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Plano de desenvolvimento:
Conhecimentos linguísticos
Neste plano, são sugeridas atividades com a finalidade de desenvolver as habilidades
propostas para o bimestre, incluindo o desenvolvimento do processo de produção textual. As
práticas sugeridas destacam estratégias que englobam a leitura, a escrita espontânea, a
revisão da produção textual, a compreensão do sistema alfabético, a consciência
grafofonêmica e os processos de significação das palavras.

Conteúdos






Gêneros textuais: bilhete e fábulas
Compreensão textual
Produção textual
Leitura e escrita de palavras
Sinonímia

Objetos de conhecimento e habilidades

Objetos de conhecimento

Habilidades

Decodificação
Escrita de palavras e frases
Textos de gêneros textuais diversos
Revisão do texto
Compreensão do sistema alfabético de escrita
Consciência grafofonêmica
Sinonímia e antonímia
 (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos,
apoiando-se em pistas gráficas e semânticas.
 (EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma alfabética – usando
letras/grafemas que representem fonemas.
 (EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, agendas, bilhetes, recados,
avisos, convites, listas e legendas para fotos ou
ilustrações, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
 (EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e
de colegas, o texto produzido individualmente ou em
grupo.
 (EF01LP25) Distinguir as letras do alfabeto de outros
sinais gráficos.
 (EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação
por letras comparando unidades sonoras (palavras)
com significados próprios, mas que se diferenciam por
apenas um fonema/letra (como faca/vaca,
mola/sola/cola/bola, mapa/mala).
 (EF01LP36) Agrupar palavras pelo critério de
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Relação com a prática
didático-pedagógica


Objetos de conhecimento

Habilidades

Relação com a prática
didático-pedagógica

aproximação de significado (sinonímia) e separar
palavras pelo critério de oposição de significado
(antonímia).
As práticas didático-pedagógicas favorecem a
apropriação do sistema alfabético de escrita ao fazer
uso de gêneros textuais presentes no cotidiano, como é
o caso do bilhete, e propõem situações de escrita com
a oportunidade de revisar o texto com base nos
elementos que o compõem. Também por meio de
atividades em que o aluno desenvolve a leitura.
Nas atividades que envolvem a percepção global da
palavra, desenvolve-se a consciência grafofonêmica.
Isto é, a partir do trabalho com a segmentação e da
análise de sílabas e fonemas, o aluno desenvolve tanto
a leitura quanto a escrita.

Elementos constitutivos do discurso narrativo ficcional em
prosa e versos: estrutura da narrativa e recursos
expressivos
Recursos de criação de efeitos de sentido
 (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da
estrutura de narrativa ficcional lida ou ouvida:
personagens, tempo e espaço.
 (EF01LP39) Construir, pela observação da sequência de
imagens, o sentido de uma narrativa visual (livros de
imagem, histórias em quadrinhos).
 As propostas didático-pedagógicas apresentam
atividades direcionadas para que o aluno perceba as
características da narrativa que está ouvindo ou lendo,
identificando as personagens, quando e onde a história
aconteceu. Outro recurso utilizado são as imagens, que
auxiliam na percepção do significado do texto.

Práticas de sala de aula
No quarto bimestre, as práticas desenvolvidas devem contribuir para a apropriação do
sistema alfabético de escrita, considerando algumas questões primordiais dessa fase. Assim, é
de suma importância identificar o que os alunos já dominam, por meio de uma sondagem
inicial, e utilizar esse saber com o objetivo de planejar a rotina de atividades em sala, montar os
grupos e realizar as intervenções necessárias. Nesse momento, as atividades avaliativas são
de caráter formativo e possuem dupla função: identificar o que os alunos precisam para
progredir em relação às suas hipóteses de escrita e, ao mesmo tempo, fornecer dados para que
o professor ajuste sua prática. A avaliação formativa promove a investigação do que o aluno já
aprendeu e norteia novas intervenções pedagógicas.
Outra prática que deve perpassar a ação pedagógica são as atividades constantes de
leitura e de escrita de modo contextualizado. Essas atividades, que devem acontecer de forma
planejada e regular na rotina escolar, têm por objetivo promover um contato sistemático e
significativo com essas práticas em prol da aprendizagem dos alunos.
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É válido ressaltar que a alfabetização é uma etapa bastante importante na vida escolar, por
ser um processo contínuo e gradativo que contribui para o desenvolvimento intelectual. Por
essa razão, não basta que o aluno saiba apenas codificar e decodificar textos, é preciso que ele
desenvolva sua capacidade de interpretar, compreender e assimilar o conteúdo escrito, por
meio das práticas sociais da leitura e da escrita. A leitura, seja ela compartilhada ou feita pelo
professor, é a base do processo de alfabetização e de instauração da cidadania. O aluno
desenvolve um potencial crítico ao pensar sobre o que ouviu ou leu, aprende a elaborar e
questionar a realidade à sua volta. Além disso, ao ler um texto, o aluno entra em contato com a
escrita, associando fonemas à grafia das palavras que os representam, percebendo que as
palavras são compostas por sílabas. No entanto, nesse momento, ele precisa de pistas
gráficas e semânticas para ir, aos poucos, criando sua autonomia leitora (EF01LP07).
Ainda nesse sentido, ao tratar da alfabetização, não se pode ignorar o letramento, pois é
imprescindível ensinar a ler e escrever em um contexto em que essas duas práticas se
articulem e façam sentido para os alunos, de maneira que eles respondam adequadamente às
demandas sociais da leitura e da escrita. Dessa forma, são necessárias atividades que partam
da localização de determinadas informações no texto e avancem para interpretação textual. O
exercício de localizar informações pontuais em um texto faz os alunos desenvolverem
estratégias de leitura, inclusive identificação de gêneros textuais.
Quanto ao processo de escrita, as práticas devem estar pautadas na escrita espontânea e
de textos curtos que possibilitem aos alunos compararem suas hipóteses com um texto
convencional. Esse tipo de atividade pode auxiliá-los a ampliar suas concepções e a progredir
tanto na aquisição da base alfabética quanto na ortografia, e no uso de sinais gráficos.
Concomitantemente a isso, é relevante propiciar a leitura de diferentes gêneros textuais
orais e escritos, de modo que os alunos possam identificar suas funções e características
específicas (EF01LP37). Com esse intuito, são propostas atividades de leitura e escrita de
bilhetes e fábulas (EF01LP20). Sugere-se também utilizar sequências de imagens durante a
leitura, a fim de auxiliar na construção do sentido do texto (EF01LP39).
Durante o trabalho com textos, cabe ao professor propor a reflexão sobre as palavras de
modo diversificado, levando o aluno a observar, por exemplo, que há palavras maiores que
outras, que algumas rimam, que determinadas palavras se diferenciam por apenas um fonema
(EF01LP29) etc. Todavia, não se pode entender que as sílabas devem ser memorizadas
isoladamente, é preciso propor atividades em que os alunos possam manipular, montar ou
desmontar palavras, a fim de que possam observar quantidade e ordem de letras, letras que se
repetem, pedaços de palavras que se repetem ou que têm som idêntico.
Outra sugestão é realizar atividades em que os alunos reflitam sobre a grafia de certas
palavras e frases por meio de ditados ou de escrita espontânea (EF01LP16). Para isso, o uso de
palavras estáveis, como os nomes próprios, auxilia o processo de apropriação do sistema
alfabético de escrita, pois o aluno é convidado a escrever mesmo que pequenos textos, de
forma alfabética.
Ao desenvolver atividades voltadas para a produção textual, é necessário explorar os
procedimentos de escrita, como planejar o que vai escrever e para quem. Feito isso, com a
ajuda do professor e dos colegas, o aluno deve construir seu texto, na percepção das
características do gênero estudado (EF01LP20). Assim, ao passar para a etapa de revisão e
reescrita conjunta (EF01LP22), irá perceber o processo de escrita, notando que há as fases do
planejamento, da escrita da primeira versão, da revisão e da reescrita.
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Outro fator que deve ser trabalhado é a escuta, uma atitude associada à escrita. Propor
rodas de conversa, em que os alunos possam apresentar e, principalmente, ouvir produções
orais e escritas. O objetivo é, por meio do uso social da língua na produção de um texto para
outra pessoa, assegurar que os alunos compartilhem suas produções. Essas rodas de
conversa são uma estratégia para criar espaços de diálogo entre os alunos, de modo que eles
possam se expressar e, ao mesmo tempo, escutar uns aos outros. Nesses espaços, eles
podem construir conhecimento a partir da troca de informações e experiências, visto que há
uma divulgação coletiva de conhecimentos que explora e fortalece os aspectos sociais
favoráveis a posturas como respeitar e valorizar a opinião dos colegas, assim como aprender
com a diversidade de ideias.
Neste bimestre, espera-se que os alunos tenham desenvolvido as habilidades descritas
para que estejam aptos a seguir para o próximo ano, tais como: a leitura e a escrita de palavras
e de pequenos textos e a percepção de que a revisão e a reescrita fazem parte do processo de
produção textual, desenvolvendo, assim, a consciência grafofonêmica e a compreensão do
texto com a ajuda de imagens.

Foco
O processo de apropriação do sistema alfabético de escrita requer um acompanhamento
constante dos avanços dos alunos. Assim, é primordial sistematizar a prática de verificar o
aprendizado dos alunos ao longo das atividades realizadas em sala de aula, sejam produções,
comentários, apresentações, criações ou trabalhos em grupos. Essa avaliação contínua e
processual pode ser registrada por meio de fichas de acompanhamento ou portfólios
valorizando um olhar qualitativo para a produção dos alunos. Isso pode ser feito com o
propósito de verificar o avanço contínuo no processo de aprendizagem ou ainda com o foco
em indicar metas que favoreçam a aprendizagem do aluno, tanto em relação à aquisição dos
conteúdos conceituais das disciplinas como aos procedimentos e atitudes do aluno diante do
processo de ensino-aprendizagem.
Esses instrumentos de avaliação possibilitam uma visão abrangente do desempenho
escolar do aluno. Vale ressaltar que eles possuem uma dupla função: apresentar dados para o
aluno e para o professor. Na prática, torna-se uma oportunidade para o aluno constatar seus
avanços e suas necessidades de melhoria e concomitantemente auxilia o professor a traçar
planos e metas de trabalho para a reconstrução do processo de aprendizagem.

Para saber mais


CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 7. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. O livro apresenta o ensino da alfabetização voltada para o
letramento. A obra está dividida em três momentos, com o objetivo de esclarecer dúvidas,
receios e angústias dos professores nessa área da alfabetização. No primeiro capítulo ela
procura esclarecer as diferenças entre alfabetização e letramento. O livro traz relatos de
escritores famosos, como Ana Maria Machado e Graciliano Ramos, com vistas a refletir
sobre os métodos de alfabetização com que esses autores estudaram. Com isso, ela passa
a discutir a problemática dos métodos de alfabetização e apresenta algumas dificuldades a
que os professores estarão sujeitos na sala de aula. Ela finaliza apresentando uma
sugestão de trabalho com o uso de textos diversos na fase inicial da alfabetização.
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Projeto integrador: Cartas de ontem, de hoje e de
amanhã


Conexão com: MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E LÍNGUA PORTUGUESA.
Este projeto propõe trabalhar a produção textual dos alunos por meio das cartas e
correspondências da vida cotidiana deles, a fim de exercitar a habilidade escrita, criativa e
afetiva da turma, integrando diversas disciplinas.

Justificativa
A palavra é de muita importância não só para a comunicação entre as pessoas, mas
também por conta de seu valor histórico. Falada, ela pode mais facilmente ser esquecida, mas
escrita, reveste-se, muitas vezes, de características permanentes.
As correspondências e as cartas são exemplos da palavra escrita que atravessam o tempo
e sempre estão presentes no cotidiano das pessoas. Mesmo com todo o avanço tecnológico,
as pessoas ainda continuam recebendo cartas em todo o mundo. Elas podem variar de
tamanho, modelo e conteúdo, podem ser cartas de amor, cobrança, compras, divulgação,
solicitação, argumentação, entre outras.
Podemos citar exemplos muito conhecidos de cartas, especialmente por seu conteúdo
histórico, como é o caso da carta enviada por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom
Manuel I, informando o “achamento” de uma terra nova e suas impressões iniciais sobre esta
(que, posteriormente, viria a ser chamada de Brasil). Destacamos também as famosas cartas
científicas trocadas entre Charles Darwin e Alfred Wallace, os pais da teoria da evolução, e as
cartas presentes na Bíblia, como as de Paulo às congregações.
No entanto, hoje, as cartas como conhecidas antigamente, elaboradas em papel, enviadas
por meio dos correios, e, muitas vezes, ansiosamente esperadas, foram sendo trocadas pelo
uso do e-mail e de aplicativos de mensagem.
Podemos afirmar que saber escrever uma carta a mão não é apenas uma habilidade
perdida no passado, mas também uma competência que revela habilidades linguísticas,
emocionais e até mesmo comportamentais.

Objetivos








Reconhecer a importância da palavra escrita.
Reconhecer as características do gênero textual.
Utilizar as linguagens formal e informal.
Pesquisar sobre a história das cartas ao longo do tempo.
Organizar, sintetizar e classificar as informações pesquisadas.
Pesquisar, identificar e relacionar saberes referentes ao tema.
Elaborar e trocar cartas entre os alunos da turma.
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Competências e habilidades

Competências desenvolvidas

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender
e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e
processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos,
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma
sociedade solidária.
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir
as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na
escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
História:
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as
histórias das famílias.
Geografia:
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o
dia a dia da sua comunidade.

Habilidades relacionadas*

Língua Portuguesa:
(EF01LP17) Escrever, corretamente, mesmo que de memória, o
próprio nome, o nome dos pais ou responsáveis, o endereço
completo, no preenchimento de dados pessoais em fichas de
identificação impressas ou eletrônicas.
(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou
o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização, estrutura; o tema e assunto do texto.
(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, agendas, bilhetes, recados, avisos, convites,
listas e legendas para fotos ou ilustrações, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas,
o texto produzido individualmente ou em grupo.
(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala
(EF01LP35) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por
espaços em branco.
Matemática:
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100
unidades e apresentar o resultado por registros verbais e
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
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brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.
Ciências:
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais
presentes em objetos de uso cotidiano.
* A ênfase nas habilidades aqui relacionadas varia de acordo com o tema e as atividades desenvolvidas no
projeto.

O que será desenvolvido
Durante o projeto, os alunos realizarão atividades que os levem a refletir sobre o uso da
palavra escrita e demonstrar habilidades básicas de leitura e adequação do uso da linguagem
para a elaboração de uma carta.

Materiais
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lápis grafite, lápis de cor ou canetas hidrocor
Papel almaço
Folhas de sulfite A4
Tesoura com pontas arredondadas
Cola
Envelopes
Selos
Modelos de cartas
Dicionário infantil

Etapas do projeto
Cronograma
Tempo de produção do projeto: 1 mês/ 4 semanas/ 2 aulas por semana
Número de aulas sugeridas para o desenvolvimento das propostas: 8 aulas

Aula 1: Sensibilização e apresentação do projeto
Conversar com os alunos, realizando um breve diagnóstico sobre o tema. É importante
apresentar a eles diferentes tipos de cartas, podendo mostrar-lhes modelos de cartas de
cobrança, pessoal, comercial e argumentativa, que estão inseridas no cotidiano deles. Passar
as cartas de mãos em mãos para que vejam as diferenças de tamanhos, quantidade de
carimbos, selos, coloração etc. Perguntar se conhecem uma história de alguma carta
importante que seus familiares tenham recebido, e se eles mesmos já escreveram cartinhas
para o Papai Noel, por exemplo. Deixar que os alunos contem suas histórias com cartas que
estão no cotidiano e nas fantasias deles.
Fazer que os alunos percebam as diferenças de conteúdo e linguagem entre elas.
Em seguida, explicar quais são os campos do envelope, como remetente e destinatário,
além do local para os carimbos e os selos e para que eles servem. Para isso, entregar para
cada aluno um envelope branco de carta simples.
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Como os alunos serão apresentados a palavras novas como “remetente” e “destinatário”,
supondo que não tenham conhecimento prévio do assunto, pedir que todos usem o dicionário
infantil. Nessa pesquisa, é importante acompanha-los e auxiliá-los no que for necessário, uma
vez que os alunos estão em fase de alfabetização. Frisar que o remetente é aquele que envia a
carta; o destinatário é aquele a quem enviamos algo. Com o verbete em mãos, verificar o
entendimento do significado das palavras e de seu uso.
Pedir, então, aos alunos que escolham entre os colegas da classe um destinatário, e que,
dispostos em duplas, pesquisem no arquivo da escola o nome completo e o endereço dele,
para que preencham com os dados necessários os campos demonstrados.
É importante ressaltar também elementos como: data, localização, saudação inicial,
objetivos e informações, que fazem parte do conteúdo da carta propriamente; saudação final,
agradecimento ou despedida e assinatura. Nesse momento, os alunos preencherão apenas a
parte externa do envelope para a fixação dos conceitos de remetente, destinatário e campos de
carimbos, e apenas em outro momento será produzido o conteúdo interno da carta. Então,
guardar o envelope preenchido.
Apresentar oralmente aos alunos um pouco sobre este projeto, seu cronograma e as
atividades que serão realizadas ao longo de cada uma das aulas.

Aula 2: Conhecendo o tema
Iniciar a aula explicando que as cartas são consideradas um dos meios de comunicação
mais antigos do mundo, junto aos mitos e aos contos populares, sendo consideradas um dos
primeiros gêneros textuais. Trata-se da principal forma de comunicação a distância, desde a
invenção da escrita até o final do século XX, com a popularização da telefonia e do e-mail.
Explicar aos alunos que os primeiros papéis de bilhetes e cartas eram feitos de papiro,
partindo das hastes de uma planta egípcia, e esse foi o principal suporte da escrita na
Antiguidade. Hoje, o papel que utilizamos também vem de plantas, como o pinheiro (Pinus).
Uma outra parte da história da correspondência que pode chamar a atenção dos alunos é
sobre os pombos-correios. Contar que, apesar de rara, essa ave é ainda utilizada para a
comunicação de bilhetes e troca de mensagens. Os pombos são treinados para carregar
mensagens de um local a outro bem afastado e voltar ao pombal onde vivem.
Em seguida, promover, com atividade de integração, uma troca de bilhetes entre os alunos.
Para isso, cada um deve receber metade de uma folha de papel e escrever um comentário de
uma palavra sobre o que acharam da história dos pombos. Pedir que passem seus papéis para
o aluno sentado ao lado, e esse colega deve completar o papel com uma palavra nova. Depois
de circular três vezes os bilhetes entre eles, com três palavras escritas, pedir que leiam o papel
que ficou em suas mãos, após a última troca com um colega. A linguagem do bilhete deve ser
curta e objetiva. Os bilhetes depois de lidos poderão ser colados no caderno do aluno.
O objetivo desta aula é que os alunos compreendam que esse modelo de correspondência
se trata de uma troca rápida de palavras entre poucas pessoas e normalmente é utilizado de
maneira informal, como ocorre nos atuais aplicativos de mensagens dos celulares.
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Aula 3: Aprofundando o tema
Pedir aos alunos que contem as cartas que chegarem a suas casas, dentro do prazo de 1
semana (7 dias). Para isso, deverão fazer uma anotação em seu caderno de todos os tipos de
cartas recebidas, por todos os membros da família, com dados de qualquer um dos tipos de
cartas mencionados anteriormente: carta comercial, pessoal, cobrança, divulgação ou
solicitação. Depois de anotados os dados com o número de correspondências recebidas, pedir
que tragam essas informações para montar um quadro em cartolina com os nomes dos alunos
e a quantidade recebida de cartas por família. Pedir que cada um preencha o quadro com os
seus dados.
Em seguida, adicionar o número de cartas que todas as famílias receberam no final de 1
semana. Identificar o aluno que recebeu mais cartas e trabalhar conceitos como numerais
ordinais, além de operações simples de Matemática. O quadro preenchido deverá ficar afixado
em sala de aula.
Exemplo de quadro a ser preenchido pelos alunos:
ALUNO

QUANTIDADE DE CARTA SEMANAL DA FAMÍLIA

ALUNO 1

3

ALUNO 2

1

ALUNO 3

2

ALUNO 4

0

TOTAL DE CARTAS DA SALA

6

Nesta aula os alunos devem refletir sobre como as correspondências são comuns e
frequentes na vida das famílias e, consequentemente, na vida das pessoas.

Aula 4: Carta para o carteiro da escola
Como forma de valorizar o trabalho do carteiro que faz a entrega das correspondências
da escola, propor aos alunos uma atividade que inverta essa lógica: os alunos irão entregar
uma carta a ele.
Nesta aula, os alunos irão escrever uma carta para o carteiro elogiando o seu importante
trabalho para a sociedade.
Distribuir folhas de papel para a turma e pedir que cada um escreva uma frase
agradecendo o carteiro pelo seu trabalho. Aqueles que quiserem também podem fazer
ilustrações. Pedir que coloquem as cartas dentro de um envelope maior. Mostrar que no campo
destinatário estará escrito: “Querido carteiro”, ou algo do tipo, e no campo remetente pedir que
escrevam seus nomes e o nome da escola.
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Verificar com os funcionários da escola ou com os correios locais quando o carteiro
costuma passar trazendo as correspondências da escola. Se for possível, no horário em que os
alunos estiverem na escola, fazer a entrega, de forma presencial, da carta dos alunos ao
carteiro. Caso não seja possível, pedir à secretária da escola, ou a algum funcionário, entregar a
carta e registrar esse momento com uma fotografia ou filmagem para mostrar aos alunos
posteriormente. Caso a escola não receba um carteiro regularmente, a carta poderá ser
endereçada aos funcionários dos correios locais.
A maneira como foi produzida essa carta contribui com a socialização dos alunos, uma
vez que exercita a empatia e a solidariedade, assim como valoriza o profissional carteiro que
atende à escola.

Aula 5: Começando uma carta
Pedir aos alunos que iniciem a elaboração da carta que será colocada dentro do envelope
para ser enviada a um amigo da classe. Fazer um sorteio para garantir que todos os alunos
escrevam e recebam uma carta de um colega. É importante que seja uma mensagem simples e
curta. Para tanto, relembrar com a turma o que são os conceitos de destinatário (a quem se
destina a carta) e remetente (aquele que envia a carta). Em seguida, distribuir os envelopes
recolhidos na Aula 1, nos quais os alunos já haviam anotado seus destinatários.
Assim que todos os alunos tiverem o envelope em mãos, pedir que pensem sobre o
assunto que queiram falar, quais comentários desejam fazer e qual o objetivo a ser alcançado
com a entrega da carta. Pedir que planejem a escrita da carta, primeiramente em uma folha de
rascunho, para que, posteriormente, seja passado para uma folha de papel definitiva.
A mensagem deverá ser colocada dentro do envelope de cada aluno. Pedir que fechem o
envelope com cola e coloquem os selos que deverão ser previamente providenciados. Distribuir
e mostrar onde são colocados os selos e explicar que eles servem para pagar os custos de
envio da carta, e estão presentes em todas as cartas no formato de selo/estampa ou de
carimbo. Com a carta pronta e selada, recolher todas para que sejam postadas na Aula 6.

Aula 6: Postando a carta nos correios
Iniciar a aula explicando o que são os correios e que esse tipo de troca de mensagens é
datado de mais de 2 mil anos. Esclarecer que se trata de um serviço organizado de difusão de
documentos escritos, que envolve o envio de documentos e encomendas entre um remetente e
um destinatário, os quais podem estar em uma mesma cidade ou em lugares muito distantes
entre si.
Pedir aos alunos que marquem quantos dias demora para que a carta chegue à casa
deles. Indicar o dia em que a postagem será feita para que todos possam estar cientes do
tempo de entrega. Avisá-los de que quanto mais longe dos correios, mais demorado é o
serviço, pois isso depende da organização de distribuição da empresa.
Avisar aos alunos que a próxima aula do projeto acontecerá apenas quando todos
indicarem ao professor que receberam suas cartas em casa. Quando isso acontecer, agendar a
Aula 7 e última do projeto e pedir que todos tenham as cartas em mãos.
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Aula 7: Analisando as cartas recebidas
Pedir aos alunos que tragam as cartas que receberam pelos correios. Auxiliá-los na
leitura em voz alta das cartas. Sugerimos que, além de ler as mensagens, os alunos possam
dar a sua opinião ou expressem qual sensação o recebimento das cartas trouxe a eles, se
ficaram ansiosos ou tranquilos, o que torna a leitura mais interessante, completa e informativa.
Caso na carta haja alguma pergunta endereçada ao destinatário, pedir que respondam
se quiserem no momento da leitura, de forma a fechar o ciclo de recebimento e resposta
característico das cartas ou correspondências. Pedir aos alunos que analisem os carimbos dos
locais por onde a carta passou, provavelmente dos correios locais, e também as datas que
aparecem carimbadas em cima dos selos. Pedir que calculem quantos dias levou para que as
cartas fossem entregues a partir do momento da postagem.

Avaliação
Avaliar a participação dos alunos nos diversos momentos do projeto, tanto de forma
coletiva como individualmente, além de suas produções e seu interesse. Para auxiliá-lo, foram
sistematizadas, na forma de quadro, algumas propostas de avaliações para cada aula do
projeto. Elas são sugestões e devem ser ampliadas e/ou modificadas, de acordo com a
realidade de cada turma e do interesse do professor.
Aulas
1
2
3
4
5
6
7
8

Proposta de avaliação
Verificar a participação na escrita de remetente e destinatário das primeiras cartas.
Conferir a interação nas atividades com bilhetes entre a turma.
Verificar as respostas e confecção do quadro com a tabulação das cartas recebidas.
Avaliar a participação na produção da carta para o carteiro que atende a escola.
Avaliar a produção textual das cartas.
Verificar e avaliar a participação dos alunos nas etapas da postagem da carta.
Verificar e avaliar a participação na troca de cartas entre os alunos e a interação deles.
Autoavaliação do aluno e do professor. Verificar os acertos e as dificuldades no projeto.

Avaliação final
Avaliar os alunos com base na participação em todas as atividades ao longo do
bimestre, tanto coletiva como individualmente. A produção de texto no formato carta deve ser
analisada para correção de erros e observação do nível de alfabetização de cada aluno.
Além disso, avaliar o projeto como um todo, indicando os problemas enfrentados e quais
foram as saídas e soluções para tal desafio. Verificar se o tempo para o projeto foi suficiente e
se todos os objetivos propostos foram alcançados, e, se não foram, identificar o motivo.

Referências bibliográficas complementares


SCHENEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim et al. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução
e organização Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004. O
livro traz orientações e referenciais novos que os PCNs puseram em circulação nas escolas
e nos programas de formação de professores, que geraram inúmeras dúvidas quanto a
como pensar o ensino dos gêneros escritos e orais e como encaminhá-los de maneira
satisfatória.
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KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção
textual. São Paulo: Contexto, 2009. O livro trata da escrita, que requer a mobilização de
conhecimentos referentes à língua, a textos, a coisas do mundo e a situações de
comunicação. Com base em um conjunto de exemplos comentados as autoras
demonstram a aplicação dos conceitos teóricos abordados, favorecendo a sua
compreensão e ressaltando sempre as peculiaridades de cada gênero textual.
ANDALÓ, Adriane. Didática de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental:
alfabetização, letramento, produção de texto em busca da palavra-mundo. São Paulo: FTD,
2000. Este livro busca abrir um espaço de reflexão pedagógica e metodológica a respeito
do ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa, desde o período de alfabetização, para
que o professor possa rever sua prática diante do atual desafio de melhorar a qualidade de
ensino para todos.
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1a sequência didática:
Recadinho carinhoso!
Será abordado o bilhete, gênero textual que possui linguagem simples e objetiva, de modo
que, ao produzir um exemplar, os alunos entendam sua estrutura e sua função social.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objetos de conhecimento

Habilidades

Objetivos de aprendizagem

Conteúdo

Decodificação
Planejamento de texto
Textos de gêneros textuais diversos
 (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas
gráficas e semânticas.
 (EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o
tema e assunto do texto.
 (EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, agendas, bilhetes, recados, avisos, convites, listas e
legendas para fotos ou ilustrações, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
 Reconhecer a função social do bilhete, por meio de discussão.
 Identificar a estrutura do bilhete e os elementos que o constituem,
como destinatário, assunto, despedida, assinatura do remetente e
data.
 Ler e interpretar alguns bilhetes, identificando as características do
gênero.
 Produzir bilhetes em grupo, dupla e sozinho, com a ajuda dos
responsáveis ou do professor como escriba, respeitando sua
estrutura.
 Gênero textual bilhete

Materiais e recursos


Fichas de autoavaliação

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas
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Aula 1
Para iniciar a aula, pedir aos alunos que se sentem em círculo e perguntar se sabem o que é
um bilhete e para que serve. Reservar cinco minutos da aula para que deem suas opiniões
sobre o assunto. Lembrá-los do combinado de que, para ter a permissão de falar, é preciso
levantar a mão e aguardar sua vez. Nesse momento, espera-se que eles se lembrem dos
bilhetes que a escola envia aos seus responsáveis para informar datas de reunião ou
comemorações, por exemplo.
Depois, explicar que o bilhete é um gênero textual bastante utilizado no dia a dia, quando
precisamos avisar alguém de alguma coisa, por exemplo. Perguntar se já precisaram deixar um
bilhete para alguém ou se já receberam algum.
É importante criar oportunidades em que os alunos tenham acesso à cultura escrita e que
isso gere neles a necessidade de ler e escrever, pois, quanto mais contato com a cultura
escrita, mais sentirão necessidade de apropriar-se desse instrumento. Para tanto, o processo
de ensino e aprendizagem do registro escrito da língua não deve estar desvinculado das
experiências sociais desses alunos nem desassociado da necessidade deles de se comunicar.
Dando continuidade à atividade, escrever um bilhete na lousa e questioná-los oralmente, tal
como sugerido a seguir.
Juliana,
Amanhã não terá aula de natação. A aula foi
transferida para a próxima sexta-feira, no mesmo
horário.
Um beijo,
Laurinha
15/11/2019






Quem escreveu esse bilhete?
Para quem esse bilhete foi escrito?
Por que esse bilhete foi escrito?
Quando esse bilhete foi escrito?
Em que ocasiões precisamos escrever um bilhete?

Após a discussão, sistematizar as respostas, explicando aos alunos a estrutura de um
bilhete e para que serve.






Destinatário: pessoa para quem foi escrito o bilhete.
Assinatura do remetente: assinatura da pessoa que escreveu o bilhete.
Corpo do texto: mensagem curta que será transmitida.
Despedida: no registro escrito informal da língua, expressões como “beijos”, “abraços”, “se
cuida”, por exemplo. Nos bilhetes enviados pela escola, a despedida é mais formal. Usa-se
expressões como “atenciosamente” e “contamos com a sua colaboração”.
Data: dia em que o bilhete foi escrito.
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Solicitar aos alunos que se organizem em grupos com quatro ou cinco integrantes para
escreverem um bilhete; estipular 20 minutos para essa atividade. Eles deverão discutir para
quem enviarão o bilhete e qual será a mensagem. Circular pela sala de aula para solucionar
eventuais dúvidas e servir de escriba, se for necessário. Após o término da produção, os alunos
deverão verificar se o bilhete contém todos os elementos necessários.
Recolher as produções e fazer as correções pertinentes em relação a ortografia, pontuação
e adequação da estrutura do gênero. Devolver o material para os alunos e pedir que o
reescrevam com base nos seus apontamentos e comentários. É importante mostrar-se
disponível para auxiliá-los em quaisquer dúvidas que possam surgir. Estipular um tempo para
essa nova etapa conforme as dificuldades da turma. Se julgar necessário, pedir que realizem a
reescrita do texto em casa e tragam a versão final na aula seguinte.
Uma sugestão para explorar o conteúdo trabalhado é entregar uma ficha de autoavaliação
para cada grupo, tal como a proposta a seguir, e pedir a eles que respondam às perguntas
sobre o bilhete, marcando um X nas respostas que estiverem de acordo com o texto que
produziram.
NOME DO GRUPO: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DO BILHETE EM GRUPO
O BILHETE TEM O NOME DO DESTINATÁRIO?
( ) SIM
O DESTINATÁRIO CONSEGUIRÁ ENTENDER A MENSAGEM?
( ) SIM
TEM DESPEDIDA?
( ) SIM
FOI ASSINADO PELO REMETENTE?
( ) SIM
HÁ REGISTRO DO DIA EM QUE O BILHETE FOI ESCRITO?
( ) SIM

( ) NÃO
( ) NÃO
( ) NÃO
( ) NÃO
( ) NÃO

Para explorar ainda mais o conteúdo trabalhado em sala de aula, solicitar aos alunos que,
em casa, com a ajuda dos responsáveis, produzam um bilhete sobre qualquer assunto
direcionado ao professor e que tenha uma finalidade clara. Esta atividade será apresentada na
próxima aula.

Aula 2
Ao iniciar a segunda aula, solicitar aos alunos que se sentem em roda e que apresentem a
atividade produzida em casa. Uma possibilidade é usar a ordem alfabética da chamada para
organizar a sequência de leitura dos bilhetes. Estipular 10 minutos para que façam a leitura.
Caso apresentem dificuldade, auxiliá-los nesse momento.
Após a exposição de todos os alunos, perguntar a eles se se lembram do assunto do bilhete
que trouxeram. Relembrar o que foi combinado sobre como se portar para ter a vez de falar e
determinar 5 minutos para que cada um se expresse. Enquanto isso, fazer uma lista na lousa
com os assuntos apontados por eles. Esclarecer que bilhetes são escritos por diversos
motivos, como fazer um pedido, elogiar alguém, comunicar eventos na escola ou até agradecer
algo a alguém. Explicar também que esse tipo de texto é um meio de se comunicar de forma
breve e objetiva. Contar que, ao escrever um bilhete, eles aprenderão variações de uso da língua
e processos de escrita.
Logo em seguida, analisar os bilhetes e classificá-los de acordo com a finalidade de cada
um. Espera-se que eles percebam a função social desse gênero textual, que geralmente é
usado para pedir, agradecer, oferecer, informar, desculpar ou perguntar.
Nos próximos 15 minutos, pedir a eles que se sentem em duplas e solicitar que escrevam
um novo bilhete. Os alunos precisarão decidir para quem será destinado e por qual motivo (se
será para pedir, agradecer, oferecer, informar, desculpar, elogiar ou perguntar, por exemplo).
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Uma sugestão é aproveitar situações do cotidiano escolar. Por exemplo, se o destinatário do
bilhete for um colega, avisar sobre o horário de leitura na biblioteca ou solicitar algum material
emprestado; se forem os responsáveis, avisar que não haverá aula em um determinado dia.
Circular pela sala para ajudá-los, seja com dúvidas e questionamentos, seja como escriba.
Chamar a atenção deles para o objetivo do bilhete, pois deve conter informações claras e
sucintas. É importante lembrá-los dos elementos que compõem esse gênero textual, fazendo
perguntas a todos e escrevendo as respostas na lousa para que recorram a estas, caso surjam
dúvidas quanto à estrutura.
Em seguida, pedir-lhes que troquem os bilhetes entre si para que analisem a estrutura e
verifiquem os tipos de bilhetes que foram escritos pelos colegas. Por fim, entregar uma ficha a
cada dupla para que faça uma autoavaliação, reconhecendo e preenchendo com um X o motivo
do bilhete.
NOME DA DUPLA: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A FINALIDADE DO BILHETE
ASSINALE COM UM X O MOTIVO DO BILHETE QUE ESCREVERAM:
( ) PEDIR.
( ) AGRADECER.
( ) OFERECER.
( ) INFORMAR.
( ) DESCULPAR-SE.
( ) ELOGIAR.
( ) OUTROS. QUAL? __________________________________________
Espera-se que os alunos compreendam a importância da interlocução no início da
alfabetização como um instrumento cultural complexo que os auxiliará na apropriação da
escrita.
As atividades propostas possibilitam aos alunos identificar a necessidade de ler e escrever,
sempre considerando a função social e a estrutura do gênero, isto é, escrever alguma coisa – a
mensagem/o assunto – para alguém, ao mesmo tempo em que também leem textos de
alguém. A escrita precisa ter sentido para eles e, por isso, são primordiais atividades que os
estimulem a escrever nesse processo de alfabetização.
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Avaliação
Verificar se o aluno reconheceu a função social do bilhete, por meio de discussão oral, e se
identificou os elementos que compõem esse gênero textual, como destinatário, assunto,
despedida, assinatura do remetente e data. Outro aspecto a ser observado é se o aluno
produziu um bilhete em grupo, em dupla e sozinho e se conseguiu avaliar essas produções. É
importante também que reflita sobre a aprendizagem, realizando uma autoavaliação.
NOME DO ALUNO: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE O GÊNERO BILHETE
EU SEI O QUE É UM BILHETE?

( ) SIM ( ) NÃO

SEI PARA QUE SERVE UM SOU CAPAZ DE ESCREVER
BILHETE?
UM BILHETE?
( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO
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2a sequência didática:
Ortografia
Serão abordados os conhecimentos linguísticos, especificamente das letras D e T. Será
confeccionado um jogo da memória formado por peças que apresentam uma figura em um par
e a grafia do nome da figura ou da ação no outro, para haver assimilação significativa da
ortografia das palavras.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento

Consciência grafofonêmica


Habilidade

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos







(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras
comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios,
mas que se diferenciam por apenas um fonema/letra (como
faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).
Reconhecer a diferença fonológica entre as letras D e T.
Compreender o significado das palavras de acordo com o que
representam.
Diferenciar palavras que se distinguem apenas pela letra D ou T.
Escrita de palavras escritas com as letras D e T.
Ampliação/Aquisição de vocabulário.

Materiais e recursos






Giz de lousa
Material para colorir, como giz de cera e lápis de cor
Canetas hidrográficas
Tesoura com pontas arredondadas
Folhas de papel sulfite

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Para iniciar a aula, pedir aos alunos que se sentem em um círculo no chão. Depois,
perguntar se conhecem e gostam de adivinhações. Organizar a turma para que falem um de
cada vez, dando oportunidade a todos. Espera-se que se lembrem de alguma charada que
utilizaram com os colegas ou familiares e responsáveis. Caso não consigam se lembrar,
auxiliá-los, dizendo que algumas adivinhações podem começar com “O que é, o que é?”.
Estipular dez minutos para que apresentem suas adivinhas, caso conheçam alguma.
Em seguida, dividi-los em grupos e fazer uma espécie de jogo. Dizer algumas adivinhações,
como as sugeridas a seguir, para que tentem descobrir as respostas.
 O que é, o que é? Tem coroa, mas não é rei, tem raiz, mas não é planta?
Dente.
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O que é, o que é? São em sete irmãos, cinco têm nome e sobrenome e dois só têm o
primeiro nome?
Dias da semana.
O que é que se compra para comer, mas nunca se come?
Talheres.
O que é que quanto mais se enxuga, mais molhado fica?
Toalha.

Fazer as perguntas do “O que é, o que é?” uma por vez. À medida que os alunos forem
adivinhando, escrever as respostas na lousa. Espera-se que percebam que as palavras que
respondem a essas adivinhas são iniciadas pelas consoantes D e T e tais letras possuem um
som parecido. Ganha quem acertar o maior número de adivinhas.
Trabalhar com ortografia – conjunto de regras que orienta o emprego das letras e dos
sinais gráficos no registro escrito da língua – possibilita conhecer como uma palavra é grafada
e, também, refletir sobre o motivo de ela ser escrita de determinada forma, quando possível.
Para tanto, é necessário um trabalho de reflexão e construção das normas que regem a
ortografia como um conhecimento que o aluno constrói com o auxílio do professor. Explicar a
eles a importância de desenvolver atividades de ortografia durante a aquisição da escrita, para
que, ao escreverem, possam garantir clareza na comunicação e na expressão das ideias. Nesse
sentindo, a proposta de trabalhar a ortografia de palavras escritas com D e T torna-se relevante,
visto que os fonemas representados por essas consoantes na escrita apresentam um som
muito semelhante.
Dando continuidade à atividade, reservar 15 minutos para fazer duas listas e preenchê-las
com as palavras das adivinhas, como no modelo a seguir:
PALAVRAS QUE COMEÇAM COM D
DENTE
DIAS

PALAVRAS QUE COMEÇAM COM T
TALHERES
TOALHA

Em seguida, estimular os alunos a dizer outras palavras que possam ser inseridas nas
listas. Aproveitar a ocasião para que eles leiam as palavras.
Depois, pedir para que prestem atenção às palavras que começam com D, como dente e
dias. Se mudarmos a letra inicial dessas palavras para T, quais palavras formaríamos? (Tente e
tias) Elas têm o mesmo sentido que dente e dias?
Para finalizar a aula, solicitar uma tarefa para casa com o objetivo de explorar o conteúdo
desenvolvido durante a aula. Com o auxílio dos responsáveis, os alunos deverão descobrir as
palavras embaralhadas no diagrama, conforme proposto a seguir.
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NOME DO ALUNO: ________________________________________________________________________
LIÇÃO DE CASA – ORTOGRAFIA COM D E T
DESEMBARALHE AS SÍLABAS PARA FORMAR PALAVRAS QUE COMEÇAM COM AS LETRAS D
OU T. DEPOIS, REPRESENTE-AS COM UM DESENHO:
TE –MA – TO

LHA –A – TO

DO –DA

TE –DEN

_________________

_________________

_________________

_________________

Tomate, toalha, dado, dente.

Aula 2
Durante os 10 minutos iniciais da aula, pedir aos alunos que apresentem a atividade feita
em casa, a fim de verificar se todos conseguiram encontrar as respostas. Caso algum aluno
tenha apresentado dificuldade, auxiliá-lo nesse momento.
Em seguida, explicar que confeccionarão um jogo da memória com palavras parecidas na
representação gráfica, mas que têm sentidos diferentes.
Para isso, organizar em duplas e distribuir folhas sulfite para auxiliá-los na produção das
peças. Nesse jogo da memória, cada par de peças será composto da seguinte maneira: uma
peça terá a palavra escrita por extenso e a outra, um desenho que representará essa palavra
feito pelos alunos, como no esquema a seguir.

GATO

GADO

TIA

DIA

DESENHO DO ALUNO

DESENHO DO ALUNO

DESENHO DO ALUNO

DESENHO DO ALUNO
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QUATRO QUADRO DOMAR
DESENHO DO ALUNO

DESENHO DO ALUNO

DESENHO DO ALUNO

TOMAR
DESENHO DO ALUNO

Combinar com os alunos as regras do jogo. Para começar, as peças são postas com as
figuras e as palavras voltadas para baixo, para não serem vistas. Na sua vez, cada participante
deve virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso a figura e a palavra que a nomeia
combinem, o participante deve recolher esse par e jogar novamente. Se forem peças diferentes,
deverão ser viradas para baixo novamente e será a vez de o próximo jogar. Ganha quem tiver
mais pares no final.
Após finalizarem o jogo, questionar os alunos se perceberam algo em relação à grafia das
palavras. Com essa atividade, espera-se que identifiquem que há palavras no jogo que, embora
apresentem semelhanças na representação gráfica no som, diferenciam-se por um fonema, /d/
ou /t/, que são representados na escrita pelas letras D e T.
O trabalho com ortografia se mostra importante porque estimula o aprendizado da língua e
o conhecimento das normas ortográficas e permite que, paulatinamente, os alunos assimilem a
grafia das palavras. Compreender a importância de escrever as palavras de modo preciso
proporciona segurança a eles no momento das produções textuais.

Avaliação
A avaliação deve ocorrer continuamente, como parte integrante e intrínseca do processo de
ensino e aprendizagem, e não somente após o término das etapas das atividades propostas.
Assim, deve permitir que o aluno identifique seus equívocos e reformule suas hipóteses e,
consequentemente, seus saberes linguísticos.
Por isso, durante as atividades propostas, é importante observar e registrar as possíveis
dúvidas e dificuldades apresentadas por eles, a fim de encontrar estratégias para que
compreendam as diferenças entre as letras D e T e utilizem corretamente essas consoantes na
escrita de palavras. Para que o aluno perceba seu progresso em relação a isso, sugere-se
utilizar uma ficha de autoavaliação, como sugerido a seguir.
NOME DO ALUNO: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A ORTOGRAFIA DE PALAVRAS COM D E T
EU DIFERENCIO AS LETRAS D E T NA ESCRITA SOU CAPAZ DE RECONHECER A DIFERENÇA
DE PALAVRAS?
ENTRE O SOM DA LETRA D E O DA LETRA T?
( ) SIM.

( ) NÃO.

( ) SIM.

( ) NÃO.
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3a sequência didática:
Sequências narrativas
Serão abordados as fábulas e os elementos da narrativa e, também, serão propostas
atividades que auxiliem no desenvolvimento da compreensão leitora e da percepção dos
elementos que constituem esse gênero.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objetos de conhecimento

Habilidades

Decodificação
Elementos constitutivos do discurso narrativo ficcional em prosa e
versos: estrutura da narrativa e recursos expressivos
 (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas
gráficas e semânticas.
 (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da estrutura de
narrativa ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e espaço.

Objetivos de aprendizagem




Desenvolver habilidades de leitura, por meio do gênero fábula.
Identificar os elementos que compõem uma narrativa.

Conteúdos





Interpretação de texto.
Elementos da narrativa: personagem, tempo, espaço.
Gênero textual fábula.

Materiais e recursos





Giz de lousa
Folha de papel sulfite
Material para colorir, como giz de cera e lápis de cor
Cópias das atividades

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Iniciar a aula, solicitando aos alunos que façam uma roda e se sentem no chão. Explicar
que eles ouvirão uma história. Antes de começar a leitura, fazer algumas perguntas que os
ajudem a identificar os principais elementos que constituem o gênero textual fábula. Uma
sugestão é perguntar:
 Já ouviram falar de fábulas?
 Conhecem alguma fábula? Qual?
 Quem são as personagens da fábula que você leu?
 O que chamou sua atenção nessa história?
Para que todos possam falar e ser ouvidos, estipular 10 minutos e combinar que, para ter a
vez, é preciso levantar a mão, enquanto os demais devem ouvir com atenção.
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Após os alunos apresentarem suas opiniões, explicar que as fábulas são histórias curtas
que transmitem um ensinamento e, em geral, as personagens são animais com características
e comportamentos humanos. É importante dizer que se trata de uma das mais antigas formas
de narrativa e muitos escritores dedicaram-se a esse gênero, todavia três ficaram
mundialmente famosos: Esopo (da Grécia), Fedro (da Roma antiga) e Jean de La Fontaine (da
França). No Brasil, Monteiro Lobato recriou muitas fábulas escritas por esses autores.
Em relação à sua estrutura, uma das características é que apresentam duas partes bem
delimitadas: na primeira parte, narra-se a história e, na segunda, apresenta-se um ensinamento
que explica o significado dela.
Chamar a atenção dos alunos para o fato de que as fábulas são textos antigos,
transmitidos oralmente de pai para filho e, por isso, podem apresentar mais de uma versão.
Nos próximos 20 minutos, contar a história “O leão e o javali”, fazendo algumas perguntas
durante a leitura para que eles desenvolvam estratégias de compreensão do texto.
O LEÃO E O JAVALI

NUM DIA MUITO QUENTE, UM LEÃO E UM JAVALI CHEGARAM
JUNTOS A UM POÇO. ESTAVAM COM MUITA SEDE E COMEÇARAM A
DISCUTIR PARA VER QUEM BEBERIA PRIMEIRO.
NENHUM CEDIA A VEZ AO OUTRO. JÁ IAM ATRACAR-SE PARA
BRIGAR, QUANDO O LEÃO OLHOU PARA CIMA E VIU VÁRIOS URUBUS
VOANDO.
— OLHE LÁ! — DISSE O LEÃO. — AQUELES URUBUS ESTÃO COM FOME
E ESPERAM PARA VER QUAL DE NÓS DOIS SERÁ DERROTADO.
— ENTÃO, É MELHOR FAZERMOS AS PAZES — RESPONDEU O JAVALI.
— PREFIRO SER SEU AMIGO A SER COMIDA DE URUBUS.
MORAL: DIANTE DE UM PERIGO MAIOR, É MELHOR ESQUECER AS
PEQUENAS RIVALIDADES.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC,
v. 3, n. 2, 2000.

Antes da leitura, realizar perguntas como: por que o nome da história é “O leão e o javali”? O
que será que vai acontecer?. Após o segundo parágrafo, perguntar: quem vai beber primeiro?.
Espera-se que os alunos compreendam que analisar, comparar e relacionar são estratégias que
auxiliam na interpretação, pois, em um texto, as informações podem estar explícitas ou não,
sendo preciso fazer inferências para chegar a conclusões com base nas informações
apresentadas.
É importante discutir com eles se as hipóteses levantadas no primeiro momento se
confirmaram total ou parcialmente, ou, então, por que não se confirmaram.
Após a leitura, pedir que se sentem em duplas para discutir sobre a história que acabaram
de ouvir. Para essa etapa da atividade, estipular 10 minutos. Para ajudá-los nessa tarefa de
interpretação, colocar na lousa uma lista de questões para que tenham um roteiro a seguir.
Pedir que primeiro conversem sobre as perguntas para, depois, escreverem as respostas no
caderno. Enquanto fazem essa atividade, circular para ver se precisam de ajuda ou de um
escriba.
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1. ONDE O JAVALI E O LEÃO SE ENCONTRARAM?
Em um poço.

2. POR QUE OS DOIS COMEÇARAM A DISCUTIR?
Para ver quem beberia água primeiro.

3. O QUE O LEÃO VIU AO OLHAR PARA CIMA?
Vários urubus voando.

4. O QUE O LEÃO ACHOU QUE OS URUBUS FARIAM?

O leão achou que os urubus estavam só esperando para ver quem seria derrotado na briga.

5. O QUE ELES RESOLVERAM FAZER?

Fazer as pazes para não virarem comida de urubu.

6. QUAL É O ENSINAMENTO TRANSMITIDO PELA HISTÓRIA?

Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades.

7. O LEÃO E O JAVALI ESQUECERAM AS RIVALIDADES PARA SEMPRE? POR QUÊ?

Resposta pessoal, desde que coerente. Os alunos podem responder que esqueceram as
rivalidades naquele momento porque estavam com sede, mas continuaram brigando em
outros momentos.

Depois, abrir espaço para que socializem suas respostas. Estipular 10 minutos para isso,
por exemplo. Organizar a ordem em que as duplas apresentarão as respostas. Anotar na lousa
a resposta final a que toda a turma chegou para cada uma das perguntas.
Espera-se que essas atividades ampliem o repertório cultural dos alunos e que percebam
que esse é o momento para interpretar a história e, ainda, desenvolver a habilidade de se
expressarem oralmente.
Para finalizar a aula, perguntar o que acharam da fábula lida.

Aula 2
Para iniciar a aula, organizar os alunos em semicírculo e explicar que aprofundarão seus
conhecimentos sobre as fábulas. Em seguida, dizer que utilizarão a fábula da aula anterior para
conhecer melhor a estrutura das narrativas.
Perguntar se eles se lembram da história contada. Permitir que falem sobre a história, mas
antes reafirmar o que foi combinado sobre respeitar o colega enquanto fala. Para esse
exercício, reservar cerca de 5 minutos.
Depois, pedir que se sentem em duplas. Distribuir uma folha de sulfite, como o modelo
sugerido a seguir, e solicitar que representem as personagens, o tempo (quando aconteceu) e o
espaço (onde aconteceu) da fábula por meio de desenhos, que podem ser feitos com giz de
cera ou lápis de cor, por exemplo. Durante a atividade, circular pela sala para ajudá-los a
relembrar as partes principais da história. Estipular 25 minutos, por exemplo, para a realização
desse trabalho.
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PERSONAGENS DA FÁBULA

QUANDO ACONTECE A HISTÓRIA?

ONDE ACONTECE A HISTÓRIA?

Espera-se que os alunos percebam que as personagens são o leão, o javali e os urubus e
que não fica claro quando aconteceu a história. Sabemos apenas que era um dia muito
quente, então podemos supor que era verão. De acordo com o texto, a história se passa à
beira de um poço.
Para finalizar a aula, perguntar se eles se lembram do ensinamento dessa fábula e se
concordam com ela depois de analisarem o texto.

Avaliação
É importante observar se os alunos estão participando e realizando as atividades
propostas, com o objetivo de auxiliá-los no processo de ensino e aprendizagem. A avaliação
poderá ser feita em todos os momentos da aula, a fim de verificar se conseguiram desenvolver
habilidades de leitura e interpretação de texto e se aprenderam sobre elementos da narrativa e
a estrutura do gênero textual fábula.
É possível, também, propor que respondam às questões relacionadas ao texto, conforme a
ficha a seguir, para que possam identificar seu progresso quanto à fase de consolidação dos
mecanismos da leitura.
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NOME DO ALUNO: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO DE LEITURA DA FÁBULA “O LEÃO E O JAVALI”
1. NA SUA OPINIÃO, A ATITUDE DO JAVALI, AO
FAZER AS PAZES, FOI DE:

( ) OUSADIA.
( ) CORAGEM.
( ) SABEDORIA.
2. QUAL ERA O PROBLEMA DO LEÃO E DO
( ) ELES QUERIAM BRIGAR.
JAVALI?
( ) ELES QUERIAM BEBER ÁGUA NO POÇO.
( ) ELES QUERIAM FAZER AS PAZES.
3. COMO TERMINOU A HISTÓRIA?
( ) ELES BRIGARAM COM OS URUBUS.
( ) ELES FIZERAM AS PAZES.
( ) ELES BRIGARAM.
1. Resposta pessoal. 2. Eles queriam beber água no poço. 3. Eles fizeram as pazes.
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4a sequência didática:
“Os viajantes e o urso”
Serão abordados a interpretação de uma fábula, que trata do valor de uma amizade
verdadeira, e o sentido de palavras e expressões utilizadas no texto.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objetos de conhecimento

Habilidades

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

Decodificação
Reflexão sobre o léxico do texto
Sinonímia e antonímia
 (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas
gráficas e semânticas.
 (EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em
textos.
 (EF01LP36) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de
significado (sinonímia) e separá-las pelo critério de oposição de
significado (antonímia).
 Estabelecer relações entre sentido e contexto, pressuposições e
intertextualidade.
 Identificar o valor semântico da palavra no texto.
 Relacionar as sílabas aos fonemas que representam.
 Compreensão e interpretação de texto.
 Ordenação de sílaba para formar palavras.
 Sinônimos.

Materiais e recursos




Giz de lousa
Cópias da fábula “Os viajantes e o urso”
Cópias das atividades

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Pedir aos alunos que se sentem em roda e perguntar se conhecem a fábula “Os viajantes e
o urso”. Lembrá-los do combinado sobre levantar a mão e esperar a vez de falar e ouvir os
colegas com atenção e respeito. Estipular 10 minutos para que exponham suas opiniões. Caso
demonstrem não conhecer a história, explicar que se trata de uma fábula e lembrá-los de que
esse tipo de narrativa se caracteriza por ser curta; ter, normalmente, animais com
comportamento humano como personagens e trazer, ao final, uma moral ou um ensinamento.
Na sequência, contar a história. Depois, propor uma roda de conversa para discutirem sobre
a fábula. Uma sugestão é escrever na lousa um roteiro dos assuntos que podem ser discutidos.
Reservar 10 minutos, por exemplo, para essa atividade.
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Em seguida, pedir que formem duplas e distribuir cópias da fábula “Os viajantes e o urso”
com as atividades indicadas a seguir. Combinar com eles que terão um tempo determinado,
por exemplo, 30 minutos, para ler e responder às questões de compreensão do texto.
OS VIAJANTES E O URSO

DOIS HOMENS VIAJAVAM JUNTOS QUANDO, DE REPENTE, SURGIU
UM URSO DE DENTRO DA FLORESTA E PAROU DIANTE DELES, URRANDO.
UM DOS HOMENS TRATOU DE SUBIR NA ÁRVORE MAIS PRÓXIMA E
AGARRAR-SE AOS RAMOS. O OUTRO, VENDO QUE NÃO TINHA TEMPO
PARA ESCONDER-SE, DEITOU-SE NO CHÃO, ESTICADO, FINGINDO-SE DE
MORTO, PORQUE OUVIRA DIZER QUE OS URSOS NÃO TOCAM EM
HOMENS MORTOS.
O URSO APROXIMOU-SE, CHEIROU O HOMEM DEITADO E VOLTOU DE
NOVO PARA A FLORESTA.
QUANDO A FERA DESAPARECEU, O HOMEM DA ÁRVORE DESCEU
APRESSADAMENTE E DISSE AO COMPANHEIRO:
– VI O URSO DIZER ALGUMA COISA NO SEU OUVIDO. O QUE ELE
DISSE?
– DISSE PARA EU NUNCA VIAJAR COM UM MEDROSO.
MORAL: NA HORA DO PERIGO É QUE SE CONHECEM OS AMIGOS.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, v. 3, n. 2,
2000.

1. QUAIS SÃO AS PERSONAGENS DA HISTÓRIA?
Dois homens e o urso.

2. POR QUE UM DOS HOMENS DESISTIU DE SE ESCONDER NA ÁRVORE?
Porque não tinha tempo suficiente para subir e se esconder nela.

3. POR QUE UM DOS VIAJANTES FINGIU QUE ESTAVA MORTO?

Porque tinha ouvido alguém dizer que os ursos não tocam em homens mortos.

4. QUAL É O ENSINAMENTO DA HISTÓRIA?

Que é nos momentos difíceis que conhecemos nossos amigos.

5. MARQUE COM UM X A FRASE QUE EXPLICA O ENSINAMENTO DESSA HISTÓRIA:
( ) O PERIGO PÕE À PROVA A SINCERIDADE DE UMA AMIZADE.
( ) DEVAGAR E SEMPRE SE CHEGA NA FRENTE.
( ) MUITA ESPERTEZA NEM SEMPRE DÁ CERTO.
( ) CUIDADO COM QUEM DIZ QUE NÃO QUER SEU DINHEIRO.
( ) OS PREGUIÇOSOS COLHEM O QUE MERECEM.
O perigo põe à prova a sinceridade de uma amizade.
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6. MARQUE COM UM X A FRASE QUE APRESENTA A SEQUÊNCIA CORRETA DOS FATOS

NARRADOS:
( ) UM VIAJANTE ESCALOU UMA ÁRVORE, O OUTRO VIAJANTE FINGIU-SE DE MORTO E O
URSO APARECEU.
( ) O URSO APARECEU, UM VIAJANTE FINGIU-SE DE MORTO E O OUTRO ESCALOU UMA
ÁRVORE.
( ) UM VIAJANTE FINGIU-SE DE MORTO, O URSO APARECEU E O OUTRO VIAJANTE
ESCALOU UMA ÁRVORE.
( ) O URSO APARECEU, UM VIAJANTE ESCALOU UMA ÁRVORE E O OUTRO VIAJANTE
FINGIU-SE DE MORTO.
( ) UM VIAJANTE FINGIU-SE DE MORTO, O OUTRO VIAJANTE ESCALOU UMA ÁRVORE E O
URSO APARECEU.
O urso apareceu, um viajante escalou uma árvore e o outro viajante fingiu-se de morto.

Por fim, pedir que colem a folha com o texto e as atividades no caderno, pois a utilizarão na
próxima aula.
Espera-se que compreendam que esse tipo de leitura tem um caráter formativo, relacionado
à aquisição e à ampliação de conhecimentos, que conduz a uma leitura crítica e reflexiva. Isso
porque, ao analisar, comparar, diferenciar e julgar ideias contidas no texto, eles ampliarão a
compreensão sobre os significados de palavras e expressões.

Aula 2
Ao iniciar esta aula, pedir aos alunos que se organizem novamente em duplas. Em seguida,
explicar que utilizarão a fábula da aula anterior para conhecer melhor os elementos que
compõem essa narrativa.
Perguntar se eles se lembram da história que foi contada. Permitir que cada um fale sobre a
história. Nesse momento, sugere-se reafirmar o que foi combinado sobre respeitar o colega
enquanto fala. Estabelecer 10 minutos para essa atividade, por exemplo.
Depois, distribuir cópias de novas atividades propostas a seguir, para as duplas
responderem. Para isso, pedir que releiam e consultem o texto trabalhado na aula anterior,
sempre que necessário.

1. LEIAM O TRECHO A SEGUIR:
– VI O URSO DIZER ALGUMA COISA NO SEU OUVIDO. O QUE ELE
DISSE?
– DISSE PARA EU NUNCA VIAJAR COM UM MEDROSO.
A) A QUEM A PALAVRA ELE FAZ REFERÊNCIA?
( ) AO VIAJANTE QUE ESCALOU A ÁRVORE.
( ) AO URSO.
( ) AO VIAJANTE QUE SE FINGIU DE MORTO.
( ) AO PERIGO.
( ) AO COCHICHO.
Ao urso.
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B) A QUEM A PALAVRA MEDROSO FAZ REFERÊNCIA?
( ) AO VIAJANTE QUE ESCALOU A ÁRVORE.
( ) AO URSO.
( ) AO VIAJANTE QUE SE FINGIU DE MORTO.
( ) AO PERIGO.
( ) AO COCHICHO.
Ao viajante que escalou a árvore.

2. ORGANIZEM AS SÍLABAS A SEGUIR PARA ESCREVER ALGUMAS PALAVRAS DO TEXTO:
RES – TA – FLO: _______________________________.
SO – UR: _______________________________.
NHEI – COM – RO – PA: _______________________________.
SO – ME – DRO: _______________________________.
Floresta, urso, companheiro, medroso.

3. COMPLETEM AS PALAVRAS A SEGUIR, RETIRADAS DO TEXTO, COM AS LETRAS QUE
FALTAM:

__ LORESTA
__ IAJANTES

ÁR __ ORE

__ ERA

__ INGINDO

OU __ IDO

Floresta, árvore, fera, viajantes, fingindo, ouvido.

4. ESCREVA A PARTE DA HISTÓRIA QUE VOCÊS ACHARAM MAIS EMOCIONANTE E FAÇAM
UMA ILUSTRAÇÃO:

Resposta pessoal.
Espera-se que os alunos percebam que as atividades propostas de leitura e interpretação
de texto auxiliam no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ao ler o texto, eles
descobrem pistas para processar as informações e reconhecer o sentido que as palavras têm
naquele contexto.
Para finalizar a aula, perguntar o que acharam da fábula e da mensagem que ela transmite.
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Avaliação
Observar a participação dos alunos ao realizar as atividades propostas com o objetivo de
auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem da compreensão e interpretação do texto.
Propor ainda que façam uma autoavaliação com o intuito de que confirmem sua
aprendizagem.
NOME DO ALUNO: ________________________________________________________________________
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A FÁBULA
1. COMPREENDI O SENTIDO DAS PALAVRAS NO TEXTO?
2. COMPREENDI O QUE É UMA FÁBULA?
3. LOCALIZEI AS INFORMAÇÕES NO TEXTO PARA
RESPONDER ÀS PERGUNTAS?
4. COLOQUEI AS SÍLABAS EM ORDEM PARA FORMAR AS
PALAVRAS?
5. PERCEBI QUAL ERA A LETRA QUE COMPLETAVA AS
PALAVRAS?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) SIM.
) NÃO.
) AINDA TENHO DÚVIDAS.
) SIM.
) NÃO.
) AINDA TENHO DÚVIDAS.
) SIM.
) NÃO.
) AINDA TENHO DÚVIDAS.
) SIM.
) NÃO.
) AINDA TENHO DÚVIDAS.
) SIM.
) NÃO.
) AINDA TENHO DÚVIDAS.
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de Língua Portuguesa: 4o bimestre
NOME: _______________________________________________________________________________________
TURMA: __________________________ DATA: ____________________________________________________
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 A 4.
A FORMIGA E A POMBA
UMA FORMIGA SEDENTA CHEGOU À MARGEM DO RIO, PARA BEBER
ÁGUA. PARA ALCANÇAR A ÁGUA, PRECISOU DESCER POR UMA FOLHA
DE GRAMA. AO FAZER ISSO, ESCORREGOU E CAIU DENTRO DA
CORRENTEZA. POUSADA NUMA ÁRVORE PRÓXIMA, UMA POMBA VIU A
FORMIGA EM PERIGO. RAPIDAMENTE, ARRANCOU UMA FOLHA DE
ÁRVORE E JOGOU DENTRO DO RIO, PERTO DA FORMIGA, QUE PÔDE
SUBIR NELA E FLUTUAR ATÉ A MARGEM.
LOGO QUE ALCANÇOU A TERRA, A FORMIGA VIU UM CAÇADOR DE
PÁSSAROS, QUE SE ESCONDIA ATRÁS DE UMA ÁRVORE, COM UMA REDE
NAS MÃOS. VENDO QUE A POMBA CORRIA PERIGO, CORREU ATÉ O
CAÇADOR E MORDEU-LHE O CALCANHAR. A DOR FEZ O CAÇADOR
LARGAR A REDE E A POMBA FUGIU PARA UM RAMO MAIS ALTO.
DE LÁ, ELA ARRULHOU PARA A FORMIGA:
— OBRIGADA, QUERIDA AMIGA.
MORAL: UMA BOA AÇÃO SE PAGA COM OUTRA.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 2. N. 2. P. 104-105.

1. NO TEXTO, A PALAVRA SEDENTA QUER DIZER:
A) COM MUITA SEDE.
B) COM PRESSA.
C) SEM DENTE.
D) COM FOME.
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2. O QUE SIGNIFICA CHEGAR À MARGEM DO RIO?
A) AO INTERIOR.
B) AO INÍCIO.
C) AO MEIO.
D) À BEIRA.
3. LEIA EM VOZ ALTA AS PALAVRAS LISTADAS A SEGUIR, RETIRADAS DO TEXTO. QUAIS
LETRAS COMPLETAM CORRETAMENTE AS PALAVRAS DE CADA LISTA?
LISTA 1

LISTA 2

QUERI __ A

__ ERRA

__ OR

CORREN __ EZA

__ ENTRO

AL __ O

A) LISTA 1: F; LISTA 2: V.
B) LISTA 1: D; LISTA 2: T.
C) LISTA 1: B; LISTA 2: V.
D) LISTA 1: P; LISTA 2: B.
4. OUÇA ESTAS PALAVRAS QUE O PROFESSOR VAI FALAR. QUE LETRA COMPLETA
ADEQUADAMENTE AS PALAVRAS A SEGUIR, RETIRADAS DO TEXTO?
__ORMIGA

__OLHA

__LUTUAR

A) V.
B) B.
C) T.
D) F.
5. QUAL É O GRUPO DE PALAVRAS QUE TEM SIGNIFICADOS SEMELHANTES?
(A) DENTRO E FORA.
(B) PERTO E LONGE.
(C) CORAJOSO E VALENTE.
(D) VALENTE E FELIZ.
6. QUAL É O GRUPO DE PALAVRAS COM SIGNIFICADOS OPOSTOS?
(A) BELO E BONITO.
(B) FRIO E GELADO.
(C) CALMO E AGITADO.
(D) AGITADO E ANIMADO.
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LEIA ESTA FÁBULA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 7 A 9.
A CIGARRA E AS FORMIGAS
NUM BELO DIA DE INVERNO AS FORMIGAS ESTAVAM TENDO O
MAIOR TRABALHO PARA SECAR SUAS RESERVAS DE TRIGO. DEPOIS DE
UMA CHUVARADA, OS GRÃOS TINHAM FICADO COMPLETAMENTE
MOLHADOS. DE REPENTE, APARECEU UMA CIGARRA:
— POR FAVOR, FORMIGUINHAS, ME DÊEM UM POUCO DE TRIGO!
ESTOU COM UMA FOME DANADA, ACHO QUE VOU MORRER.
AS FORMIGAS PARARAM DE TRABALHAR, COISA QUE ERA CONTRA
OS PRINCÍPIOS DELAS, E PERGUNTARAM:
— MAS POR QUÊ? O QUE VOCÊ FEZ DURANTE O VERÃO? POR ACASO
NÃO SE LEMBROU DE GUARDAR COMIDA PARA O INVERNO?
— PARA FALAR A VERDADE, NÃO TIVE TEMPO — RESPONDEU A
CIGARRA. — PASSEI O VERÃO CANTANDO!
— BOM. SE VOCÊ PASSOU O VERÃO CANTANDO, QUE TAL PASSAR O
INVERNO DANÇANDO? — DISSERAM AS FORMIGAS, E VOLTARAM PARA
O TRABALHO DANDO RISADA.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 3. N. 2. P. 99.

7. QUEM SÃO AS PERSONAGENS DA FÁBULA?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. QUANDO A HISTÓRIA ACONTECEU?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. ONDE A HISTÓRIA ACONTECEU?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. RELEIA O FINAL DA FÁBULA:
— BOM. SE VOCÊ PASSOU O VERÃO CANTANDO, QUE TAL PASSAR O
INVERNO DANÇANDO? — DISSERAM AS FORMIGAS, E VOLTARAM PARA
O TRABALHO DANDO RISADA.
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ESCREVA O QUE VOCÊ IMAGINA QUE A CIGARRA FALOU APÓS A RESPOSTA DAS FORMIGAS.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. IMAGINE QUE A CIGARRA VOLTOU PARA CASA E DECIDIU ESCREVER UM BILHETE PARA
SE DESCULPAR COM AS FORMIGAS E PEDIR AJUDA MAIS UMA VEZ.
ESCREVA COMO PODERIA SER ESSE BILHETE, CONSIDERANDO O QUE OCORREU NA
HISTÓRIA.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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12. LEIA EM VOZ ALTA O TEXTO A SEGUIR:
A POMBA NO LAÇO
A POMBINHA VOOU, VOOU
CAIU NO LAÇO SE EMBARAÇOU [BIS]
AI ME DÁ UM ABRAÇO
QUE EU DESEMBARAÇO
ESSA POMBINHA [BIS]
QUE CAIU NO LAÇO.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 3. N. 1. P. 26.



TROQUE A PRIMEIRA LETRA DA PALAVRA LAÇO POR OUTRA PARA FORMAR UMA NOVA
PALAVRA:

_______________________________________________________________________________
13. VEJA A TABELA A SEGUIR.
SE SUBSTITUIRMOS UMA DAS LETRAS DAS PALAVRAS DA COLUNA 1, INDICADAS PELA
LACUNA NA COLUNA 2, PODEREMOS FORMAR QUAIS PALAVRAS?
COLUNA 1

COLUNA 2

FORTE

__ORTE

VENTO

VEN__O

CASO

CA__O

14. PREENCHA AS LACUNAS A SEGUIR COM A PALAVRA INDICADA ENTRE PARÊNTESES QUE
COMPLETA ADEQUADAMENTE AS FRASES:
A) MINHA _________________ FEZ UM BOLO DELICIOSO. (DIA/TIA)
B) A _________________ DO CARRO ESTÁ AMASSADA. (RODA/ROTA)
C) MEU TIO COMPROU UMA _________________ LINDA. (MODO/MOTO)
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15. ESCREVA O NOME DAS FIGURAS REPRESENTADAS A SEGUIR:

Maksim M/Shutterstock.com

____________________________________

Best Vector Elements/Shutterstock.com

______________________________________
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de Língua Portuguesa: 4o bimestre
NOME: ____________________________________________________________
TURMA: _____________________________ DATA: ______________________
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 1 A 4.
A FORMIGA E A POMBA
UMA FORMIGA SEDENTA CHEGOU À MARGEM DO RIO, PARA BEBER
ÁGUA. PARA ALCANÇAR A ÁGUA, PRECISOU DESCER POR UMA FOLHA
DE GRAMA. AO FAZER ISSO, ESCORREGOU E CAIU DENTRO DA
CORRENTEZA. POUSADA NUMA ÁRVORE PRÓXIMA, UMA POMBA VIU A
FORMIGA EM PERIGO. RAPIDAMENTE, ARRANCOU UMA FOLHA DE
ÁRVORE E JOGOU DENTRO DO RIO, PERTO DA FORMIGA, QUE PÔDE
SUBIR NELA E FLUTUAR ATÉ A MARGEM.
LOGO QUE ALCANÇOU A TERRA, A FORMIGA VIU UM CAÇADOR DE
PÁSSAROS, QUE SE ESCONDIA ATRÁS DE UMA ÁRVORE, COM UMA REDE
NAS MÃOS. VENDO QUE A POMBA CORRIA PERIGO, CORREU ATÉ O
CAÇADOR E MORDEU-LHE O CALCANHAR. A DOR FEZ O CAÇADOR
LARGAR A REDE E A POMBA FUGIU PARA UM RAMO MAIS ALTO.
DE LÁ, ELA ARRULHOU PARA A FORMIGA:
— OBRIGADA, QUERIDA AMIGA.
MORAL: UMA BOA AÇÃO SE PAGA COM OUTRA.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 2. N. 2. P. 104-105.

1. NO TEXTO, A PALAVRA SEDENTA QUER DIZER:
A) COM MUITA SEDE.
B) COM PRESSA.
C) SEM DENTE.
D) COM FOME.
Habilidade trabalhada: (EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em
textos.
Resposta: A. No texto, a palavra sedenta quer dizer “com muita sede”.
Distratores: As alternativas B, C e D não apresentam o significado da palavra sedenta. Se
o aluno assinalou a letra C é porque confundiu sedenta com sem dente.
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2. O QUE SIGNIFICA CHEGAR À MARGEM DO RIO?
A) AO INTERIOR.
B) AO INÍCIO.
C) AO MEIO.
D) À BEIRA.
Habilidade trabalhada: (EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em
textos.
Resposta: D. À margem significa à beira.
Distratores: As alternativas A, B e C não apresentam expressões que significam à margem
do rio, elas carregam outros sentidos. Caso os alunos apresentem dificuldade para
entender o sentindo dessa expressão, reler novamente o trecho em que ela aparece e
desenhar a margem de um rio ou de um lago, explicando o que é estar à margem.
3. LEIA EM VOZ ALTA AS PALAVRAS LISTADAS A SEGUIR, RETIRADAS DO TEXTO. QUAIS
LETRAS COMPLETAM CORRETAMENTE AS PALAVRAS DE CADA LISTA?
LISTA 1

LISTA 2

QUERI __ A

__ ERRA

__ OR

CORREN __ EZA

__ ENTRO

AL __ O

A) LISTA 1: F; LISTA 2: V.
B) LISTA 1: D; LISTA 2: T.
C) LISTA 1: B; LISTA 2: V.
D) LISTA 1: P; LISTA 2: B.
Habilidade trabalhada: (EF01LP30) Completar palavras com fonema/letra inicial ou
medial, com base na escuta da palavra ou em desenho que a represente.
Resposta: B. As letras que completam cada uma das listas de palavras são D (lista 1) e T
(lista 2): querida, dor e dentro; terra, correnteza e alto.
Distratores: As alternativas A, C e D não apresentam letras que podem completar as
palavras do quadro corretamente. Ao ler em voz alta, os alunos irão perceber que, em
cada alternativa, ao menos uma das letras não formam palavras.
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4. OUÇA ESTAS PALAVRAS QUE O PROFESSOR VAI FALAR. QUE LETRA COMPLETA
ADEQUADAMENTE AS PALAVRAS A SEGUIR, RETIRADAS DO TEXTO?
__ORMIGA

__OLHA

__LUTUAR

A) V.
B) B.
C) T.
D) F.
Habilidade trabalhada: (EF01LP30) Completar palavras com fonema/letra inicial ou
medial, com base na escuta da palavra ou em desenho que a represente.
Resposta: D. A letra que completa as palavras é F: formiga, folha e flutuar.
Distratores: As alternativas A, B e C apresentam letras que não completam
adequadamente as palavras. É possível que o aluno apresente dificuldade de grafar
corretamente palavras com as letras F ou V, confundindo os fonemas que elas
representam.
5. QUAL É O GRUPO DE PALAVRAS QUE TEM SIGNIFICADOS SEMELHANTES?
(A) DENTRO E FORA.
(B) PERTO E LONGE.
(C) CORAJOSO E VALENTE.
(D) VALENTE E FELIZ.
Habilidade trabalhada: (EF01LP36) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de
significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado
(antonímia).
Resposta: C. As palavras corajoso e valente têm significados semelhantes.
Distratores: As alternativas A, B e D não apresentam palavras com significados
semelhantes. As palavras das alternativas A e B têm significados opostos. É possível que
o aluno identifique a alternativa D por achar que valente tem o mesmo significado que a
palavra feliz.
6. QUAL É O GRUPO DE PALAVRAS COM SIGNIFICADOS OPOSTOS?
(A) BELO E BONITO.
(B) FRIO E GELADO.
(C) CALMO E AGITADO.
(D) AGITADO E ANIMADO.
Habilidade trabalhada: (EF01LP36) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de
significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado
(antonímia).
Resposta: C. As palavras calmo e agitado têm significados opostos.
Distratores: As alternativas A, B e D não apresentam palavras com significados opostos. É
possível que o aluno identifique a alternativa D como correta por achar que agitado e
animado estão agrupadas pela aproximação do som final.
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LEIA ESTA FÁBULA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 7 A 9.
A CIGARRA E AS FORMIGAS
NUM BELO DIA DE INVERNO AS FORMIGAS ESTAVAM TENDO O
MAIOR TRABALHO PARA SECAR SUAS RESERVAS DE TRIGO. DEPOIS DE
UMA CHUVARADA, OS GRÃOS TINHAM FICADO COMPLETAMENTE
MOLHADOS. DE REPENTE, APARECEU UMA CIGARRA:
— POR FAVOR, FORMIGUINHAS, ME DÊEM UM POUCO DE TRIGO!
ESTOU COM UMA FOME DANADA, ACHO QUE VOU MORRER.
AS FORMIGAS PARARAM DE TRABALHAR, COISA QUE ERA CONTRA
OS PRINCÍPIOS DELAS, E PERGUNTARAM:
— MAS POR QUÊ? O QUE VOCÊ FEZ DURANTE O VERÃO? POR ACASO
NÃO SE LEMBROU DE GUARDAR COMIDA PARA O INVERNO?
— PARA FALAR A VERDADE, NÃO TIVE TEMPO — RESPONDEU A
CIGARRA. — PASSEI O VERÃO CANTANDO!
— BOM. SE VOCÊ PASSOU O VERÃO CANTANDO, QUE TAL PASSAR O
INVERNO DANÇANDO? — DISSERAM AS FORMIGAS, E VOLTARAM PARA
O TRABALHO DANDO RISADA.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 3. N. 2. P. 99.

7. QUEM SÃO AS PERSONAGENS DA FÁBULA?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da estrutura de
narrativa ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e espaço.
Resposta: A cigarra e as formigas.
8. QUANDO A HISTÓRIA ACONTECEU?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da estrutura de
narrativa ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e espaço.
Resposta: Em um belo dia de inverno.
9. ONDE A HISTÓRIA ACONTECEU?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Habilidade trabalhada: (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da estrutura de narrativa
ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e espaço.
Resposta sugerida: Em algum lugar próximo a uma plantação de trigo e de um formigueiro.
Espera-se que o aluno chega à essa resposta graças ao contexto geral da narrativa.
10. RELEIA O FINAL DA FÁBULA:
— BOM. SE VOCÊ PASSOU O VERÃO CANTANDO, QUE TAL PASSAR O
INVERNO DANÇANDO? — DISSERAM AS FORMIGAS, E VOLTARAM PARA
O TRABALHO DANDO RISADA.
ESCREVA O QUE VOCÊ IMAGINA QUE A CIGARRA FALOU APÓS A RESPOSTA DAS FORMIGAS.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases
de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
Resposta: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno escreva, de forma alfabética, a possível
resposta da cigarra após o comentário das formigas.
11. IMAGINE QUE A CIGARRA VOLTOU PARA CASA E DECIDIU ESCREVER UM BILHETE PARA
SE DESCULPAR COM AS FORMIGAS E PEDIR AJUDA MAIS UMA VEZ.
ESCREVA COMO PODERIA SER ESSE BILHETE, CONSIDERANDO O QUE OCORREU NA
HISTÓRIA.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Habilidade trabalhada: (EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e
frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
Resposta: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno escreva o bilhete considerando a situação
que foi apresentada durante a história.
12. LEIA EM VOZ ALTA O TEXTO A SEGUIR:
A POMBA NO LAÇO
A POMBINHA VOOU, VOOU
CAIU NO LAÇO SE EMBARAÇOU [BIS]
AI ME DÁ UM ABRAÇO
QUE EU DESEMBARAÇO
ESSA POMBINHA [BIS]
QUE CAIU NO LAÇO.
ANA ROSA ABREU ET AL. ALFABETIZAÇÃO: LIVRO DO ALUNO. BRASÍLIA:
FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. V. 3. N. 1. P. 26.



TROQUE A PRIMEIRA LETRA DA PALAVRA LAÇO POR OUTRA PARA FORMAR UMA NOVA
PALAVRA:

_______________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF01LP16) Espontaneamente ou por ditado, escrever palavras e frases
de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
Resposta sugerida: Espera-se que o aluno perceba que pode formar a palavra faço, por
exemplo.
13. VEJA A TABELA A SEGUIR.
SE SUBSTITUIRMOS UMA DAS LETRAS DAS PALAVRAS DA COLUNA 1, INDICADAS PELA
LACUNA NA COLUNA 2, PODEREMOS FORMAR QUAIS PALAVRAS?
COLUNA 1

COLUNA 2

FORTE

__ORTE

VENTO

VEN__O

CASO

CA__O

Habilidade trabalhada: (EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras
comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam
por apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).
Resposta sugerida: Sorte; vendo; calo.
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14. PREENCHA AS LACUNAS A SEGUIR COM A PALAVRA INDICADA ENTRE PARÊNTESES QUE
COMPLETA ADEQUADAMENTE AS FRASES:
A) MINHA _________________ FEZ UM BOLO DELICIOSO. (DIA/TIA)
B) A _________________ DO CARRO ESTÁ AMASSADA. (RODA/ROTA)
C) MEU TIO COMPROU UMA _________________ LINDA. (MODO/MOTO)
Habilidade trabalhada: (EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras
comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam
por apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).
Resposta: tia; roda; moto.
15. ESCREVA O NOME DAS FIGURAS REPRESENTADAS A SEGUIR:

Maksim M/Shutterstock.com

____________________________________

Best Vector Elements/Shutterstock.com

______________________________________

Habilidade trabalhada: (EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras
comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam
por apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).
Resposta: Vaca; faca.
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Ficha de acompanhamento das aprendizagens
Esta ficha de acompanhamento sugerida é apenas uma possibilidade. É importante ter em
mente que a avaliação não deve ser entendida como um fim em si mesma, mas como uma
ferramenta a serviço de uma compreensão dos avanços e das necessidades de cada aluno,
respeitando o período de aprendizagem de cada um.
Legenda
Em evolução = EE

Total = TT

Não desenvolvida = ND

Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: _________________________________ Data: ______________________________________________
Questão

Habilidades

TT

EE

ND

(EF01LP15)
Reconhecer o
significado de palavras
conhecidas em textos.

Reconhece o
significado da
palavra sedenta.

Não reconhece o
significado da
palavra sedenta.

(EF01LP15)
Reconhecer o
significado de palavras
conhecidas em textos.

Reconhece o
significado da
expressão à
margem.

(EF01LP30) Completar
palavras com
fonema/letra inicial ou
medial, com base na
escuta da palavra ou
em desenho que a
represente.
(EF01LP30) Completar
palavras com
fonema/letra inicial ou
medial, com base na
escuta da palavra ou
em desenho que a
represente.

Completa as
palavras
adequadamente.

Reconhece o
significado da
palavra sedenta
com auxílio
do(a)
professor(a).
Reconhece o
significado da
expressão à
margem com
auxílio do(a)
professor(a).
Completa as
palavras só com
a ajuda do(a)
professor(a).

Não identifica a
relação entre o
fonema /f/ e a
letra F e, por isso,
não grafa as
palavras
corretamente.

5

(EF01LP36) Agrupar
palavras pelo critério
de aproximação de
significado (sinonímia)
e separar palavras pelo
critério de oposição de
significado
(antonímia).

Reconhece o
grupo de palavras
com significados
semelhantes

6

(EF01LP36) Agrupar
palavras pelo critério
de aproximação de

Reconhece o
grupo de palavras
com significados

Ora identifica a
relação entre o
fonema /f/ e a
letra F e grafa
corretamente as
palavras, ora não
identifica essa
relação. Ou
identifica em
uma ou duas das
três palavras.
Reconhece
grupos de
palavras com
significados
opostos, mas
não agrupa
palavras pela
aproximação de
significado.
Reconhece
parcialmente o
grupo de

1

2

3

4

Identifica a
relação entre o
fonema /f/ e a
letra F e grafa
corretamente as
palavras

Anotações

Não reconhece o
significado da
expressão à
margem.
Não completa as
palavras
adequadamente.

Não reconhece o
grupo de palavras
com significados
semelhantes

Não reconhece o
grupo de palavras
com significados
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7

8

9

10

11

12

13

14

significado (sinonímia)
e separar palavras pelo
critério de oposição de
significado
(antonímia).
(EF01LP37) Identificar
os constituintes
básicos da estrutura
de narrativa ficcional
lida ou ouvida:
personagens, tempo e
espaço.
(EF01LP37) Identificar
os constituintes
básicos da estrutura
de narrativa ficcional
lida ou ouvida:
personagens, tempo e
espaço.
(EF01LP37) Identificar
os constituintes
básicos da estrutura
de narrativa ficcional
lida ou ouvida:
personagens, tempo e
espaço.
(EF01LP16) Escrever,
espontaneamente ou
por ditado, palavras e
frases de forma
alfabética – usando
letras/grafemas que
representem fonemas.
(EF01LP16) Escrever,
espontaneamente ou
por ditado, palavras e
frases de forma
alfabética – usando
letras/grafemas que
representem fonemas.

opostos.

palavras, mas
não identifica os
significados
opostos.

opostos.

Identifica as
personagens da
narrativa.

Identifica, com
ajuda do(a)
professor(a), as
personagens da
narrativa.

Não identifica as
personagens da
narrativa.

Identifica o
elemento que
expressa o tempo
na narrativa.

Não identifica o
elemento que
expressa o tempo
na narrativa.

(EF01LP16)
Espontaneamente ou
por ditado, escrever
palavras e frases de
forma alfabética –
usando
letras/grafemas que
representem fonemas.
(EF01LP29) Identificar
fonemas e sua
representação por
letras comparando
unidades sonoras
(palavras) com
significados próprios,
mas que se
diferenciam por
apenas um
fonema/letra (como
faca/vaca,
mola/sola/cola/bola,
mapa/mala).
(EF01LP29) Identificar
fonemas e sua
representação por

Diferencia os
fonemas /d/ e /t/
na escrita.

Identifica, com
ajuda do(a)
professor(a), o
elemento que
expressa o
tempo na
narrativa.
Identifica, com
ajuda do
professor, as
palavras que
expressam
espaço na
narrativa.
Escreve algumas
palavras de
forma alfabética,
usando letras e
grafemas que
representam
fonemas.
Escreve,
parcialmente, o
bilhete de forma
alfabética,
usando letras e
grafemas que
representam
fonemas.
Diferencia os
fonemas /d/ e
/t/ na escrita
com a ajuda do
professor.

Identifica os
fonemas e suas
representações
gráficas.

Identifica
parcialmente os
fonemas e suas
representações
gráficas.

Não identifica os
fonemas e suas
representações
gráficas.

Identifica os
fonemas e sua
representação por

Distingue
parcialmente os
fonemas /d/ e

Não distingue os
fonemas /d/ e /t/
na escrita.

Identifica as
palavras que
expressam
espaço na
narrativa.
Escreve as
palavras de forma
alfabética, usando
letras e grafemas
que representam
fonemas.
Escreve o bilhete
de forma
alfabética, usando
letras e grafemas
que representam
fonemas.

Não identifica as
palavras que
expressam
espaço na
narrativa.
Não escreve as
palavras de forma
alfabética, usando
letras e grafemas
que representam
fonemas.
Não escreve as
palavras de forma
alfabética, usando
letras e grafemas
que representam
fonemas.
Não distingue os
fonemas /d/ e /t/
na escrita.
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15

letras comparando
unidades sonoras
(palavras) com
significados próprios,
mas que se
diferenciam por
apenas um
fonema/letra (como
faca/vaca,
mola/sola/cola/bola,
mapa/mala).
(EF01LP29) Identificar
fonemas e sua
representação por
letras comparando
unidades sonoras
(palavras) com
significados próprios,
mas que se
diferenciam por
apenas um
fonema/letra (como
faca/vaca,
mola/sola/cola/bola,
mapa/mala).

letras

/t/ na escrita.

Identifica o nome
das figuras e
escreve
corretamente vaca
e faca.

Identifica o
nome das
figuras, mas não
escreve
corretamente
vaca e faca.

Não identifica o
nome das figuras
e não escreve
corretamente vaca
e faca.
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Ficha de acompanhamento individual
"A ficha de Acompanhamento Individual é um instrumento de registro
onde podemos verificar e avaliar de forma individual, contínua e diária, a
evolução da aprendizagem. Ela serve para que nós, professores,
possamos acompanhar o progresso de cada um de nossos alunos."
Programa de Apoio a Leitura e Escrita: PRALER. Caderno de Teoria e Prática 6 - Avaliação
e projetos na sala de aula. Brasília: FNDE/MEC, 2007. p. 20.

Total = TT

Em evolução = EE

Legenda
Não desenvolvida = ND

Não observada = NO

Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: _________________________________ Data: _______________________________________________
Data

Habilidade

TT

EE

ND

NO

Anotações
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