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ANEXO A – Questionário - Pesquisa – Família 

 Data_______/_____/_____ 

Aluno(a): ___________________________________________________________________ 

Nome do responsável pelas informações deste formulário: 

___________________________________________________________________________ 

Qual a relação com a criança (pai, mãe, avó, avô, tia, tio, madrinha, padrinho etc.)?_______  

DADOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS DA FAMÍLIA 

 

1. Quantas pessoas vivem na mesma casa que a criança? _________________________  

Especifique, indicando o grau de parentesco, em relação à criança, de cada membro da 

casa: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. A criança convive com outras crianças? Especifique (irmãos, primos, vizinhos), 

indicando a faixa etária. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Qual a situação conjugal dos pais da criança?  

(   )  Casados, vivendo na mesma casa 

(   )  Casados, mas vivendo em casas separadas  

(   )  Separados, mas  vivendo na mesma casa 

(   )  Separados, vivendo em casas separadas 

(   ) Outra situação, explique 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual a faixa de renda mensal dos membros da casa em que a criança mora? 

(    ) até R$ 1.000,00 

(    ) de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

(    ) de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

(    ) de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 

(    ) de R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 

(    ) de R$ 5.001,00 a R$ 7.500,00 

(    ) de R$ 7.501,00 a R$ 10.000,00 

(    ) acima de R$ 10.000,00 
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5. Como a criança vem para a escola? 

(    ) De carro, com os pais ou algum parente. Especifique: __________________________ 

(    ) De carro, com outros pais da escola.  

(    ) Com transporte escolar privado. 

(    ) De transporte público. Especifique (quantos e quais): ___________________________ 

(    ) Outros meios ___________________________________________________________ 

 

6. Quantos carros há na residência onde a criança mora?   

(   ) nenhum (   ) um  (   ) dois  (    ) três (    ) mais de três 

 

7. Onde mora?  

Cidade: _______________________ Bairro: ________________________Vila: __________ 

Tipo de residência (casa de alvenaria, casa de madeira, apartamento, casa de vila, casa de 

condomínio fechado). Especifique: ____________________________________________ 

 

8. Quantos quartos tem a residência onde reside a criança?        Quantos banheiros? ____ 

 

9. Quantas televisões existem na residência em que a criança mora? _________________ 

A criança tem uma somente para ela?   SIM (    )  NÃO (    ) 

A criança tem liberdade para ligar e desligar a TV de acordo com seu desejo?  SIM (    )            

NÃO (    ) 

Explique:_________________________________________________________________ 

 

10. Quantos computadores existem na residência em que a criança mora? _______________ 

A criança tem um somente para ela? SIM (  ) NÃO  (   ) 

(Aqui não se inclui o computador do Projeto UCA, doado pelo MEC).  

A criança tem liberdade para acessar a Internet (entrar e sair de acordo com seu desejo)?  

SIM (    )     NÃO (    )  Explique:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Quantos livros existem na casa, aproximadamente? ______________________________ 

Comentário opcional sobre os livros que se tem em casa: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. Quais livros a criança mais procura? 

____________________________________________________________________________ 

13. Assinale quais hábitos são comuns na família (se for necessário, complemente as opções 

anteriores especificando a frequência: “uma vez por semana”,  “com muita frequência”). 

(    ) assistir juntos à TV no período noturno _______________________________________ 

(    ) acessar a Internet com a criança_____________________________________________ 

(    ) ler  livros para a criança____________________________________________________ 

(    ) contar histórias para a criança ______________________________________________ 
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(    ) brincar com a criança (bicicleta, bola etc.) ______________________________________ 

(    ) brincar com poesias, jogos de palavras, trava-línguas etc. __________________________ 

(    ) fazer as refeições com a criança. Quais? ________________________________________ 

(    ) outros___________________________________________________________________  

 

14.  Explique abaixo o motivo de a família não manter determinado hábito que ela mesma, 

talvez, julgue importante (por exemplo: ler com os filhos, acessar a internet, contar 

histórias, acompanhar lições, outros). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15. Qual é o hábito mais frequente da família durante a semana? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

16. Qual é o hábito mais frequente da família nos finais de semana? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17. O que a família fez coletivamente nas últimas férias? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

SOBRE A CRIANÇA 

18. Aprendeu a falar com quantos anos?  ________________________________________ 

 

19. Tem alguma habilidade especial? Especifique. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Já fez algum tipo de acompanhamento com profissionais? Se sim, especifique: 

(    ) fonoaudiológico   (    )  psicológico   (    ) neurológico/psiquiátrico     (   ) clínica médica 

Outro(s) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

21.  Toma algum tipo de medicação? SIM (  )    NÃO (  ). Se SIM, 

qual(is)?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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22. A criança frequentou a Educação Infantil?   SIM (   )     NÃO (   )  

 

Ano Nome da Instituição Pública / 
Privada / 

Outra 
entidade 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

 

Com quem a criança ficava no período em que não frequentou a Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Se a criança não frequentou Educação Infantil, explique as razões. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Observações que gostaria de registrar sobre a criança. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos muito por sua contribuição.  

 

Prof. Dr. Claudemir Belintane  

Projeto  CAPES/INEP/OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO/MEC. 
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ANEXO B – Portfólio da aluna KT 

 

PESQUISA O DESAFIO DE ENSINAR A LEITURA E A ESCRITA 
NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

CAPES/OBEDUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 – Portfólio individual de aluno participante da pesquisa: 
“O desafio de ensinar a leitura e a escrita no contexto do Ensino Fundamental de 

nove anos” 
 

 

 

 

 

 

Bolsistas do 3º ano/2014 

Contribuições: Profas. do 1º ao 3º ano 

 

 

 

 

 

 

Pau dos Ferros – RN 
Dezembro de 2014 
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N°  
ALUNOS 

EDUCAÇÃ
O INFANTIL 

1° ANO 
2012 

2° ANO 
2013 

3° ANO 
2014 

P T E R P T E R P T E R P T E R 

01 KT     x    X    X    

 

LEGENDA: 
P: Promovido 
T: Transferido 
E: Evadido 
R: Retido 

 

 O aluno foi atendido em  

Bolsista responsável pelos atendimentos 
 1º 

semestre 
2º 
semestre 

 

2011 - -  - 

2012  X  Elenice Alves Pereira  

2013 X X  Elenice Alves Pereira 

2014 X X  Elenice Alves Pereira 

 

IDENTIFICAÇÃO  

ALUNO (A): KT  
 

ANO QUE INGRESSOU NA PESQUISA: 2012   

   

1. INTRODUÇÃO  

O presente relatório tem como objetivo relatar/sistematizar dados de uma criança 

participante da pesquisa desde o ano de 2012, período em que a turma multiano foi 

inclusa no projeto. A partir de então, tentaremos mostrar em uma perspectiva 

longitudinal o caminho de aprendizagem (entraves e possibilidades) dessa criança. Para 

tanto, nos tópicos a seguir, segue a descrição dos relatos sistematizados pela bolsista, 

envolvendo o percurso que o aluno desempenhou, mostrando avanços, estratégias 

desenvolvidas e trabalhos sistematizados. 

 

 

 

2. A CHEGADA DA ALUNA NA ESCOLA NILA RÊGO 
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        A aluna KT cursou a Educação Infantil em uma escola da rede municipal de Pau 

dos Ferros, embora não tenhamos encontrado registros que informem sobre a 

aprendizagem da mesma. Nos poucos registros, diagnosticamos que a aluna não 

apresentava dificuldade de relacionamento, e no que se refere a oralidade, leitura e 

escrita, a mesma possuía noções básicas sobre cada um, embora essas noções não 

estejam esclarecidas por tratar-se de sistematizações generalizadas. 

 

Relato da professora da Escola E. Francisco Nunes do 1º semestre parcial de 2012: 

“A aluna apresentou alguns avanços neste 1º semestre, mesmo não tendo boa 

frequência. Relaciona-se bem com seus colegas, tem uma boa oralidade, expressando-se 

com clareza no que se refere as conversas e discussões de temas tratados em sala de 

aula. Reconhece algumas letras do alfabeto, distinguindo-as de outros símbolos 

gráficos. Escreve seu nome parcialmente. Participa de produções coletivas em que o 

professor é o escriba. Reconhece e identifica números em diferentes contextos. Associa 

números de 0 a 10, com suas respectivas quantidades. Tem noções básicas de tamanho, 

posição e lateralidade. Demonstra atitudes de respeito e cooperação nas atividades de 

jogos e brincadeiras”.  

 

Relato da professora do Nila Rêgo em 2012:  

“A aluna começou a frequentar as aulas a partir do 2º Bimestre do ano letivo de 

2012. Não conhece todas as letras do alfabeto, também não identifica as vogais no meio 

das consoantes, porém consegue escrevê-las. Consegue escrever pelo quadro sem 

dificuldades. Não domina o processo da leitura, diferencia sílabas e letras. Em 

matemática, não conhece todos os números, não domina a adição e nem subtração, 

também não consegue situar-se em relação ao dia da semana, mês e ano. Na oralidade 

apresenta pouco interesse pelas atividades orais, tem dificuldades de concentração. No 

final do 1º semestre a aluna apresentou pouco avanço” (relato inicial da professora do 

Nila Rêgo no ano de 2012).  

 

 

 

 

Relato do 2º semestre/Conclusivo realizado pela professora em 2012:  
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“A aluna não conhece as letras do alfabeto e não distingue letras e sílabas. Não 

consegue ler ou escrever palavra nenhuma sozinha, às vezes desenvolve alguma palavra 

pequena formada por sílaba simples com o auxílio do professor e só escreve com auxílio 

do ditado ou cópia. Na oralidade não consegue apresentar sequência dos acontecimentos 

da narrativa, não interage com os fatos. Nas atividades com rébus não consegue realizá-

las, pelo fato de não diferenciar letras de sílabas. Em matemática, reconhece os números 

cardinais, porém não consegue realizar a escrita do nome dos mesmos. Compreende 

noções de adições e subtração em operações simples com utilização de materiais 

concretos. A aluna, apesar de não dominar o processo de leitura e  escrita com 

facilidade, já consegue diferenciar letras de sílabas, reconhece o processo de separação 

silábica oralmente e descobre palavras pequenas através do processo de silabação. 

Portanto, será promovida para o 2º ano, considerando ser necessária a continuidade do 

processo de aquisição da leitura/escrita para um melhor desempenho na série seguinte”.  

Observando os diagnósticos realizados no início de 2013, esse relato de que a 

aluna já diferenciava as letras de sílabas não foi identificado, pois a aluna apresentou 

inicialmente (primeiros meses de trabalho de 2013) bastante dificuldade para conseguir 

iniciar o processo de silabação sozinha.  

 

3. UM BREVE RELATO SOBRE A ENTRADA DA ALUNA KT NA PESQUISA  

A aluna ingressou na pesquisa no período de 2012, já que, de acordo com o 

diagnóstico realizado (a contação da história Só um minutinho, de Ana Maria Machado, 

com atividade relacionada a escrita, leitura e oralidade), percebemos que a mesma 

apresentava indisposição para realizar as atividades e reclamava de todas as atividades a 

serem realizadas, informando que não sabia fazê-las, que eram chatas, que preferia 

dormir na cadeira. Assim, nossa primeira preocupação foi desenvolver atividades que 

estimulassem a participação da mesma nas aulas, haja vista que a mesma apresentava 

dificuldade na oralidade/leitura e escrita que serão mais detalhadas nos tópicos a seguir. 

Com base no diagnóstico realizado inicialmente (agosto de 2012), tivemos a seguinte 

situação: Não distingue letra e sílabas, não conhece todas as letras do alfabeto, tendo muita 

dificuldade para pronunciar sílabas simples e complexas. Não tem muita disposição para 

realizar as tarefas, e frequentemente quer a atenção de todos ao seu redor, especialmente dos 

professores. É muito carinhosa, e diversas vezes a afetividade excessiva tende a atrapalhar no 

desempenho das tarefas. 
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Dessa forma, percebemos que o trabalho com essa aluna precisava ser bastante 

intensivo para que conseguíssemos obter algum êxito com relação à sua aprendizagem, 

a mesma apresentava dificuldades com sílabas simples e complexas sem compreender o 

valor sonoro das mesmas. Assim realizamos, durante o atendimento individual, 

atividades com ditados de palavras, já que a aluna apresentava bastante dificuldade em 

relação ao uso de letras como P e B, trocava as sílabas GU por JU, e em sua escrita, 

usava o Q e o T com frequência, na maioria das palavras.  

Para buscar superar as limitações e a falta de disposição e interesse da aluna para 

desenvolver as atividades propostas, procuramos desenvolver um trabalho, através dos 

atendimentos individuais, com atividades lúdicas e diversas relacionadas à 

alfabetização, que pudessem chamar a atenção dessa aluna e despertar o desejo pela 

aprendizagem. Desse modo, planejamos atividades envolvendo jogos educativos, 

trabalhos com narrativas, uso do alfabeto móvel, imagens, caça palavras, incógnitas 

textuais, quebra-cabeças etc. Porém, nesse período de 2012, não obtivemos muitos 

avançados significativos, isso por que, apesar do empenho dos bolsistas, os 

atendimentos aconteceram de forma fragmentada considerando que a aluna faltava às 

aulas, e como a turma que frequentava ingressou na pesquisa no final do referido ano, 

muito pouco foi possível fazer para mudar o quadro de aprendizagem dessa criança.  

Além disso, assim como no relato acima, a aluna ainda apresentava outro 

comportamento que dificultava avanços em sua aprendizagem, como a presença muito 

forte da afetividade, tanto com a professora de sala de aula, como com os bolsistas. 

Dessa forma, foi possível observar que, na medida em que KT se sentia protegida pelo 

professor, a mesma realizava uma atividade, embora não de maneira satisfatória, mas 

conseguia realizá-la.  

Assim, destacamos que conduzir a criança para o mundo das letras é muito mais 

do que a percepção das suas necessidades, é fato subsidiado pela amplitude do 

apreender, da vontade de ir além das possibilidades, montando estratégias que norteiem 

essa aprendizagem de maneira que abranja todas as suas singularidades e subjetividades 

dos sujeitos, compreendendo que a afetividade também é um elemento importante nesse 

processo de ensino-aprendizagem, mas necessita ser orientada.   
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4. TRABALHO DESENVOLVIDO E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 

ANO DE 2013 

No ano de 2013, a aluna KT passa a fazer parte da turma multiano vespertina (2º e 

3º) cursando o 2º ano e permanecendo nos atendimentos individuais. No que se refere 

ao trabalho realizado em sala de aula, nosso foco inicial era possibilitar mais 

oportunidades de leitura para as crianças, mais momentos destinados a 

elaboração/criação de textos, de narrativas, de cultura oral, para explorarmos as 

potencialidades e os desejos de cada um. Posteriormente, focamos nos trabalhos 

voltados para a escrita e a leitura, uma vez que tivemos a preocupação em avançarmos 

no sentido da produção de material didático, com textos contendo informações das 

crianças, trabalhos com fotos, vídeos, possibilitando mais proximidade com a 

tecnologia, usando-a a nosso favor. 

Dessa forma, nossos atendimentos tornaram-se mais sistematizados e extensos, 

uma vez que a turma já estava inserida dentro da dinâmica do projeto, utilizamos, de 

maneira mais intensiva, todos os recursos que a pesquisa nos oferecia.  Assim, passo a 

passo, retomamos as atividades de atendimento com a aluna KT, com a realização de 

um novo diagnóstico, detectamos que a mesma continuava com as mesmas limitações 

do ano anterior, não conhecia o alfabeto completo, não diferenciava sílabas de letras, 

não dominava a quantidade de letras em uma palavra nem a quantidade de vogais e 

consoantes. Na leitura, não conseguia ler sílabas simples como LA, TA, SA, FA. No 

reconto oral, a aluna não dominava as noções sequenciais de meio e fim da narrativa e 

não trazia à tona detalhes importantes das contações. No entanto, logo no quarto 

atendimento individual, já começava a perceber as mudanças, e logo em seguido veio 

um avanço significativo socializado, via e-mail, em 25 de maio de 2013, com os colegas 

da pesquisa, que informava:  

“Bom, estou passando para compartilhar com vocês uma alegria da qual 

vivenciamos (Eu e a Profa.) a semana passada na turma vespertina (Multiano).  

Enquanto, aparentemente, era apenas mais um dia normal de exercício em sala de aula 

(atendimento coletivo), aplicávamos uma atividade sobre os animais (eixo temático 

semanal) contendo caça-palavras, separação/formação de palavras, leitura, dentre 

outros. Para facilitar o trabalho dividimos a turma em dois grupos, um com alunos 

alfabetizados e/ou em nível de transição, e outro, com os alunos que tem mais 

dificuldades. Uma das alunas, K. T. (aluna que esta em atendimento individual) que 

estava no grupo dos que apresentavam mais dificuldades, pareceu-nos um pouco triste 

pela separação das colegas, que estava no outro grupo, não sei se isso impulsionou a 

aluna a fazer a atividade, a questão foi que, esta aluna desde o ano passado participa 

de atendimento, ela era/ou é (não sabemos ainda) um dos casos mais preocupantes, por 

que é aluna de segundo ano, e, no entanto, quando realizamos o diagnostico inicial 
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detectamos as mesmas fragilidades do ano anterior, ou seja, a mesma não conseguiu 

nem se quer diferenciar letra de silabas, não conhecia todo o alfabeto, e apresentava 

dificuldade com leitura e oralidade também. Mas, nesta referida aula, quando comecei 

a ajudá-la, deixei que ela fosse tentando silabar as palavras e encontrá-las no caça 

palavras, de repente ela olhou paro papel e leu PA, TO, e disse: ‘’Tia, tia, eu li, é 

PATO, PA, TO, PATO’’. E com um sorriso no rosto, sorriso de quem parecia ter feito 

a melhor das descobertas, novamente olhou pra mim e disse: “Tia, eu consegui ler a 

palavra PATO’’. Seguimos na leitura, e ela leu: GA, LI, NHA e conseguiu encontrar a 

palavra no caça palavra, leu ainda, GA TO (todas essas palavras ela leu silabando), o 

que me chamou atenção foi a hora de procurar GA, de GATO, ela não confundiu com 

GA de GALINHA, ainda repetindo (silabando) a palavra GALINHA para mim. É 

importante ressaltar ainda que a aluna fez toda a atividade sem praticamente minha 

ajuda, ela leu, e fez sozinha. O mais interessante é que a referida aluna está em 

atendimento, TAMBÉM, por questões atitudinais, por não se disponibilizara realizar as 

atividades e ser muito dispersa nas aulas, diz que está com sono, que não sabe fazer, 

embora nessa aula, o comportamento tenha sido totalmente diferente. E aí, a vocês, 

lanço a seguinte pergunta: Será que foi o fato dela ficar longe das amigas (por estas 

estarem no outro grupo) que a fez querer avançar também? Será que em algum 

momento ela se sentiu excluída por não saber ler? Por não estar alfabetizada?” 

 

O avanço dessa aluna foi gradativo, passo a passo avançava mais e começava a 

querer participar das aulas. Em junho deixei a atividade com jogos e escrita 

manualmente e comecei a usar o J’clik no atendimento individual, o que deu muito 

certo. O contato com o notebook promoveu um tipo de letramento virtual, impulsionou 

a produção de texto, o trabalho com narrativas, a leitura textual e promoveu uma 

aproximação positiva com a tecnologia. De início, todos os alunos apresentaram 

dificuldade, mas logo já dominavam os equipamentos. Nos atendimentos com a aluna 

KT era nítida a evolução, a satisfação que a aluna tinha ao realizar as atividades no 

computador. Dessa forma, em junho, já tínhamos outro quadro da aluna, esta já 

conseguia ler silabando palavras simples como: GATO, PATO, CASA, SAPO etc. Nas 

palavras complexas, ainda apresentava dificuldade ao formar todas as silabas das 

palavras, por exemplo: ELEFANTE – ELFT, GIRAFA-GIAFA, GAMBA – GMBA. 

Ainda apresentava dificuldades ao encontrar as vogais dentro das silabas. Soletrando, 

com entraves em sílabas como PRE (no R), no GUI (no U) e com o Ç, na escrita de 

sílabas envolvendo letras como D e H, sempre perguntando: “como é tia, que 

escreve?’’. Fazia ainda, confusões na escrita, com silabas complexas, como CE/SE, 

TO/DO, KA/CLÃ, CLÃ/LA. Na sua fala, a aluna não conseguia pronunciar sílabas 

como: CAN, BOU, QUI, NHA e confundia os sons das sílabas RA- DA, LA, SA-ZA-

NA. Aparentemente, a aluna não gostava de ler textos longos, sempre dizia: ‘’Não tia, é 

besta, você vai ler comigo?’’. 
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 Mesmo assim, a aluna conseguia internalizar vários personagens das narrativas e 

tinha noção de início e final das mesmas, sempre se perdendo no meio, iniciando a 

narrativa e logo partindo para o final. Em termos gerais, a aluna tinha tudo para 

despontar e começar a ler muito rapidamente apresentando um raciocínio muito rápido, 

e conseguindo, ao fim de cada palavra soletrada, refletir sobre a mesma e dizer que 

palavra foi soletrada.  

Assim, a partir do dia 06/06/2013 os atendimentos com a aluna passaram a ser 

realizados dessa maneira, desenvolvemos então atividade como quebra-cabeças, 

associações simples e compostas de palavras, sopa de letras, caça-palavras etc. Essa 

estratégia de utilizar recursos tecnológicos para a aprendizagem foi uma das práticas 

que mais deram certo no trabalho com essa aluna, percebemos que gradativamente ela 

começou a motivar-se e querer participar desse processo de aprendizagem.  

 

5. ATENDIMENTO COM O AUXÍLIO DO TABLET  

Posterior a esse trabalho com o J´clik, iniciamos atividades com a ajuda do 

tablet, que consistia na realização de jogos educativos, e também atividades escritas, 

como listagem de palavras, promovendo, mais uma vez, a aproximação do mundo 

tecnológico e oportunizando às crianças contato e manejo desse instrumento. Assim, as 

atividades foram iniciadas em 29/08/2013 e rapidamente já começavam a render bons 

resultados. Inicialmente, a aluna apresentou uma certa dificuldade para realizar os 

trabalhos com tablet, dizia que não sabia tocar, mexer, fazê-lo funcionar, e aos poucos, 

com bastante medo, começava a compreender como se dava o funcionamento do 

mesmo e como deveria usá-lo. 

Assim, semanalmente a aluna pedia cada vez mais para participar dos 

atendimentos, sempre dizendo que queria aprender a ler, por que todas as suas colegas 

já sabiam, e ela, ainda não. Gradativamente, os avanços foram surgindo, os quais alguns 

deles serão destacados no tópico abaixo.   

 

6. RELATOS DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS COM O AUXÍLIO DO 

TABLET NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 

De modo mais sistematizado, passaremos agora para o registro literal de alguns 

atendimentos que foram significativos nesse percurso de aprendizagem de KT 
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Atendimento individual do dia 26/09/2013 – Trabalhando listagem de palavras 

no tablet (as palavras eram DIFERENÇA, RESPEITO, DEVERES, AMIZADE, 

SOCIAL, COMPROMISSO, todas associadas ao eixo temático trabalhado pela 

professora, que explorava os deveres e direitos das crianças). A atividade consistia em 

escrever essas palavras no tablet, caracterizando-se como um ditado de palavras.  

DIFERENÇA – a aluna escreveu corretamente, tendo muita dificuldade na sílaba com o 

Ç.  

RESPEITO – escreveu corretamente.  

DEVERES – escreveu corretamente, com dificuldade no ES.  

AMIZADE – escreveu corretamente. 

SOCIAL – escreveu SOCIEU, com minha ajuda (soletrando devagar), ela logo percebeu 

o erro, e conseguiu escrever SOCIAU.  

COMPROMISSO – escreveu COMPROMISO, com dificuldade no COM e no SS. 

Quando terminamos, pedi que a aluna escrevesse palavras conhecidas, no 

entanto, nesse dia ela estava bastante indisposta, e disse que não conhecia. Então sugeri 

que escreve a palavra CASA e a mesma escreveu CAOS. Percebemos, aqui, a troca 

frequente que a aluna fazia com as vogais e consoantes (AS-SA, ES- SE, OS-SO), 

invertendo os lugares, assim, não conseguia identificar o som das sílabas que iniciavam 

com essas vogais e consoantes.  

Vale ressaltar aqui o trabalho que foi realizado pela professora com a letra R, 

introduzindo maneiras diferentes de manejo com essa letra, associações a sons, para que 

os alunos pudessem identificar a presença do R nas sílabas. Foi dessa maneira que 

avançamos na leitura com palavras complexas com essa aluna e com os demais alunos 

da turma.  

 

Atendimento individual realizado no dia 11/10/2013 – o trabalho consistia em 

uma listagem de palavras, como eixo norteador do trabalho em sala de aula, uma vez 

que a professora bolsista trabalhava os direitos da criança e adolescente. Nesse sentido, 

selecionei alguns deles e obtivemos os seguintes resultados: 

MORADIA – ela escreveu corretamente e ainda falou que era muito fácil; 

LAZER – escreveu LAVER, recorrência pelo fato de a aluna confundir frequentemente 

os sons do V e Z.  

ESPORTE – escreveu SEPORTE. Percebi que embora a aluna tenha dificuldade no ES, 

ela já dominava a presença do R na sílaba (POR).  
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EDUCAÇÃO – escreveu EDUCASÃO – com dificuldade no Ç e, também, ainda 

apresentando confusões nos sons de letras como B e D.  

SAÚDE – escreveu corretamente, embora com muita dificuldade no Ú. Pedi para que 

ela escrevesse as letras O, U, Z, Q e B, e identifiquei que a aluna as pronunciava de 

forma correta, mas confundia a grafia.  

CRIANÇA – Não conseguiu escrever sem ajuda, tendo dificuldade no CRI, AN e Ç.  

 

Atendimento individual realizado no dia 17/10/2013 – consistia em um 

trabalho de narrativa, sintonizado com o eixo temático trabalhado em sala de aula 

(cidadania). Elaborei as seguintes perguntas e obteve as seguintes respostas do aluno: 

1. O que é ser criança? ESTUDAR  

2. Um sonho? SER VETERINÁRIA  

3. Uma música? LUAN SANTANA  

4. O que a professora representa para você? ELA É MUITO LEGAL, QUERO 

QUE ELA SEJA MUITO FELIZ 

5. Uma fruta? PERA 

6. Uma pessoa importante na sua vida? MINHA MÃE 

7. Um colega da classe que você não gosta? FELIPE 

8. Um amigo (a)? CAMILA   

9. O que a professora/bolsista representa para você? AMO DEMAIS... SIM, ELA 

FAZ A GENTE A APRENDER.  

 

7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO 

DESENVOLVIDO EM 2013 

Cotidianamente, a aluna conversava demais com os colegas, mas sempre 

desempenhava as atividades proposta pelos professores (apesar de ser muito indisposta), 

sempre estava pronta para o atendimento individual, algo que atribuímos à dinamização 

e diversificação nesses atendimentos, com a inserção do tablet e do notebook. De modo 

geral, podemos considerar vários avanços significativos na aprendizagem dessa aluna, 

uma vez que durante os atendimentos individuais priorizei atividades que 

contemplassem as reais dificuldades da mesma, dificuldades detectadas nos 

diagnósticos.  

Na leitura de palavras simples, a aluna teve um rendimento significativo, 

conseguindo ler sozinha palavras como BOLA, LATA, PAREDE, CABELO etc. Não 
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apresentava dificuldades com palavras-valise, na informática dá um show, tem total 

domínio de mouse e teclado. Um dos avanços mais significativos da aluna foi aprender 

a soletrar as palavras reconhecendo os sons das sílabas, porém, quanto à escrita, 

consideramos que a mesma está no processo iniciante de leitura pela decodificação, 

somente com algumas palavras (aquelas simples e comuns como BOLA, DOCE), 

conseguindo ler e compreender o significado.  

Na oralidade, a aluna também avançou, antes não conseguiu trazer à tona detalhes 

importantes da narrativa e não prestava muita atenção nas mesmas; apesar de ainda ter 

indisposição ao realizar algumas atividades, já consegue reconhecer todas as letras do 

alfabeto, atreladas ao som de cada letra e sílaba, algo que não acontecia e que nos 

angustiava desde o final do ano passado e início deste ano. Na escrita, a aluna ainda 

apresenta dificuldade com os sons do R e do S no final de sílabas (ex: CAR, MES, CIR, 

CAS). Porém, temos realizado um trabalho intensivo na sala de aula com palavras que 

possuam essas sílabas e a aluna já vem avançando, já consegue ler algumas palavras, 

como: CARRO, CASCA, CARTAZ. Isso com a ajuda de um mediador, por isso ainda 

está no nível silábico-alfabético.  

No dia a dia, essa aluna me presenteou com suas descobertas, com o desejo de 

aprender. No dia a dia foi integrando-se aos seus colegas e aprendendo de forma mútua 

e diversificada. Cada atendimento realizado com sucesso foi uma conquista, um sorriso 

a mais no rosto de todos nós que acreditamos na educação e contribuímos para que ela 

aconteça da melhor forma. Mesmo com avanços significativos, pretendemos 

acompanhar a aluna no próximo ano letivo, considerando, inclusive, a necessidade de 

diagnosticarmos seu desempenho de forma processual e contínua no 3º ano. 

 

8. TRABALHO DESENVOLVIDO EM 2014  

Quando iniciamos os trabalhos no ano de 2014, realizamos os diagnósticos 

iniciais de oralidade/leitura/escrita. Assim como prevê a pesquisa, os sistematizamos da 

seguinte forma:  

A aluna apresentou um bom desempenho na realização do diagnóstico escrito, 

conseguiu identificar os animais corretamente que faziam parte da história (PATO, 

MACACO, GIRAFA, TARTARUGA). Na segunda questão, que correspondia a uma 

atividade de leitura de um trecho da história, a mesma marcou a que iniciava com a 

palavra GATO, ela certamente trocou, confundiu as letras P e G, lendo PATO, em vez 

de GATO, e, por PATO pertencer à história, acabou marcando a alternativa incorreta. 
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Na terceira questão, a aluna se saiu muito bem; apesar de escrever faltando algumas 

letras, conseguiu formar todas as frases.  

Na (letra A) a aluna escreveu: Macaco MOTO DANADO (Macaco muito danado, 

ela compreendeu que na história os macacos eram os mais trabalhosos e trouxe isso para 

a escrita). Na (letra B) ela escreveu: Tartaruga MOTO ESPETA (Tartaruga muito 

esperta, novamente ela trouxe para a escrita aquilo que estava no texto lido). Na (letra 

C) ela escreveu Escola PA APED (Escola para aprender) e na (letra D), escreveu: 

Professor ESINA (Professor ensina). 

Diante desse registro, a aluna continua com as mesmas dificuldades apresentadas 

no final do ano passado com dificuldades nos sons EN, AN em início de palavras, fato 

já diagnosticado no final do ano passado. Porém, apresenta alguns avanços, pois, se 

consideramos os registros anteriores, a mesma apresentava bastante dificuldade com os 

sons do R e S no final de sílabas (ex.: CAR, MES, CIR, CAS). Embora escrevesse 

algumas palavras como CASCA, CARRO, CARTAZ, ela precisava de intervenção oral 

para compreender o som do R e do S nas palavras, fato que ainda persistia, porém não 

tão fortemente, já que se pedíssemos para que ela escrevesse sozinha a palavra ENSINA 

(como foi no diagnóstico), não identificava a presença do N, mas se pedíssemos 

oralmente, lendo com ela, a mesma conseguia escrever corretamente.  

Assim sendo, a aluna continua no processo iniciante de leitura pela decodificação, 

lendo e compreendendo apenas palavras simples (DOCE, CARRO, MACACO), porém 

não consegue criar um sentido para essas palavras se estiverem dentro de uma frase, ou 

seja, não consegue construir sentido para uma oração inteira. Ainda está no processo de 

leitura por silabação, tendo dificuldade em algumas sílabas complexas como CHA, XA, 

SS.  

No quesito oralidade, a aluna apresentou pouco rendimento, assim, no reconto da 

narrativa, precisou de muita intervenção e ajuda para lembrar-se do início, meio e fim 

das histórias. Não conseguiu identificar sozinha quais os personagens principais, trouxe 

à tona apenas alguns fatos como: os macacos eram os mais danados e as tartarugas as 

mais inteligentes, isso pós ajuda para lembrar-se dos animais presentes na história, 

porque ela também não trouxe à tona esses elementos. No quadro que tínhamos da aluna 

no final do ano passado e esse diagnóstico atual, ela regrediu nesse aspecto oral, uma 

vez que no ano passado conseguia trazer os elementos principais presentes nas 

narrativas e identificava início, meio e fim. Porém, como a aluna sempre apresentou 
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muita indisponibilidade para realizar as atividades propostas, devemos fazer uso de 

outros recontos para comprovar essas primeiras hipóteses.  

De modo geral, a aluna apresenta bom desenvolvimento, embora precise retomar 

os atendimentos semanais para comprovarmos os reais avanços ou regressos da mesma. 

No entanto, devemos considerar que a aluna já avançou no quesito participação na 

sala de aula, consegue realizar todas as atividades sem reclamar, como acontecia ano 

passado. A vontade de aprender está expressa nos seus olhos e comprovada pelos seus 

atos ao pedir ajuda. Considero ainda que, embora com muitas dificuldades, ela avançou 

na leitura, está lendo bem melhor (ainda que silabando). Mesmo que não consiga fazer 

inferências nos textos, nem compreendê-los de modo global, já identifica a maioria das 

palavras e consegue formular algumas frases, embora pequenas, consegue caminhar de 

forma mais independente na maioria das situações apresentadas em sala de aula.  

 

9. ATENDIMENTOS SIGNIFICATIVOS EM 2014 

Posteriormente às fases de diagnóstico e tabulação de dados, passamos para os 

primeiros atendimentos individuais, realizados no mês de Março.  

Relato da atividade do dia 26/03/14 – Trabalhando com o eixo temático os animais, 

especificamente as aves, comecei as atividades com uma lista de palavras com animais. 

GALINHA – ela escreveu GALELHA. 

CANÁRIO – escreveu corretamente e disse ainda que na palavra havia um acento 

agudo na vogal A, na sílaba NÁ. No entanto, teve dificuldade no RIO, precisou da 

minha ajuda para finalizar a palavra.  

GUINÉ – perguntou como se escrevia a sílaba GUI, escrevendo-a com minha ajuda.  

AVESTRUZ – escreveu AFESTRUIS – Confundiu a letra F e Z e apresentou 

dificuldades ao identificar o R na sílaba TRUZ. No entanto, me surpreendi como a 

mesma está mais rápida, já respondendo como mais facilidade as atividades propostas.  

ANDORINHA – ela escreveu corretamente, só precisou da minha ajuda para soletrar a 

sílaba AN.  

MARECO – escreveu corretamente. 

ROLINHA – escreveu corretamente.  

 

Relato de atividade realizada do dia 03/04/14 – Por identificar nas atividades 

realizadas com a aluna o medo que a mesma apresentava de “errar” na hora de 

responder as atividades, elaborei um texto, e em seguida algumas questões 
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interpretativas sobre este, com o intuito de que ela compreendesse que não importava 

que não soubesse fazer ou “errasse”, mas sim que é a partir das tentativas, do esforço, 

que conseguiria obter êxito e ganhar o perfume das flores, como diz o texto a seguir.  

Um dia uma menina estava muito triste, ela se chamava flor, a flor do jardim 

encantado.  Ela era a flor mais bonita, porém a mais solitária. Vivia sorrindo durante o 

dia, mas quando a noite caia, ela chorava sozinha.  

Certa vez, ela encontrou um espinho, um espinho bem grande, e ficou com medo, muito 

medo... logo, ela pensou: 

-Será que se eu tentar passar por cima dele, algum mal ele irá me causar? Ou será 

melhor fugir, procurar ajuda para conseguir ultrapassar o espinho? 

A flor pensou... pensou... E então decidiu caminhar sozinha, ela foi lá, olhou para o 

espinho e disse: 

-Senhor espinho, eu estou com muito medo de você, será que o senhor pode me furar 

devagarzinho? 

O espinho respondeu:  

-Te furar? Por que, dona flor? Se você é a flor mais linda que eu conheço? 

A flor, tímida, respondeu:  

-Sabe o que é, é que eu ando cansada de levar tanta furada de espinhos. 

O espinho respondeu: 

-A vida é uma constante furada dona flor, não tenha medo, os espinhos existem para 

que as pessoas reconheçam o perfume da flor. 

Assim, desde aquele dia, a flor passou a entender que não importa quanto tempo dure a 

dor causada pelo espinho, o que importa é o que a gente aprende com ela, e a forma 

como a gente passa a ver os espinhos na nossa vida. (Construído pela bolsista 

ALVES).  

 

Realizando a leitura com a aluna, a mesma conseguiu ler sem minha ajuda a 

oração inteira “um dia uma menina estava triste”. Mais do que fazer o processo de 

retroação, conseguia entender o significado da oração, interpretando-a. Em seguida, leu 

a palavra JARDIM, mas logo identifiquei que o que dificultava a sua leitura era o fato 

da letra ser cursiva, na qual, a própria aluna me disse: “Tia, essa letra eu não sei ler 

direito”.  

No entanto, fomos tentando, lendo devagarzinho, e a aluna ainda conseguiu ler a 

palavras como ESPINHOS, sem minha ajuda. Nesse momento, percebi o quanto os seus 

olhos brilhavam de felicidade e entusiasmo por conseguir realizar a leitura sozinha. E 

eu, sentindo-me orgulhosa por poder participar desse momento e contribuir para essas 

aprendizagens.  

Desta forma, no atendimento seguinte, levei uma atividade explorando as letras 

cursivas e bastão (atividade em anexo).  
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10. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Considerando todo o trabalho desenvolvido com a aluna no decorrer dos três anos 

da pesquisa, compreendo que muitos são os avanços significativos para o processo de 

alfabetização da mesma. Podemos dizer que a aluna já avançou na 

oralidade/leitura/escrita, principalmente na leitura, pois já consegue fazer o processo de 

retroação e encontrar sentido para o que lê, assim, precisa avançar apenas na escrita e 

dominar os diversos tipos de escritas das letras e suas funcionalidades. 

 

ANEXOS 

PRIMEIRA ATIVIDADE REALIZADA EM 2013 

LEIA O TEXTO ABAIXO: 

TEXTO: QUEM SERÁ?  

COSTUMO VIVER PERTO DE PESSOAS QUE GOSTAM DE DORMIR E 

RECLAMAR.  ESTOU SEMPRE CANSADO. NA ESCOLA, VIVO RECLAMANDO, 

NÃO GOSTO DAS ATIVIDADES, GOSTO DE CONVERSAR, DEITAR NO CHÃO 

OU NA CARTEIRA, MAS NUNCA DE ESCREVER OU DE DANÇAR. CANSO-ME 

FÁCIL, QUERO COISAS SIMPLES, VIVO POR AI, PERTO DE QUEM GOSTA DE 

DORMIR.  QUEM SOU EU? ALGUNS ME CHAMAM DE LESADO, MAS MEU 

NOME É PREGUIÇA, QUERO MESMO É DESCANSAR. (construído pela bolsista 

ALVES).  

1. QUAL É O NOME DO PERSONAGEM QUE APARECE NO TEXTO? 

Ela acertou, disse que era a preguiça, mas disse que não sabia escrever, fui soletrando e 

ela teve dificuldade no PRE (no R), no GUI (no U) e no ç. Mas conseguiu acertar.  

 

2. COMPLETE A FRASE: ‘MAS MEU NOME É PREGUIÇA QUERO’. 

Ela soube o que era pra fazer e logo encontrou a frase, só precisou da minha ajuda para saber 

que precisava transcrever do texto para a questão.   

 

3. VOCÊ CONHECE ALGUEM PARECIDO COM O PERSONAGEM QUE APARECE 

NO TEXTO?  DESCREVA-O. 

Sim, Franciele, ela não gosta de escrever, só de comer, dormir e conversar. Precisou da minha 

ajuda para escrever as palavras, mas ela identifica as silabas da palavra e consegue escrever 

ditando. Ela queria escrever conversar (ova).  

 

4.  DESENHE  ALGUM  ELEMENTO  OU  PERSONAGEM  QUE  APARECE  NO  

TEXTO. 

Ela desenhou um pé de planta com uma preguiça, fez a associação da palavra ao bicho preguiça 

(interessante) 

Relato  
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Como é seu nome? Ela me perguntou. 

Eu disse você não sabe meu nome? Ela disse: seu nome eu sei só não sei as letras.  

Soletrando as sílabas ela escreveu corretamente, só teve dificuldade com CE, pensou 

que fosse SE. (o que é natural por que quase todo mundo confundi, rs) 

Escreveu sozinha K T, e na data ela não soube escrever, perguntou se era 01-05, e pra 

qual lado se escrevia o 5.  

A aluna confundiu sílabas como: To/do kA/clã, clã/La, e apresentou dificuldades ao 

escrever sílabas complexas, embora tenha avançado muito. No decorrer da leitura ela 

conseguiu ler silabando, sem muita dificuldade. Ela só tem indisposição ao fazer as 

atividades. Quando por fim, terminamos de ler juntas e eu fiz a leitura do texto, a aluna 

compreendeu que o texto falava de pessoas preguiçosas.  

 

SEGUNDO ATENDIMENTO EM 2013 

PRIMEIRO MOMENTO: ASSISTIR O VIDEO: A LOJA DA DONA RAPOSA 

NO INÍCIO, O VIDEO CHAMOU BASTANTE ATENÇÃO, DEPOIS QUASE NO 

FIM, A ALUNA FICOU MEIO DISPERSA, MAS LOGO VOLTOU A 

APRESTAR ATENÇÃO. 

E AI GOSTOU? SIM 

FALE DE QUE A HISTORIA TRATA? DA ONÇA PINATDA... OH DA RAPOSA... 

E QUE ONÇA TRABALHAVA MUITO PRA GANHAR DINHEIRO, E TAMBÉM ELA 

PEDIU AJUDA, POR QUE ERA 50 PERNAS, QUE ERA MUITA COISA.  

DE QUÊ MAIS? ELA TINHA QUE CARACOL PRO ELEFANTE E UM LENÇO PRA 

GIRAFA.  

SÓ ISSO? SÓ. E FIM D AHISTORIA.  

AI A RAPOSA IA FECHAR A LOJA DELA, E IA CAÇAR DA GALINHA QUE ERA 

MAIS FACIL E NÃO DAVA MUITO TRABALHO. E FIM DA HISTORIA.  

ENTÃO FALEI: SERÁ QUE ERA ISSO MESMO, VAMOS VER DE NOVO??? 

VAMOS.  

POR QUE ELA VAI FECHAR A LOJA? POR QUE TEM MUITA GENTE BIRUTA 

E ELA FAZIA MUITA COISA PRA FAZER, AI A ONÇA PINTADA QUERIA UMA 

ENCOMENDA QUE ERA PRA TIRAR AS MANCHAS DELE. E TERMININOU.  

O QUE É BICHO BIRUTA? MUITO MALVADO, BESTA.  

O QUE OS BICHOS PEDIAM PARA A RAPOSA ENCOMENDAR FÁCEIS OU 

DIFÍCIES? DIFICIES 

É FACIL FAZER UM CACHECOL PARA O ELEFANTE?  NÃO POR QUE ELE 

É MUITO GRANDE E PRECISA DE MUITA LINHA E MUITO PANO.  
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FUI COM ELA MOSTRANDO AS TROCAS, POR EXEMPLO, ENTRE LENÇO 

POR GRAVATA 

ENTÃO ELA DISSE: ACHO QUE ELA TROCOU O LENÇO POR CAUSO DO 

LENÇO PARA O CROCODILO. 

NA MEDIDA QUE FUI VOLTANDO O VIDEO, ELA PRESTOU MAIS 

ATENÇÃO E O QUE ACERTOU, DISSE: EU ACERTEI NESSA, REFERINDO-

SE AO FINAL DA HISTORIA. PERCEBI QUE SÓ COMPRENDIA BEM O 

INICIO E O FIM DE UMA HISTÓRIA. 

E AÍ, DE QUE FALA A HISTÓRIA? 

DA ONÇA, DOS ANIMAIS E DA RAPOSA.  

COMO É QUE COMEÇA A HISTÓRIA:  

NAM TIA, EU JÁ CONTEI A HISTORIA QUASE TODA.  

E ESSES ANIMAIS PEDEM O QUÊ? CACHECOL, LENÇO, QUER DIZER, 

GRAVATA 

(ELA MESMA CORRIGIU).  

QUAIS SÃO OS ANIMAIS? ELEFANTE, RAPOSA, ONÇA PINTADA, CACHORRO, 

MINHOCA 

E VOLTANDO PARA A PAREDE, ELA DISSE: AQUILO ALI,  

PEDI PRA ELA APONTAR, ELA LEVANTOU E APONTOU PARA A LETRA 

A, DE INÍCIO NÃO ENTENDI E PERGUNTEI SE NÃO ERA O DESENHO DA 

CABEÇA DA CENTOPÉIA AO LADO, ELA DISSE: NÃO TIA ISSO AQUI, E 

SAIU APONTANDO ATÉ A ULTIMA LETRA (PERNA) DA CENTOPÉIA NA 

PAREDE. (SÓ QUE NA PAREDE ERA UMA CENTOPÉIA COM O ALFABETO 

DENTRO, CADA PERNA DA CENTÓPEIA CONTINHA UMA LETRA) EU 

PERGUNTEI O NOME DO BICHO: ELA DISSE: É O ALFABETO. . 

PASSANDO PARA A ATIVIDADE 

ESCREVA O NOME DA PROFESSORA: SEI SEU NOME NÃO 

ESCREVEU: E LE LI SE 

ELENICE, ESTÁ CERTO? SOLETREI DEVAGAR COM ELA E NTENDEU O 

NI, MAS ESCREVEU ELELINIE 

ESTÁ CERTO? TA 

ANTES DE EXPLICAR A ATIVIDADE, ELA LOGO FOI FAZENDO A 

QUESTÃO DE MARCAR A TRÊS. COLOQUEI A PASTILHA EM VEZ DA 
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BOLSA PROPOSITALMENTE PRA VE SE ELA ADVINHAVA.  ELA 

PERGUNTOU QUEM PEDIU A PASTILHA, EU COLOQUEI A BOLSA, ELA 

ACERTOU TODAS. E QUEM PEDIU PASTILHAS? A ONÇA PINTADA.  

E POR FIM, PERGUNTEI: O CONTO FALA DE QUÊ? DE CONTOS DE FADAS 

 

 

ATIVIDADE SOBRE O CONTO: A LOJA DA DONA RAPOSA 

 

 

1. O CONTO FALA DE QUÊ? 

RA- DA, LA, SA-ZA-NA, QUE MAIS? DE UUMA LEOA, 

 

 

2. QUAIS  OS  ANIMAIS  QUE  APARECEM  NO  CONTO? 

ELEFANTE – ELFT,  GIRAFA, INDENTIFICOU O GI E FA, MENOS O RA. 

GAMBA - GMBA,  

ELA TEM DIFICULDADE DE ENCONTRAR AS VOGAIS DENTRO DAS 

PALAVRAS.  

 

3. OBSERVE E LIGUE OS ANIMAIS AOS OBJETOS CORRESPONDENTES: 

                                                       

                                                               
                                                                           

                                                       BOLSA 

                                                           

 

Conto: A Loja da Dona Raposa 

 

Raposa é um animal muito sabido e muito bom de fazer negócios (comprar, trocar e 

vender coisas). 

Seu Tavares era uma raposa que estava com problemas com seus negócios, já estava até 

pensando em fechar sua lojinha na floresta: 
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- Ué, Seu Tavares, você está fechando sua lojinha? 

- Oh! Onça Tonha, aqui na floresta só tem bicho doido que faz encomenda doida! 

- Ah, é!? 

- Olha só, o Dante Elefante me encomendou um cachecol! 

- E aí? 

- E aí, como é que eu vou fazer um cachecol do tamanho do pescoço de um elefante! 

(falar da lã) 

- É mesmo! E o que mais? 

- E a Girafa que me pediu uma gravata para ir a um casamento, não poderia ser uma 

gravata borboleta igual a do pingüim?! (falar do bicho-da-seda) 

- Que complicação! 

- E a cobra então, que quer uma bolsa! 

- E o que tem de mau nisso, Seu Tavares? 

- O que tem de mau é que a bolsa que ela quer é a tiracolo e ela nem tem ombro pra 

pendurar a bolsa! 

- AH! AH! AH! Essa é boa! Mas, deixa isso pra lá e me conte se não apareceu uma 

encomenda razoável! 

- Ah! Também não posso dizer que todo bicho é biruta. O sapo encomendou pastilhas 

pra garganta pois estava desafinando no coral. 

- Tá vendo Seu Tavares, também tem um lado bom! 

- É, isso eu não posso negar! O Bodão pediu um barbeador e o Gambá pediu um 

desodorante! 

- Ah! Até que enfim, parece que vamos tem um ar mais puro na mata! 

- Você acredita que o pica-pau encomendou uma furadeira! 

- Que preguiçoso! 

- E a centopéia! 

- Aquela que anda rebolando? 

- Isso mesmo, imagine que ela resolveu usar calça! 

- Virgem Santa! 

- Não arrumo aranhas para fazer o serviço! 

- É Seu Tavares, é difícil! 

- Se continuar assim, só de pensar nas novas encomendas não consigo nem dormir! 

Imagine se a vaquinha leiteira resolver usar sutiã, vai sobrar pra mim! 

- Ah! Seu Tavares, justo agora que eu ia fazer uma encomenda! 

- E o que é que você ia encomendar? 

- Sabe o que é, é que eu arrumei um novo namorado que me chamou de sardenta, e eu ia 

encomendar um creme para retirar as sardas! 

- Ah! Não!!! 

 

(adaptação da obra A loja da Dona Raposa, de Hardy Guedes) 

 

 

 

 

 

 

http://contosdetodomundo.blogspot.com.br/2004/12/loja-da-dona-raposa.html


248 

TERCEIRO ATENDIMENTO REALIZADO EM 2013  

ALUNO(A):_________________________________________ DATA:____/____/_____ 

História A BONEQUINHA PRETA – Alaíde Lisboa de Oliveira 

Adaptação: Bolsista Elenice Alves 

Mariazinha tem muito cuidado com a bonequinha preta.  

 Mariazinha dá banho, comida e cuida da Bonequinha preta... 

Mariazinha hoje vai passear e não pode levar a bonequinha preta, pois o passeio é 

muito longe e a boneca é muito pequena, e boneca pequena não pode andar muito... 

 

  Mariazinha sai pra passear com a mamãe e a bonequinha fica triste, sentada na 

poltrona la na sala de visitas.  

A bonequinha preta desce da poltrona e chega bem perto da janela, pois tem um 

gatinho la fora, fazendo assim: miau, miau  

A bonequinha pula da janela e caio num sexto com verduras  
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O verdureiro leva um susto e derruba a bonequinha que acaba sendo levada pelo o gatinho 

que estava na calçada.  

Mariazinha fica triste quando chega em casa e não vê a sua amiga...  

Mariazinha sai na calçada e começa a chorar por que não encontra a sua bonequinha, mas o 

verdureiro diz: Não chore, foi o gato que pegou sua amiga, e eu sei onde ele mora. 

  

Então, o verdureiro, que gosta muito de Mariazinha, pede a ela que guarde o seu sexto de 

verduras e diz que vai ate a casa do gato buscar a bonequinha preta.  

Ao se aproximar do gatinho, o verdureiro percebe que o gatinho não é mãe, e que só esta 

tentando brincar com a bonequinha preta, mas ela não sorrir por que esta com saudades de 

Mariazinha.  

Então o verdureiro diz que veio buscar a bonequinha preta, mas o gatinho fica triste, então o 

verdureiro resolve levar o gatinho e a bonequinha preta pra casa de Mariazinha. 

 Todos muitos FELIZES.  
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Ao chegar em casa, Mariazinha fica muito feliz ao vê a bonequinha preta,  agradece bastante 

ao verdureiro por trazer a sua amiguinha de volta pra casa.  

                                                                  

 FIM 

 

1. DE ACORDO COM A HISTÓRIA ‘A BONEQUINHA PRETA’ RESPONDA: 

 

A) QUEM ROBOU A BONEQUINHA PRETA? ACERTOU, DISSE O GATO QUE ESTAVA NA 

CALÇADA. 

 

B) COMO ERA O NOME DA AMIGA DA BONEQUINHA PRETA? ANINHA, DEPOIS DISSE 

MARIAZINHA 

 

C) ONDE A BONEQUINHA PRETA CAIU QUANDO PULOU DA JANELA? NO CARRINHO DE 

SUPERMECADO E CORRIGI E ELA ESCREVEU SEXTO ASSIM: CU, DEPOIS COLOCOU CTU Z 

DVAQ CESTO DE VERDURA 

 

2. QUAL DAS FRASES NÃO FAZ PARTE DA HISTÓRIA  ‘A BONEQUINHA PRETA’? 

A) MARIAZINHA FICA TRISTE QUANDO CHEGA EM CASA E NÃO VÊ A SUA AMIGA... 

 

B) O VERDUREIRO GOSTA MUITO DE MARIAZINHA... 

 

C) MARIAZINHA E JOÃOZINHO SAEM PARA PASSEAR... 

ELA MARCOU A B, DIZENDO QUE ERA A ÚNICA QUE ESTAVA CERTA, EU PERGUNTEI E A? ELA 

DISSE QUE TAVA ERRADA, E A C, TAMBÉM, LI NOVAMENTE E EXPLIQUEI QUE ERA PRA 

MARCAR APENAS A ERRADA, ENTÃO ELA DISSE, A C. 

 

3. ENCONTRE AS PALAVRAS NO CAÇA-PALAVRA:  
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POLTRONA JÁNELA    BONEQUINHA PEQUENA GATO MARIAZINHA  PRETA 

 

NO CAÇA PALAVRAS ELA TEVE MUITA DIFICULDADE PARA ENCONTRAR 

AS PALAVRAS, DEI MUITAS DICAS, AJUDEI BASTANTE. 

 

RELATO   

Logo ao chegar ela disse: Ah é uma atividade, e é besta ( indisposição falou mais alto). 

AO FIM DA LEITURA, QUE ELA SE RECUSOU A FAZER SOZINHA, ELA 

DISSE: E gatinho??? Eu expliquei que ele também ficou com Mariazinha e a 

Bonequinha preta.  

Percebi  que ela ficava brincando de soletrar as palavras, levou na brincadeira. Tava 

com muita preguiça.  Ela consegue soletrar silabas simples, complexas como can, bou, 

qui, nha. Não. 

ELA APRESENTA DIFICULDADES AO ESCREVER O D E O H. 

BO, NO, VO, BO 

 O RENDIMENTO HOJE NÃO FOI TÃO BOM, ela confundia os sons das silabas, 

deitava na cadeira, dizia que não sabia, enfim, teve muita ajuda minha para realizar as 

questões e fazer a leitura das questões, coisa que não aconteceu anteriormente.  
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ALGUMAS ATIVIDADES QUE 

REPRESENTAM O AVANÇO DE 

K.T EM 2013 
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ANEXO C – Teste de Inferência 

CHAVES E DONA FLORINDA 

 

Chaves estava brincando no beco, quando dona Florinda passou no beco pra 

entrar em sua casa. Com aquele seu jeito ingênuo e tímido, Chaves puxa conversa: 

– Oi, dona Florinda! 

– Oi, Chaves! 

– Onde a senhora foi? 

– Ah, eu fui no salão de beleza, arrumar meus cabelos e fazer maquiagem. 

– Pra quê a senhora foi lá fazer tudo isso?! 

– Ah, Chaves, pra ficar mais bonita! 

– Ah, já sei, o salão de beleza estava fechado! 

A mulher empinou o queixo e saiu brava, resmungando: 

– Menino malcriado, sem educação! 

 

 

1. Por que a dona Florinda ficou brava com o Chaves? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ANEXO D – Teste de Inferência 

A ALMA PENADA 

 

Ao passar, à meia-noite, na estradinha do cemitério, Mané Bembom ouviu um 

gemido estranho que vinha detrás de um túmulo.  

– Ããããã...ãããã.....ãããÃÃÃ! 

Seu Mané logo pensou: “deve ser uma alma penada que está pagando os seus 

pecados!”. Quando foi retomar a caminhada, ouviu novamente o estranho gemido: 

– Ãããã.....ãããÃÃÃ....! 

Seu Mané com pena do sofrimento daquela alma e com muita vontade de ajudá-

la, criou coragem, aproximou-se mais um pouco e perguntou: 

– Alma penada, você quer que eu acenda uma vela pra iluminar o seu caminho 

ou quer que eu reze pra você? 

Depois de um pequeno silêncio, “a alma” soltou um outro “ãããÃÃÃ!”, fez um 

novo silêncio e  respondeu: 

– ãããÃÃÃ!  Não, não quero nada disso! Só quero um rolo de papel higiênico! 

 

2. Essa piada é engraçada? Por quê? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ANEXO E – Atividade diagnóstica de escrita – NÍVEL 02 

ATIVIDADE REALIZADA POR WES 

Após o reconto do conto Só um minutinho, vamos agora escrever 

as partes solicitadas. 

1-Escreva as palavras que eu vou dizer (PRATO; PANELA; 

ESQUELETO; FRUTAS; COMIDA): 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Vamos agora escrever uma frase do conto. 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

SUGESTÃO DE FRASES: 

“EU JÁ VOU COM VOCÊ, MAS ANTES TENHO SÓ QUE VARRER UMA CASA”. 

 “SÓ UM MINUTINHO, SENHOR ESQUELETO 

 
Fragmentos do conto: “Só um minutinho”. Livro de YUYI MORALES.  Tradução de ANA 
MARIA MACHADO. 
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ATIVIDADE REALIZADA POR WES 

 

Atividade diagnóstica de leitura – nível 02 

- marque o nome que corresponde a cada figura: 

 

 

 

 

 

NLA(    )      AEA(    )   PAREDE(   ) PANELA(  ) 

 

 

CAPEU(    )  AEU(   )  AU  (   ) CHAPÉU(  ) 

 

 

 

ESQUELETA(  ) ASLETO(   ) EO(  ) ESQUELETO(  ) 

 

 

 

oa (    )       POTA(     )    POPOTA(    )    PORTA(    ) 

 

 

 

 

BLA(    )        BOLADA(      )       BALADA(     )  BALA(   ) 

 

 

COMODA(     )       OMID(     )    OIA(      )  COMIDA(   ) 
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ANEXO F – Ficha individual de desempenho do aluno 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PROJETO: O desafio de ensinar a leitura e a escrita no contexto do Ensino 

Fundamental de nove anos e da inserção do laptop na escola pública brasileira 

 

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL 2012 

 

Pesquisadora: MA VE 

 

Nome: ANA B 

Idade: 6 anos Série/turma: 1º ano 

Outros comentários:  

 

 

I. ORALIDADE, IMAGEM E SEGMENTAÇÃO 

1. NOMEAÇÃO 

A aluna mostrou ter conhecimento sobre todas as figuras perguntadas que foram: 

GATO, ABACAXI, GARFO, BICICLETA, PANELA e COPO. 

2. ACROFONIA 

Perguntei se a criança sabia a primeira sílaba da palavra gato ela me respondeu GA 

disse ainda que escrevia-se com RA, R de SAPO. A segunda palavra foi PANELA, ela 

me disse que a sílaba era PA com CA. A terceira palavra foi COPO e aluna respondeu 

CO, dizendo que começava com a letra J. 

3. LEITURA DE RÉBU 

O primeiro rébus que foi utilizado foi CAPACETE ela não soube e so repetia os nomes 

das figuras. O segundo rébus foi PIPOCA, a aluna disse que a primeira sílaba de PIPA 

era PA, depois com minha ajuda ela conseguiu realizar. No terceiro rébus ela soube as 

primeiras sílabas, mas não soube juntar para formar a palavra. No quarto rébus ela não 

conseguiu e respondeu  MENINA para BOCA, disse ainda que a primeira sílaba de 

BOLO era BI. 

4. REVESTRÉS 

A aluna não conseguiu realizar nenhum revestrés com as palavras utilizadas que foram: 

CABO, LAMA e MACA. Na primeira palavra ela respondeu BOLO a segunda 

LANCHE e a terceira respondeu SA para a primeira sílaba. 

5. DITADO 

Solicitei a aluna que escrevesse as palavras BOLA, CAMA e FITA. A aluna escreveu 

para BOLA as letras BOE, para CAMA escreveu CFSE para FITA colocou as seguintes 

letras EFSE. 

6. REDIZER UM TEXTO COMPLETO 

Acriança conseguiu redizer completamente a parlenda do MARCHA SOLDADO. 

7. RECONTAR UMA HISTÓRIA 

A aluna conseguiu recontar completamente a história de João e o pé de Feijão com 

começo meio e fim. Começou com ERA UMA VEZ e finalizou com FORAM 

FELIZES PARA SEMPRE. 
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II. CONHECIMENTO DO ALFABETO 

1. Consegue dizer o alfabeto completo? 

Sabe dizer quase todas as letras, pois percebi que ela conseguia pela sequencia, então, 

comecei a perguntar alternadamente e ela atrapalhou em algumas palavras por causa da 

ordem, esses casos foram com o W E J. 

2. Sabe dizer o nome das letras? 

Sim. 

3. Sabe o valor fônico das letras (ex.: sabe dizer uma palavra que começa com 

tal letra)? 

Pedi a aluna que me dissesse uma palavra com a letra P e ela não conseguiu, com B 

respondeu BOLA, com C respondeu CASA e com A respondeu BEATRIZ depois disse 

BIA.  

4. Diferencia letras de números e de rabiscos? 

Sim. Risquei, escrevi a silaba MA e o numero 2 ela conseguiu identificar cada um. 

5. Reconhece letra cursiva e letra bastão? 

Inicialmente ela disse que não sabia, depois mostrei o alfabeto com os dois tipos de 

letras e ela  respondeu corretamente. 

6. Reconhece letras maiúsculas e minúsculas? 

Escrevi a mesma palavra com os dois tipos de letra, quando perguntei ela disse que não 

sabia, mas quando eu disse a primeira sílaba da palavra MAIUSCULA ela completou a 

palavra, assim conseguiu responder a outra (MINUSCULA). 

7. Consegue montar e ler sílabas simples (PA, BA, MA etc)? 

Inicialmente pedi que lesse as sílabas acima e a primeira ela não soube (PA) a segunda 

respondeu repetiu (PA) e terceira conseguiu com o meu auxilio. Quando pedi para 

montar a sílaba PA ela disse que não sabia, a sílaba BE ela escreveu apenas E, e a sílaba 

MA ela escreveu SF. Ela conhece as letras e não consegue formar sílabas. 

8. Consegue montar e ler sílabas complexas (ES, PRO, TAN etc)? 

Para realizar a leitura destas sílabas ela considerou apenas o E em PRO ela eliminou o R 

(PO) e TAN ela leu EM. Na hora da escrita, pedi que escrevesse a sílaba ES de 

ESCOLA e ela escreveu assim LSESOP, na sílaba PRO de PROVA ela escreveu 

OESPIFS e para TAN de TANGERINA ela colocou BFSI. 

 

III. LEITURA 

1. O aluno é capaz de reconhecer uma ilustração que representa uma cena de 

uma história conhecida por ele? Consegue descrever quem são as 

personagens, o que elas estão fazendo naquele momento, em que lugar elas 

estão? Conseguem reconstruir verbalmente a cena representada? 

Sim; a aluna ao ver as figuras ela reconhece os personagens e o que eles estão fazendo e 

ainda e capaz de dizer partes da história de acordo com as figuras. 

2. Consegue ler textos curtos sem enrolar-se e perder-se quando aparecem 

sílabas complexas? 

A aluna não sabe ler. Conhece algumas letras, mas, não consegue juntar as sílabas para 

formar palavras. Na palavra VERDE ela disse O QUE É O QUE É. 

3. Consegue ler silenciosamente, sem subvocalização? 

Não ler. 

4. Consegue estabelecer relações de intertextualidade? Por exemplo, 

reconhece semelhanças entre histórias que contêm episódios ou personagens 
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parecidos (A bruxa em João e Maria e o ogro em João e o pé de feijão)? 

A aluna conseguiu fazer intertextualidade entre as duas histórias. Comecei a fazer 

perguntas sobre as histórias e ela começou a contar a história de JOÃO e MARIA com 

os principais detalhes.  

5. O aluno dispõe-se a tentar interpretar os textos, ou apenas lê em voz alta 

sem entender? Ou então, delira na interpretação, começando a inventar 

coisas que não tem nada a ver com o texto e recusando “voltar” ao texto? 

Não ler. 

  

IV. ESCRITA 

1. Tem domínio dos instrumentos de escrita (lápis, borracha, papel, linhas, 

bordas etc)? 

Sim, manuseia os instrumentos corretamente.  

2. Como manipula objetos portadores de escrita – livros, revistas, jornais etc? 

Adota uma “postura de leitor”, ou manuseia livros como se fossem petecas, 

carrinhos, coisas de jogar? 

Sim. A aluna manuseia corretamente. 

3. O aluno escreve utilizando letras? Faz apenas rabiscos? Mistura letras e 

números?* 

Não. Ela escreve utilizando letras.    

4. Usa letras aleatoriamente? Controla a quantidade das letras? Controla a 

escolha das letras?* 

Sim. Não controla a quantidade das letras quando escreve. 

5. Relaciona a escolha das letras à imagem sonora da palavra que está 

tentando escrever?* 

Não escreve. A pós pronunciar pausadamente pedi que ela escrevesse sílaba por sílaba a 

palavra PIPOCA e ela assim escreveu: PRESEFJI. 

*Utiilizar, dentre outros, o resultado do ditado para comentar estas questões. 

 

V. COORDENADAS SUBJETIVAS 

1. Sabe escrever o próprio nome e reconhecê-lo por escrito? 

A aluna sabe escrever apenas os dois primeiros nomes (ANA BEATRIZ) os dois 

sobrenomes ela assim colocou assim: AO MR M. Não reconhece seu nome que escrevi 

no início deste questionário. 

2. Sabe dizer o nome completo? 

Sim.  

3. Sabe distinguir seu nome de apelidos (Ex.: sabe que “Beto” é um apelido e o 

seu nome é “Roberto”)? 

Sim, disse que a chamavam de BIA. 

4. Sabe dizer coisas sobre o seu nome, como a razão da escolha, quem escolheu, 

o que significa etc.? 

Disse que seu nome foi a sua mãe que escolheu, perguntei, porque ela disse que foi 

porque seu pai não queria que fosse ANA BEATRIZ nem LUNARA nem FERNANDA. 

Perguntei novamente porque o nome dela era esse se o pai não gostava, ela me 

respondeu que é esse o seu nome porque o pai queria. 

5. Reconhece que o sobrenome é herdado dos pais? 

Disse que SILVA era da sua mãe e MOURA do pai. 

6. Sabe dizer o nome completo dos pais? 
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Somente o nome da mãe, disse que o nome do pai era somente ERIMAR. 

7. Sabe contar histórias sobre seu nascimento, sua primeira infância, episódios 

marcantes? Quais? 

Disse que nasceu na maternidade, só isso e não se lembra de mais nada. 

8. Sabe dizer alguma coisa sobre a história e a vida dos pais? Sabe qual a 

profissão deles, onde eles nasceram, conhecem alguma história sobre eles 

etc.? 

Sabe dizer que seus pais namoraram, casaram tiveram filhos. Disse que seu pai 

trabalhava na COSERN, perto da FIAT e na SECRETARIA porque seu padrinho 

arrumou um trabalho para ele. 

9. Sabe dizer qual é a data e o dia da semana de hoje? 

Respondeu o dia da semana (segunda-feira), quando era na verdade quinta-feira e 02 

para dia 22. 

10.  Sabe dizer qual é o dia do seu nascimento? Consegue dizer se já passou? 

Sabe dizer se falta muito ou pouco tempo para chegar o próximo? 

Disse que fazia aniversário dia 11 de abril. Disse que tinha chegado ainda e demorava 

um pouco. 

11. Sabe dizer onde mora? Conhece referências, consegue explicar onde fica sua 

casa? 

Mora no sítio, Bairro Chico Cajá perto da casa das Primas, perto de sua avó e perto 

ainda de um curral. 

12. Do que se lembra da Educação Infantil? 

Lembra que era bom e escrevia. 
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