar frases orais às frases escritas. 

 Construir textos espontaneamente (de acordo com a hipótese de escrita dos alunos). 
 

 Trabalhar outros objetivos listados no nível pré-silábico, aumentando o nível de difi-
culdade. 

 
 

Trabalho com palavras e sílabas 
 

 Pronunciar pausadamente os nomes próprios e outras palavras, solicitando aos alunos a conta-
gem de suas sílabas. 

 Separar oralmente as sílabas dos nomes próprios e de palavras significativas. 
 Classificar palavras: quanto às sílabas iniciais, finais, número de sílabas. 
 Completar lacunas em texto (palavras), em palavras (sílabas e grafemas). 
 Confeccionar dicionário ilustrado com palavras significativas. 
 Escrever nomes de desenhos (auto-ditado). 
 Fazer listas com finalidades diversas (material necessário para confeccionar um brinquedo, li-

vros do acervo do cantinho de leitura para afixar na sala, próximo ao cantinho, etc.). 
 Rimar palavras identificando a sílaba que rima. 
 Identificar sílabas iniciais, mediais e finais de nomes próprios e outras palavras. 
 Ditar palavras para outro colega. 
 Corrigir palavras escritas pelo colega. 
 Escrever a primeira sílaba do nome das figuras apresentadas pelo professor (desenhos, gravu-

ras retiradas de revistas, livros, etc). 
 Ditar palavras e ou frases para o professor escrever no quadro. 
 Colocar listas diversas em ordem alfabética, observando a primeira sílaba da palavra. 
 Agrupar palavras com o mesmo número de letras e sílabas. 
 Agrupar palavras com o número de letras diferentes do número de sílabas. 
 Resolver palavras cruzadas de sílabas. 
 Encontrar palavras em caça-palavras. 
 Montar palavras a partir de dicas dadas pelo professor ou colegas. 
  

Atividades com o alfabeto móvel: 
 Modificar palavras trocando sílabas de lugar, acrescentando sílabas, acrescentando grafemas 

em sílabas, suprimindo sílabas de palavras, suprimindo grafemas de sílabas.  
 Transformar o gênero (masculino/feminino), trocando apenas uma letra (gato – gata). 
 Transformar a palavra trocando apenas uma letra (gata – gota / mata – gola). 

 
Jogos 

 
 Jogar os mesmos jogos do nível de compreensão pré-silábico utilizando sílabas. 

 
 

 Nível de compreensão silábico-alfabético: 
Trabalho com texto 

 
 Trabalhar com os mesmos objetivos do nível anterior 
 

Jogos 
 Jogar os mesmos jogos do nível de compreensão pré-silábico utilizando sílabas e grafemas 
(letras). 

 
Trabalho com palavras e sílabas 

 
 Compreender a correlação entre o som das sílabas e fonemas com sua representação grá-

fica. 
 Utilizar o dicionário para conferir a própria escrita. 
 Construir sílabas a partir da análise da cadeia sonora das palavras. 
 Compreender a composição gráfica da palavra a partir da análise da cadeia sonora. 



 Identificar sílabas iniciais, mediais e finais. 
 Compreender a relação entre o número de letras e o número de sílabas. 
 Transformar cruzadinhas de letras em cruzadinhas de sílabas. 
 Completar palavras com consoantes ou vogais com o apoio de desenhos. 
 Completar palavras com consoantes ou vogais sem o apoio de desenhos. 
 Participar da brincadeira “Soletrando”. 
 identificar palavras em textos diversos.  

 
Atividades com o alfabeto móvel: 
 Construir e desconstruir palavras utilizando alfabeto móvel. 
 Modificar palavras trocando sílabas de lugar, acrescentando sílabas, acrescentando grafe-

mas em sílabas, suprimindo sílabas de palavras, suprimindo grafemas de sílabas.  
 Transformar o gênero (masculino/feminino), trocando apenas uma letra (gato – gata). 
 Transformar a palavra trocando apenas uma letra (gata – gota / mata – gola). 
 Identificar fonemas iniciais relacionando-o com o grafema correspondente. 

 
 
 
 

 Nível de compreensão Alfabético: 
Trabalho com texto 

 
 Compreender a escrita como representação da fala: 

 Participar da brincadeira: eu falo e você escreve. 

 Conhecer a história da escrita. 
 Vincular o discurso oral ao texto escrito: 

 Elaborar textos coletivos 

 Transcrição coletiva de brincadeiras, histórias inventadas, acontecimento, ocorrências, etc. 

 Reconto e reescrita de histórias lidas ou contadas pelo professor. 

 Leitura de poesias, músicas, parlendas, histórias e outros textos significativos e previamente 
memorizados. 

 Relacionar frases orais às frases escritas. 

 Construir textos espontaneamente (de acordo com a hipótese de escrita dos alunos). 

 Construir textos coletivos, orientando a construção das palavras para o professor. 
 

 Trabalhar outros objetivos listados no nível pré-silábico, aumentando o nível de dificuldade. 
 

Jogos 
 Qual a palavra maior (ou menor) - jogar em duplas: um aluno apresenta um cartão contendo 

uma palavra e o outro apresenta uma palavra maior (ou menor). Se apresentar ganha um 
ponto, se não apresentar o colega que apresentou o primeiro cartão ganha o ponto. 

 Qual a palavra com o mesmo sentido: um aluno apresenta uma palavra e o outro apresenta 
outra palavra que tem o mesmo sentido. (bonita- bela / rapaz-moço / bebê- neném / etc) 

 Mais um significado: um aluno apresenta uma frase contendo uma palavra e o outro apresenta 
outra que tenha a mesma palavra, porém com sentido diferente (um botão de rosa – um botão 
de camisa). 

 Jogar os mesmos jogos do nível de compreensão pré-silábico utilizando palavras, sílabas e grafe-
mas (letras). 

 
Trabalho com palavras e sílabas 

 
 Perceber a constituição silábica da palavra e da sílaba. 
 Resolver palavras cruzadas caça- palavras. 
 Ler e reescrever cartas enigmáticas. 
 Participar das brincadeiras: “Soletrando”, “Qual é a palavra”, “Qual é a frase”. 

 Construir e desconstruir palavras e pequenos textos (alfabeto móvel, sílabas móveis, textos fatiados). 
Atividades com o alfabeto móvel: 

 Construir e desconstruir palavras utilizando alfabeto móvel. 
 Modificar palavras trocando sílabas de lugar, acrescentando sílabas, acrescentando grafemas em síla-
bas, suprimindo sílabas de palavras, suprimindo grafemas de sílabas.  
 Transformar o gênero (masculino/feminino), trocando apenas uma letra (gato – gata). 
 Transformar a palavra trocando apenas uma letra (gata – gota / mata – gola). 
 Identificar fonemas iniciais relacionando-o com o grafema correspondente. 



  
 
 

Capacidade 6 – Dominar as relações entre grafemas e fonemas 
 
 Compreender a representação gráfica do fonema, relacionando o fonema ao grafema (o som à sua 
representação gráfica – grafema). 
 Analisar palavras quanto ao uso de fonemas e de letras. 
 Compreender que um fonema (um som) é representado graficamente por uma letra ou por um conjunto 
de letras.  
 Separar palavra em sílabas, oralmente e relacionar com a forma de representação gráfica (grafema). 
 Identificar a quantidade de letras de uma palavra 
 Identificar a quantidade de sílabas de uma palavra 
 Compreender a posição da letra na palavra 
 Colocar palavra em ordem alfabética 
 Confrontar a escrita produzida pelo aluno com a escrita padrão 
 Relacionar a dimensão semântica com a dimensão fonológica da palavra: 

 Construir listas e alimentos, objetos escolares, brincadeiras, materiais para construção de um 
trabalho manual, etc. (analisando a construção fonética com a grafêmica da palavra). 

 Construção coletiva de pequenos textos: Boa tarde, bilhetinho aos pais, convites, parlendas. 
 Construção oral 
 Escrita (discutindo as possibilidades de grafia das palavras) 

 Apresentar “palavras referência” e analisar a relação fonema/grafema (palavras das quais vou retirar a 
sílaba que será trabalhado como o professor trabalha com silabação) 

  
6.1 – Dominar regularidades ortográficas 

 Escrever corretamente, palavras cujos grafemas não dependem do contexto: p – b – t – d – f – v 
 Escrever corretamente palavras cujos grafemas, dependem do contexto: (valor sonoro da letra     
      considerando a sua posição na sílaba ou na palavra ou as letras que vêm antes e ou depois) considero   
      a consoante: c – g – l – m -n – r – s – x – z – ch – nh – lh 

C – considerar a vogal que vem depois 
G – considerar a vogal que vem depois 
L – no início e final da sílaba 
M antes de p e b 
M/N final da sílaba (nasalando-a) 
R/ S   início da palavra, entre vogais, final da sílaba. 
X/CH 

Considerando as vogais: 
Compreender que quando as vogais são tônicas são sempre grafadas com e  o, independente do timbre 
nem a posição na palavra. 
Quando as vogais são átonas e ocupar o final da palavra são grafadas com pronúncia de i e o. 
 

6.2– Dominar irregularidades ortográficas 
 
 Escrever corretamente palavras com: 
fonemas que podem ser representados com vários grafemas 
/S/– antes de vogal – (sapo – cego)  entre vogais (oceano – asseio) 
com SC – (exceto) 
Ç – (espaço) 
SC – (nascimento) 
antes de vogal e depois das letras c e l = vencer – calcem ou com  s = pensar, valsa ou com ç dançar, calça  
/x ch/ representados com x ou ch 
Grafemas que podem representar vários fonemas 
X – entre vogais representa o fonema /Z/ (exame) ou /ks/ taxi – reflexo. 
- consultar dicionários para verificar a grafia correta de palavra om irregularidades. 
- Organizar grupos de palavras com irregularidades ortográficas (de natureza visual) para ficarem expostas 
na sala. 
 
 
 

Eixo III - Leitura 
 
Capacidade 1 – Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura 



 
 Possibilitar ao aluno perceber a leitura com um ato prazeroso e necessário: 

 ouvir histórias lidas (ou contadas) 
 visitar bibliotecas (estaduais, municipais, escolares) 
 visitar livrarias 
 visitar banca de revistas 
 construir o cantinho de leitura na sala de aula 
 ler escritos urbanos (cartazes, out -door, letreiros de ônibus e lojas, placas) 
 ler escritos escolares – (cardápio da cantina, cartazes, avisos, placas, etc) 
 Participar da hora da leitura 

 2ª feira: leitura de uma anedota 

 3ª feira: leitura de uma história 

 4ª feira: leitura de  pequenos anúncios 

 5ª feira: leitura de uma fábula 

 6ª feira: uma notícia 
*Trocar o gênero, periodicamente, de comum acordo com os alunos. 

 Organizar e participar de sarau de poesias 
 Ler manuais de instruções para montar brinquedos ou jogos 
 Ler regras de jogos e brincadeiras 
 Entrevistar autores de livros 
 Participar do projeto “leitura em família - (o aluno deve levar livros, poesias, contos, etc., para serem 

lidos junto com a família). 
 - Promover a “Rua da leitura (evento da escola, fechando a rua e dispondo livros em mesas para 

serem manuseados e lidos pela comunidade, durante uma manhã. 
 Participar de campanhas para arrecadação de livros para a biblioteca da sala ou da escola. 

 
Capacidade 2 – Desenvolver capacidades relativas ao código escrito especificamente necessárias à 
leitura. 
 2.1 – saber decodificar palavras e textos escritos 
 
 Decodificar palavras de diferentes estruturas silábicas : cv – cvc – ccv – v – palavra com ditongo. 
 Decodificar frases de estrutura sintática mais elaborada. 
 Decodificar pequenos textos (parlendas, quadrinhas, piadas, etc) 
 Relacionar palavras escrita com desenhos que as ilustram 
 Relacionar frases com suas respectivas ilustrações 
 Ilustrar frase de forma coerente. 
 Ilustrar textos de forma coerente. 
  
Capacidade 2.2 – Saber ler reconhecendo globalmente as palavras 
 

  Identificar palavra em pequenos textos decorados. 
  Ler globalmente palavras conhecidas. 
  Ler globalmente palavras referência 
  Ler palavras de rótulos de produtos conhecidos. 
  Ler etiquetas 
  Ler placas indicativas 
  Associar palavra escrita à sua sombra. 
  Ler nomes dos colegas 
 Relacionar palavras apresentadas pelo professor com as escritas em cartões na carteira. 

 
Capacidade 3 – Desenvolver capacidades necessárias à leitura com fluência e compreensão 
 

 
3.1 – Identificar as finalidades e funções da leitura em função do reconhecimento do suporte, do 
gênero e da contextualização do texto. 

 - Identificar o suporte e o gênero textual. 
 - Pesquisar sobre os meios de circulação, a finalidade e o uso pela família e amigos do gênero 

textual a ser lido. 
 - Fazer um cartaz sobre a finalidade do gênero textual a ser lido. 
 - Relacionar a finalidade do gênero na sociedade com a finalidade de sua leitura na escola. 

* histórias, poemas, trovas, canções, parlendas, listas, agendas, anúncios, propagandas, notícias, cartazes, 
receitas, instruções de jogos, regulamentos, etc.). 
 



3.2 - Antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função do reconhecimento de seu suporte, seu 
gênero e sua contextualização. 

  Antecipar o conteúdo do texto pelo reconhecimento de seu suporte (jornal, revista, cartaz, folhetos, 
quadro de avisos, etc.). 

 Antecipar o conteúdo do texto pelo reconhecimento de seu gênero e suas funções sociais. 
 Antecipar o conteúdo do texto pela análise de seu título e ilustrações. 
 Antecipar o conteúdo do texto pela contextualização (propagandas de campanhas de surtos de 

gripe, dengue, vacinação, copa do mundo, projetos desenvolvidos na escola, data de publicação - 
quem escreveu - lugar onde é encontrado, etc). 

 Antecipar o conteúdo do texto pelo reconhecimento de seu suporte, gênero, título, ilustrações e 
contextualização. 

 
 
 
 
3.3 – Levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido. 

 Prever sobre o que o texto vai dizer a partir de seu título e verificar se estas previsões se confirmam 
ao ler o texto. 

 Levantar e confirmar hipóteses relativas ao parágrafo seguinte que será lido a partir de pistas 
textuais do parágrafo anterior. 

  Avaliar a pertinência de hipóteses levantadas a partir:  

 de informações contidas no parágrafo anterior, 

 modo de dizer do narrador ou personagem, 

 insinuações do autor, 

 sinais de pontuação, 

 inter-relacionando textos, 

 inter-relacionando o texto com situações vividas pelo aluno. 
 

3.4 – Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências) 
ampliando a compreensão. 

  Compreender a estrutura composicional do texto (sua organização em partes) 
 Inferir informações em textos não verbais. 
 Inferir o sentido de palavras ou expressão pelo contexto onde está inserida. 
  
  Identificar e compreender os recursos linguísticos empregados no texto: 

 marcas linguísticas que evidenciam o discurso direto e indireto, 

 marcar linguísticas que evidenciam o enunciador no discurso direto e indireto, 

 diminutivos e ou aumentativos, 

 o tempo dos verbos (sem falar em verbos) 

 tipos de linguagem empregada (gíria, linguagem coloquial ou linguagem formal). 

 estrutura das frases (curtas ou longas) 

 recursos expressivos e literários a que recorre (rimas, linguagem figurada, jogos de palavras, etc). 

 identificar, compreender o sentido de recursos gráficos e léxicos (uso de determinada palavra, 
sinais gráficos, ilustrações, uso da pontuação, caixa alta, etc.). 

 Identificar marcas linguísticas que expressão: 

 relação de tempo, 

 causa e consequência, 

 lugar, 
 Compreender o que é o humor em textos e em que gêneros ele se apresenta. 
 Identificar o efeito de ironia decorrente de recursos gráficos, pontuação, ilustrações, etc. 
 Identificar fato e opinião sobre o fato. 
 Compreender o que é fato e o que é opinião em um texto. 
 Compreender o que é tese e o que é o argumento num texto. 
 Identificar tese e argumento. 
 Analisar se a linguagem usada no texto é adequada à situação, destinatário e finalidade. 
 

3.5 – Construir compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações 
explícitas e implícitas, produzindo inferências.  
 
* Trabalhar com textos de diferentes graus de complexidade, começando pelos mais simples. 
 

 Resumir oralmente ou por escrito textos lidos ou ouvidos. 



 Recontar textos lidos ou ouvidos. 
 Identificar e recontar o início do texto lido. 
 Explicar oralmente o desenrolar das ações de textos lidos ou ouvidos. 
 Identificar e relatar (oralmente ou por escrito) o final do texto lido – como ele se conclui. 
 Discutir e explicar para os colegas e professor as ideias do texto. 
 Identificar os elementos que constroem a narrativa (espaço – tempo – personagens e suas ações – 

conflito gerador) em textos lidos pelo aluno ou pelo professor. 
  Estabelecer relações de continuidade temática: a que se refere aos pronomes (ela, ele, nós, nos, 

etc), a que se refere às elipses (omissão de uma ou mais palavras que facilmente se subentendem 
no contexto). 

 Identificar informações explícitas: 

 Construir “o fio da meada” que unifica e inter-relaciona os conteúdos: 
 Textos narrativos: quem fez o que, quando, como, onde e por quê. 
 Textos argumentativos: o que fala o texto, que posição defende, que argumentos apresenta para 
convencer o leitor, a que conclusão chega. 

 Interligar informações explícitas apresentadas no texto. 
 Inferir informações no texto. 
 Relacionar informações explícitas e implícitas. 
 Relacionar o texto ao seu título 
 Identificar o assunto do texto 

 
 

3.6 – Avaliar afetivamente o texto, fazer extrapolações. 
 Avaliar o texto lido quanto: 

 a adequação da linguagem, 

 a adequação do vocabulário, 

 relacionar o texto às suas vivências, 

 relacionar o texto a outros textos lidos, 

 avaliar o texto em relação aos sentimentos que despontam no leitor, 

 avaliar o texto em relação a outros já lidos e que tratam do mesmo assunto. 
 

3.7 – Ler oralmente com fluência e expressividade 
 Fazer a leitura silenciosa do texto. 
 Fazer a leitura oral do texto, em duplas. 
 Fazer a leitura oral do texto em grupos. 
 Avaliar a leitura oral do colega. 
 Ler oralmente o texto, de acordo com a orientação do professor: 

 Como narrador, 

 Como um repórter, 

 Como um personagem, etc. 
 
 

Eixo IV – Produção Escrita 
Capacidade 1 – Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes 
gêneros. 

 Compreender porque e para que se escreve: 

 para registrar e preservar informações e conhecimentos, 

 para documentar compromissos, 

 para divulgar informações, 

 para partilhar sentimentos e emoções, 

 para partilhar vivências, 

 para organizar rotinas, 

 para contar histórias, 

 para defender ideias, 

 para ensinar a fazer algo, etc. 
 Compreender que em cada tipo de situação demanda um tipo de escrita padronizado. 
 Compreender que s padronizações da escrita nascem de seus usos e funções sociais. 
 Distinguir diferenças entre linguagem escrita de linguagem falada. 
 Manusear os diferentes gêneros textuais, observando a escrita: 

 Disposição no papel 

 Tamanho da letra 

 Cores usadas e suas funções 



 Textos escritos com letra maiúscula e minúscula 

 Compreender porque se usa letra maiúscula e ou minúscula nos textos. 
 Utilizar a escrita com diferentes finalidades sociais 
 Pesquisar sobre o uso da escrita na família e entre amigos. 
 Fazer o tratamento dos dados de pesquisa sobre o uso da escrita na sociedade (tabelas, gráficos, 

etc.). 
 Pesquisar entre colegas o uso da escrita na vida escolar e em sociedade. 
 Fazer uso da escrita na sala de aula para registrar (rotina, decisões coletivas da turma, nomes de 

ajudantes e ou aniversariantes, organização de jogos, festas, etiquetar os materiais de uso comum 
(caixa de revistas, caixa de jornais, caixa de lápis, etc.). 
 

Capacidade 2 – Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação. 

 Compreender que em determinada situação uma palavra pode constituir-se como texto. 
 Definir o objetivo da escrita a ser produzida. 
 Identificar o leitor do texto a ser produzido. 
 Prever a situação na qual o texto será lido. 
 Definir o gênero textual que será produzido em função do objetivo, do público alvo e da situação 

onde o texto será lido. 
 Definir o estilo de linguagem mais adequado considerando o objetivo, público alvo e gênero 

textual a ser produzido. 
 

2.1 – Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com as convenções gráficas apropriadas. 
 Produzir um gênero observando: 

 As margens, o alinhamento correto da escrita. 

 A disposição espacial do texto no portador, garantindo a estética. 

 O espaçamento adequado entre as palavras. 

 A pontuação ao final das frases. 
 Produzir textos em colunas observando as convenções gráficas do gênero 
 Produzir poemas de diferentes configurações 
 Produzir textos coletivos desenvolvendo a ideia da paragrafação. 
 Produzir textos coletivos ou individuais obedecendo às convenções do seu gênero. 

 
2.2 – Escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas. 

 Escrever palavras de diversas estruturas: monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, 
oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas (sem usar essa nomenclatura) e de diferentes padrões 
silábicos (cv, ccv, cvc, v, vc, ditongo, etc). 

 Escrever observando o traçado correto das letras, e às regras ortográficas ao:  

 Confeccionar crachás 

 Confeccionar etiquetas para nomear objetos (caixa de revistas, caixa de lápis de cor, prateleira do 
armário: livro didático, livro de história, folhas brancas, etc.) 

 Organização agenda telefônica da turma. 

 Registrar empréstimos ou devolução de livros do cantinho da leitura. 

 Produzir listas diversas. 

 Relacionar as atividades do dia. 

 Produzir textos diversos (sequência de imagens, listas, convites, avisos, bilhetes, etc., tendo em 
vista: o que escrever, para quem, para que, em que suporte e local de circulação). 

 
2.3 - Planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos. 

 Planejar a escrita coletiva ou individual de um – (nome do gênero): 

 Para que vamos escrever? 

 Para quem vamos escrever? 

 Em que situação o texto será lido? 

 Sobre o que vamos escrever? 

 O leitor de nosso texto já tem algum conhecimento sobre o assunto? 

 O que vamos dizer? 

 Como vamos começar o texto? 

 E depois, como vamos continuar o texto? 

 Como vamos terminar o texto? 

 Que tipo de linguagem vamos usar? 

 Que tipo de letra? 

 Vamos usar alguma ilustração (figura)? 



 Para que vamos usar a ilustração? 
 2.4 – Organizar os próprios textos segundo os padrões de composição usuais na sociedade. 

 Compreender que o modo de falar das pessoas varia de acordo com o falante ou grupo de falante e 
com as diferentes situações sociais: 

 o modo de falar de uma região para outra, 

 o modo de falar das várias faixas etárias (crianças, adolescentes, adultos e idosos) 

 o modo de falar de uma pessoa em diferentes situações sociais (falar com uma autoridade, com 
grupo de jovens, com família, uma palestra na escola, etc). 
 Compreender que a variação linguística acontece na fala e também na escrita. 
 Diferenciar linguagem coloquial com linguagem padrão (oral e escrita) 
 Identificar os gêneros textuais que privilegiam a linguagem padrão e os que privilegiam a linguagem 
coloquial. 
 Compreender a função da escola de possibilitar a todos, o domínio da linguagem padrão. 

  2.5 – usar a variedade linguística apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo 
escolhas adequadas quanto ao vocabulário e à gramática. 

 Possibilitar ao aluno: 

 contato com textos que utilizam linguagem diferente do padrão culto. 

 Relacionar textos escritos com diferentes variedades linguísticas, com seu gênero e função social.  

 Possibilitar ao aluno a escrita de textos que permitem o uso de uma linguagem simples, próxima da 
que é usada no cotidiano (com gírias e expressões coloquiais, frases curtas, estrutura sintática 
frequentes nas conversas descontraídas). 
 Possibilitar ao aluno a escrita de textos que exigem o uso de uma linguagem mais elaborada 
(vocabulário, estrutura sintática mais complexa, etc). 
 
 
 

  2.6 – Usar recursos expressivos (estilísticos e literários) adequados aos objetivos, ao destinatário e 
ao contexto de circulação previstos. 
 

 Possibilitar ao aluno analisar os recursos expressivos, estilísticos e literários em textos (literários, 
práticos do cotidiano, oficiais) 

 Possibilitar ao aluno a análise dos recursos expressivos, estilísticos e literários utilizados para: 

 Produzir encantamento 

 Comover  

 Fazer rir 

 Conversar racionalmente, etc. 
 Compreender o poder de sedução das propagandas e anúncios publicitários a partir da análise dos 

recursos expressivos. 
 Compreender o poder de convencimento de um discurso político. 
 Analisar textos narrativo para: 

 Concluir que nas histórias é permitido usar fantasia, imaginação, criar personagens fantásticos, 
inventar situações que não acontecem no mundo real. 

 Concluir que em textos de notícias, reportagens, documentos, etc se escreve sobre fatos, 
explicando ao leitor, de maneira direta e objetiva, o que aconteceu, onde, com quem e por quê. 

 Produzir textos coletivos e individuais usando os recursos estilísticos adequados em situações 
reais. 

 
2.7 – Revisar e reelaborar a própria escrita, segundo critérios adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação previstos 
 

 Analisar os variados textos produzidos (crachás, listas, etc): correção ortográfica, legibilidade da 
letra, tamanho adequado, disposição no papel adequada, etc. 

 Reelaborar os textos produzidos para atender ao padrão ideal. 
 Ler coletiva e atentamente textos produzidos pelos alunos para avalia-los quanto à estrutura 

organizacional, adequação da linguagem, correção ortográfica, estruturação das frases, pertinência 
do vocabulário, coerência textual (princípio, meio e fim), uso de elementos de coesão adequados, o 
tamanho do texto, às convenções do gênero, etc. 

 Reelaborar coletivamente os textos avaliados dos alunos atendendo aos objetivos, destinatário e ao 
contexto de circulação previsto. 

 Ler e reler, individualmente o próprio texto para revisá-lo e reelabora-lo seguindo um esquema de 
orientação oferecido pelo professor.  

 
                                 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Eixo V: Desenvolvimento da oralidade 
 

Capacidade 1 – Participar das interações cotidianas em sala de aula, escutando com atenção e 
compreensão, respondendo às questões propostas pelo professor e expondo opiniões nos debates 
com os colegas e com o professor. 
 

 Pesquisar em casa, com os pais, irmãos mais velhos, vizinhos, etc quais são as regras de 
convivência entre eles, no trabalho, na igreja, na rua, nos ambientes de lazer, etc. 

 Participar de seminários para exposição da pesquisa, ouvindo o colega com atenção, esperando a 
vez de falar, perguntando sempre que não entender algo, expondo opiniões e o resultado de sua 
própria pesquisa (sempre que houver pesquisas ou observações).  

 Observar como são os procedimentos das pessoas na escola, na padaria, supermercado, no 
trabalho, bancos, lazer, etc. 

  Elaborar, coletivamente, as regras de convivência da turma na escola e na sala de aula durante as 
aulas, aulas especializadas, recreio, merenda, etc. 

 Participar, obedecendo às regras estabelecidas, de debates e discussões em sala de aula. 
 Participar, obedecendo às regras estabelecidas, de: 

 Interpretações orais de textos 

 Produções coletivas de textos 

 Organização das rotinas diárias 

 Decisões coletivas sobre assuntos de interesses comuns 

 Planejamento coletivo de festas, torneios e outros eventos. 
 Ouvir atentamente histórias e notícias 
 Participar de rodas de conversas 

 
 
Capacidade 2- Respeitar a diversidade das formas de expressão oral manifestadas por colegas, 
professores e funcionários da escola, bem como por pessoas da comunidade extraescolar. 
 

 Compreender que existem diversas variedades da língua. 
 Compreender que cada um fala, conforme aprendeu com sua família e comunidade próxima. 
 Compreender que existe uma maneira formal de falar, estabelecida pela sociedade. 
 Relacionar a sua maneira de falar e a dos colegas, com a forma padrão. 
 Compreender a necessidade de se respeitar a maneira de falar de cada um e de saber falar de 

acordo com a forma padrão. 
 Identificar os ambientes onde é aconselhável o uso da fala padrão. 

 
 
Capacidade 3 – Usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a 
variedade linguística adequada. 
 

 Compreender que para cada situação, é importante saber qual variedade linguística usar. 
 Criar situações reais para o uso das variedades linguísticas. 
 Compreender o valor social da adequação do modo de falar às circunstâncias de interlocução. 
 Possibilitar o uso da linguagem coloquial e formal em atividades de sala de aula (narrar casos e 

histórias da cultura popular, contar piadas, expor oralmente o resultado de trabalhos de pesquisa, 
transmitir avisos e recados para a direção da escola, pais, colegas de outras turmas, etc). 

 
 
Capacidade 4 - Planejar a fala em situações formais  
 

 Compreender que há situações sociais em que é preciso se preparar para falar adequadamente 
(festas na escola, reuniões de pais, cultos religiosos, etc). 



 Simular jornais falados (como os da TV) 
 Simular entrevista e debates na TV ou rádio 
 Entrevistar pessoas da comunidade 
 Apresentar-se e, eventos escolares.  
 Planejar a participação da turma ou dos alunos individualmente, de campanhas publicitárias a 

respeito de um tema ou fato de interesse comum, na escola e em seu entorno (limpeza do ambiente 
escolar, reciclagem do lixo escolar, combate à dengue, vacinação dos cães, etc), levando em conta 
os objetivos de quem fala, as expectativas e disposições de quem ouve, o ambiente em que 
acontecerá a fala e os recursos auxiliares necessários (cartazes, retroprojetor, etc). 

 
 
Capacidade 5 – Realizar com pertinência tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão  
 

 Compreender a importância de saber ouvir para uma boa comunicação. 
 Ouvir com atenção regras de jogos e brincadeiras 
 Ouvir o colega e ou o professor para realizar uma ordem. 
 Participar da brincadeira do telefone sem fio 
 Ouvir uma notícia na televisão ou no rádio para ser relatada em sala de aula, no dia seguinte. 
 Ouvir um texto lido pelo professor ou colega, para depois resumi-lo oralmente ou por escrito. 
 Responder a questionários orais (responder oralmente ou por escrito). 
 Decorar poesias lidas pelo professor. 
 Decorar letras de música 
 Montar um brinquedo ouvindo o colega ou o professor ler o manual de instruções, etc. 

 
 
 
  
 


