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Práticas de leitura na Biblioteca Escolar1 

 

 O foco da biblioteca escolar das escolas públicas municipais de Cascavel 

é o trabalho com a leitura e a interpretação. Esta leitura precisa ser realizada 

principalmente pelo aluno. Assim, as mediações propostas precisam ser 

pensadas a partir da realidade vivenciada pelo aluno em suas diferentes fases 

de desenvolvimento e não somente desde a ótica da prática do monitor de 

biblioteca. O objetivo que permeia a prática leitora na biblioteca é auxiliar o aluno 

para que a apropriação e compreensão de diferentes textos permitam-lhe 

elaborações cada vez mais significativas com relação ao sentido que tais textos 

possam adquirir na sua vida cotidiana. Desse modo, a experiência de leitura feita 

pelo aluno – mediada pela ação do monitor de biblioteca, expande-se do espaço 

institucional à sociedade. Com esses pequenos, mas significativos passos, 

damos início ao processo de letramento literário dos futuros sujeitos cidadãos. 

 Essa forma especial de letramento propicia uma caminhada segura à 

formação eficiente do leitor. Segundo Cosson e Souza (2011, p.103), 

 

[...] o letramento literário enquanto construção literária dos sentidos 
se faz indagando ao texto quem e quando diz, o que diz, como diz 
e para quem diz. Respostas que só podem ser obtidas quando se 
examinam os detalhes do texto, configura-se um contexto e se 
insere a obra em um diálogo com outros tantos textos. Tais 
procedimentos informam que o objetivo desse modo de ler passa 
pelo desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem 
de estratégias de leitura para chegar à formação do repertório do 
leitor. 
 

 As práticas de leitura propostas no espaço da Biblioteca Escolar da Rede 

Municipal de Ensino de Cascavel não devem estar atreladas somente ao livro 

infantil, mas devem ser pensadas de forma a propiciarem somente ao pequeno 

leitor o acesso ao maior número de textos possíveis, levando-se em 

                                                           
1 Texto elaborado em parceria com o Profº Gílmei Francisco Fleck. Professor Associado da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) -  Campus Cascavel. Coordenador do Programa Profletras – 
Mestrado Profissional e Coordenador do PELCA: Programa de Ensino de Literatura e Cultura – Unioeste 
Cascavel. 
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consideração o seu estágio de desenvolvimento, bem como a ampliação e o 

desenvolvimento das suas funções psicológicas superiores. 

 A Biblioteca Escolar pode, e deve fazer uso de textos para leitura de 

outras disciplinas como forma de ampliação do campo literário, pois o fato do 

planejamento ser baseado nos conteúdos de Língua Portuguesa não restringe o 

trabalho com outros tipos de texto, pelo contrário, amplia ainda mais o 

conhecimento literário nas suas diversas manifestações de intertextualidades. 

Embora se trate de um fenômeno complexo, a intertextualidade – umas das cinco 

relações transtextuais expostas por Gérard Genette (1982) – pode ser 

introduzida e explorada na prática leitora desde os primeiros passos da formação 

do leitor por que ela consiste na capacidade, que pode ser desenvolvida, treinada 

e educada, do leitor para estabelecer relações do texto lido com outros textos ou 

vivências experienciadas. Nesse sentido, a intertextualidade é 

 

[...] uma categoria da interpretância e designa qualquer índice, 
qualquer traço, percebidos pelo leitor, sejam eles citação implícita, 
alusão mais ou menos transparente ou vaga reminiscência, que 
podem esclarecer a organização estilística do texto. (SAMOYAULT, 
2008, p. 25) 

 

 Como muito bem destacou o pesquisador espanhol Jesus Camarero 

(2008), a intertextualidade é, sobretudo, um fenômeno da recepção textual. 

Portanto, ela pode ser desenvolvida como uma estratégia de leitura que amplia 

o universo textual de um objeto lido a todos aqueles que, de uma ou outra forma, 

podem correlacionar-se com ele. 

 Ao monitor de biblioteca, cabe juntamente aos demais profissionais da 

educação, à família e à sociedade, a função de ensinar a leitura, ou seja, de 

oportunizar ao aluno (usuário), de forma mediadora, o contato com os mais 

diversos tipos de textos, para que ele faça as relações entre o que ele sabe 

(intertextualidades), com o que o texto tem a lhe oferecer de novo, despertando 

nele o gosto pela leitura. 
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 Aprender a ler está para além do domínio do código alfabético e da junção 

silábica. Ler pressupõe uma inserção significativa e transformadora no mundo 

do conhecimento para tornar eficiente o uso da leitura e da escrita nas mais 

diversas situações sociais requeridas nas comunidades a que pertencem os 

alunos. As relações que se estabelecem por meio da leitura têm por objetivo 

promover a ascensão desse sujeito e, consequentemente, sua “libertação” da 

ignorância intelectual, a fim de que desenvolva plenamente o exercício da 

cidadania.  

 Nesse sentido, é essencial que o monitor oferte materiais de qualidade 

para a leitura e que ele mesmo faça a leitura prévia e pesquisa, com 

antecedência, sobre o que vai oferecer ao usuário da biblioteca. Cabe, então, ao 

monitor de biblioteca o desafio de ser curioso, pesquisador, leitor assíduo, 

comprometido e consciente de suas ações. Desse profissional espera-se que 

seja conhecedor do espaço e que tenha no planejamento o suporte para o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

 O Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel (2008, 

p. 331) nos orienta neste sentido ao mencionar que “ao aproximar o leitor do 

universo que supera os limites de sua vida cotidiana, a obra literária desafia seu 

pensamento, provoca emoções e sentimentos novos, conduz à compreensão da 

realidade social”. 

 Sugerimos que as práticas de leitura com textos literários sejam 

encaminhadas de modo que eles se relacionem entre si, por meio de uma 

temática comum, de um gênero especifico, ou de um princípio que os amalgame 

em possíveis correlações. Ao fazê-lo estaremos praticando um dos princípios 

básicos da Literatura Comparada, na vertente de sua relação com outras áreas 

e artes. Para compreendermos melhor essa disciplina, bastante recente no 

universo acadêmico – observemos o seguinte fragmento de uma discussão mais 

ampla: 

[...] a Literatura Comparada como disciplina de investigação 
universitária não se baseia apenas na comparação. De fato, trata-
se sobretudo, muito mais frequentemente, muito mais amplamente, 
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de relacionar. Relacionar o quê? Duas ou mais literaturas, dois ou 
mais fenômenos culturais; ou, restritamente, dois autores, dois 
textos, duas culturas de que dependem esses escritores e esses 
textos. E trata-se também, obviamente, de justificar de maneira 
sistemática essa relação estabelecida. [...] a Literatura Comparada 
proporciona o diálogo não só entre as literaturas e as culturas, mas 
também entre os métodos de abordagens do fato e do texto 
literários. (MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 17). 

 

 Tal prática, embora soe bastante restrita à academia, é sem dúvida, 

praticável no processo de formação leitora desde o início da caminhada. Desse 

modo, podemos ainda pensar na utilização de fotos, imagens, filmes que façam 

relação com o gênero a ser trabalhado com os alunos aprendizes. Tal prática 

levará à instituição de estratégias de leitura bastante sofisticadas, inclusive no 

desenvolvimento da capacidade de estabelecer as intertextualidades.  

 Considerando que cada turma recebe de três a quatro atendimentos 

mensais, esta sugestão tem por objetivo conhecer mais detalhadamente cada 

gênero e compreender as diferenças e semelhanças entre os mesmos. Assim, o 

atendimento poderá ser organizado a partir da seguinte proposta: 

 1ª semana: Contos de Fadas; 

 2ª semana: Contos Clássicos; 

 3ª semana: Fábulas; 

 4ª semana: Análise de cada tipo de texto, evidenciando as características, 

a estrutura, os elementos que compõem este gênero, a intencionalidade 

presente. Este fechamento do estudo dos textos literários pode, ainda, 

dar-se por meio de contação de histórias, apresentações nos intervalos, 

murais, declamações entre outros.  

Desta maneira, nas três primeiras semanas, o atendimento prioriza 

principalmente o processo de leitura e interpretação destes gêneros, somente no 

quarto encontro ocorrerá o fechamento. O monitor de biblioteca poderá também, 

promover um momento de pesquisa nos livros didáticos, para que os alunos 

pesquisem estes tipos de textos trabalhados e façam o registro em um caderno 

que pode fazer parte do material da biblioteca. Pode ser programado uma sessão 
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de cinema com um filme que tenha relação com o que foi trabalhado. Segue 

ainda outras sugestões, lembrando que cada ano escolar, prevê uma sequência 

de gêneros discursivos que podem ser trabalhados no espaço da biblioteca. : 

 1ª semana: Cantigas; 

 2ª semana: Poesias; 

 3ª semana: Quadrinhas; 

 4ª semana: Análise. 

 

 1ª semana: Histórias em quadrinhos; 

 2ª semana: Tirinhas; 

 3ª semana: Charges; 

 4ª semana: Análise. 

 

 1ª semana: Cartas; 

 2ª semana: Bilhetes; 

 3ª semana: Convites; 

 4ª semana: Análise. 

 

 1ª semana: Crônicas; 

 2ª semana: Memórias; 

 3ª semana: Relatos de experiência; 

 4ª semana: Análise. 

 

 1ª semana: Letras de músicas; 

 2ª semana: Peças de teatro; 

 3ª semana: Roteiros; 

 4ª semana: Análise. 
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Salientamos que nada impedirá que o monitor de biblioteca continue com 

os momentos de contação de histórias, ao contrário, tais momentos se fazem 

necessários e são extremamente importantes neste processo de letramento 

literário e evidenciam, ainda mais, a importância que o texto literário e os demais 

textos apresentam nesse processo formativo. 

Ao receber os alunos na biblioteca escolar, devemos pensar nas práticas 

de leitura, levando em consideração a seguinte organização: 

 Leitura introdutória por parte do monitor de biblioteca ou por um aluno; 

 Roda de conversa; 

 Circulação do gênero discursivo, como forma de garantir a apropriação do 

conceito do gênero trabalhado (Leitura pelo aluno); 

 Atividades interpretativas (podendo ser escritas ou não). Por atividades 

interpretativas entende-se que o momento da roda de conversa também 

seja um recurso que tem esta finalidade. 

 Em turmas menores, o desenho executado pelo próprio aluno também 

ganha este status, pois além de constituir um meio de interpretação, 

desenvolve a criatividade imaginária do aluno, diferente do desenho 

pronto, totalmente estruturado, onde sua interferência dá-se somente por 

meio da pintura; 

 Organização de murais com informações relativas aos mais diversos tipos 

de gêneros literários, biografias, etc. 

 Reforçamos que as práticas de leitura precisam ser planejadas, levando 

em consideração o estágio de desenvolvimento de cada ano escolar. Faz-se 

necessário propor encaminhamentos de leitura que instiguem o pensamento, 

seja no nível de leitura sensorial, emocional ou racional. 

Para as turmas de pré-escola – nível sensorial de leitura, os livros e textos 

devem ser pensados de modo a estimular a compreensão do aluno e a 

ampliação do seu vocabular. As rodas de conversa que se efetivam logo após a 

leitura realizada pelo monitor de biblioteca, ou mesmo por um aluno, devem 
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acontecer sempre, pois esses momentos são riquíssimos e contribuem para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento geral do sujeito leitor.  

Considerando que a atividade principal nesta faixa etária são as 

brincadeiras dos papéis sociais, por meio da encenação, a forma como será 

tratado o momento de leitura deve levar em consideração estes aspectos. Assim, 

o uso de recursos lúdicos para introduzir a leitura é imprescindível. Em seguida, 

devem ocorrer as rodas de conversa e o manuseio por parte dos alunos, de 

fantoches, dedoches, do material utilizado para contar histórias, painéis de 

histórias, gravuras, pois o universo de percepção leitora mais amplo nesse 

estágio do processo é o sensorial. Tudo isso deve ser somado à mediação do 

profissional da biblioteca, cuja função tem por objetivo contribuir para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento integral do aluno. 

Para os alunos com idade entre 6 a 11 anos, compreendemos que a 

atividade principal envolve a apropriação dos conteúdos sistematizados, a 

habilidade de planejar e refletir, desenvolver a consciência e pensamento crítico. 

Assim, as mediações nos processos interpretativos precisam ser desafiadoras, 

não apenas focando nos aspectos de decodificação do texto, pois é comum que 

o leitor, nessa faixa, comece a se desenvolver emocionalmente com o texto lido. 

Para tanto, devemos propor objetivos e encaminhamentos de práticas de 

leitura que contemplem todos os gêneros discursivos que possam ser 

trabalhados no espaço da biblioteca. Porém, salientamos que o uso de recursos 

lúdicos se faz necessário também para essa faixa etária. 

 Para que a proficiência leitora seja realmente alcançada, torna-se 

importante, e necessário, pensar em uma prática de leitura específica para cada 

ano escolar. Devemos evitar o trabalho com o mesmo livro ou texto para todas 

as turmas, justificando o discurso de que as atividades são adaptadas. Na 

verdade, o que garante o aprendizado não é a atividade em si, mas 

principalmente, a compreensão que se tem do processo de leitura e as 

mediações do leitor mais experiente – nesse caso, o monitor de biblioteca, 

realizadas a partir do texto proposto para a prática. 
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A escolha dos gêneros deve ser pensada de modo que os alunos tenham 

acesso a leituras com maior qualidade, objetivando assim, a emancipação do 

aluno enquanto sujeito ativo na sociedade.  

Para finalizar, retomamos o que nos aponta o currículo para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel: 

Pensar o eixo leitura na perspectiva de ampliação e superação do 
horizonte de expectativa do aluno significa formar um leitor capaz 
de apreciar o sentido artístico do texto literário e compreender sua 
importância como objeto da cultura e da história social. Tal 
formação ocorre num processo gradativo que precisa ser cultivado 
no ambiente escolar e fora dele, a fim de despertar a prática da 
leitura para que o aluno possa ter acesso à linguagem literária e 
ampliar sua percepção sobre linguagem e sobre o mundo. (2008, 
p.332) 

 

Esse “cultivo” e esse “acesso” ao que o fragmento faz menção é, 

seguramente, algo que nós, educadores, também precisamos vivenciar. 
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O PLANEJAMENTO DAS PRÁTICAS DE LEITURA. 

 

Para que possamos alcançar os objetivos a que nos propomos em 

relação à leitura, precisamos lançar mão de um planejamento com objetivos 

claros, bem elaborado e dinâmico. Assim, tomaremos os conteúdos dos Eixos 

Oralidade e Leitura de Língua Portuguesa do Currículo Para a Rede Municipal 

de Ensino de Cascavel como fundamento para o trabalho com as práticas de 

leitura nas bibliotecas escolares. 

 Reforçamos mais uma vez que o processo de leitura, seja realizado 

principalmente pelo aluno, assim, nosso trabalho deve ser pensando e 

estruturado a partir desta perspectiva, conforme o que nos aponta o Currículo 

para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel: 

 

Nesse sentido, é importante que o trato com a leitura                      
fundamente o aluno para que este compreenda a função cognitiva 
e social dessa prática, análise e interprete a linguagem verbal e não 
verbal, as relações de interlocução, composição e estilo e outros 
conteúdos que os subsidiarão na elaboração de discursos orais e 
escritos. (2008, p. 364). 

 

Os conteúdos foram organizados em ordem alfabética para contribuir e 

facilitar a organização dos planos de leitura para os alunos. Ao realizar este 

plano, é possível elencar até 3 (três) conteúdos por encaminhamento, pois 

compreendemos que vários conteúdos complementam um ao outro no processo 

da atividade de leitura. 

O planejamento a seguir é resultado do trabalho dos monitores de 

biblioteca que atuam na Rede Pública Municipal de Educação de Cascavel, e 

aponta objetivos e encaminhamentos para o trabalho com as práticas de leitura 

no espaço da biblioteca escolar. Foram propostos encaminhamentos de leitura 

para as turmas de Pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

bem como para o Eja – Educação de Jovens e Adultos. 
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PRÉ-ESCOLA 

 

 EIXO: ORALIDADE 

 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USOS E CONTEXTOS. 

 

Objetivos: 

 Desenvolver e ampliar seu vocabulário levando em conta o contexto. 

 Reconhecer e utilizar diversos vocábulos para se dirigir à situações e 

contextos diferentes. 

 Relatar outras palavras usadas no ambiente familiar. 

 Expor ideias relacionadas ao texto, ampliando o conteúdo trabalhado; 

 Analisar as características do texto falado, na linguagem das histórias em 

quadrinho. 

 Verificar de que forma a oralidade é representada em textos escritos e, 

de que maneira os elementos são representados no auxílio da 

compreensão da narrativa; 

 Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão 

dos alunos. 

 Utilizar-se da linguagem de forma ampla, isto é, dominando diversos 

vocábulos (palavras), de forma ampla, para se referir a diferentes 

situações e contextos. 

 Valorizar e empregar o diálogo como forma de explicitar conflitos e tomar 

decisões coletivas; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração, verificando se o 

aluno faz uso de recursos durante a narração; (fazer uso do microfone). 
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 Contar fatos que acontecem no seu dia a dia. Sugere-se o livro “O dia-a-

dia de Dadá” para propor este encaminhamento; 

 Expor histórias que ouviram em casa ou em outro local. Propor aos 

alunos que peçam para alguém mais velho (vovô, vovó) contar uma 

história para ser compartilhada. Pode ser encaminhado um pedido 

antecipadamente para que as famílias se organizem;   

 Utilizar livros que no enredo possuam palavras diferentes das utilizadas 

diariamente, no ambiente em que frequenta.  

 Por meio da oralidade, empregar palavras diferentes usadas no meio 

familiar comparando com as que os colegas conhecem e as usadas no 

texto. Ex.: bolsa, mochila, pasta; automóvel, veículo, carro; 

 Explicar que uma palavra pode ser usada em mais de um contexto e que 

um objeto pode ter mais de um nome dependendo da região. Priorizar 

histórias que possam contemplar estes aspectos; 

 Comentários sobre textos lidos, ideias apresentadas; 

 Utilizar livros sem legendas para que os alunos criem, contem e 

dramatizem histórias, considerando o uso de palavras diversas para 

alcançar o objetivo de fazer-se entender pelos demais; 

 Organizar momentos de troca de experiências, a fim de ampliar o 

vocabulário dos alunos. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: ARTICULAÇÃO ADEQUADA DAS PALAVRAS (FALAR 

CORRETAMENTE)  

 

Objetivos: 
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 Pronunciar corretamente as palavras; 

 Ampliar seu vocabulário progressivamente; 

 Articular corretamente as palavras. 

 Exercitar a habilidade de expressão oral com entonação, organização 

coerente da fala e articulação correta das palavras. 

 Fazer uso da dicção correta das palavras/ letras.  

 Ler e recitar poemas, percebendo a especificidade da linguagem poética; 

 Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão 

dos alunos, estimulando o prazer pela poesia. 

 Conhecer o gênero Poema, de modo que possa descobrir em sua leitura 

uma forma de elaborar suas emoções, sentimentos. 

 Inserir-se no universo poético, familiarizando-se com a linguagem poética 

com a forma gráfica dos textos poéticos. 

 Relatar e reproduzir gêneros textuais diversos, articulando e 

pronunciando as palavras de forma correta; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Assistir vídeos e explorá-los oralmente;  

 Selecionar personagens e trabalhar a características deste personagem; 

 Narração de histórias ouvidas na biblioteca; Após o momento de 

contação de histórias pelo monitor, solicitar que eles narrem novamente; 

Pode ser encaminhado também a retomada de uma história trabalhada 

algum tempo como forma de resgate; 

 Trabalhar a articulação através de músicas, principalmente as que 

oferecem desafios; As músicas do grupo Palavra Cantada conseguem 

contemplar encaminhamentos para atividades com letras de 

músicas/cantigas; 
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 Produzir um Cd com poesias ou outro gênero literário recitado  ou 

cantado pelo alunos, preparando um encarte com as letras para que 

quiser acompanhar, podendo levar para casa para ouvir. 

 Trabalhar com trava-línguas, estimulando os alunos a recitarem em voz 

alta e uns para os outros; 

 Explorar trava-língua e parlendas, para que haja o interesse em articular 

corretamente as palavras; 

 Contar histórias infantis de diferentes formas: cantando, chorando, rindo, 

alto, baixo, grave e agudo; 

 Proporcionar momentos de diálogo entre os alunos através de histórias 

e textos que propiciem a interação com os colegas, aprimorando a 

expressão oral, relatando as histórias ouvidas, dando significado aos 

textos apresentados; 

 O aluno fará a pseudo-leitura criando suas próprias histórias. No decorrer 

da atividade, o professor os questionará sobre o que foi contado, 

considerando as diversas formas de expressão. 

 Enfatizar as rimas presentes nos poemas, cantigas, versos, quadrinhas. 

  Trabalhando com as rimas através do "jogo das rimas" Neste jogo, o 

professor sugere palavras e escolhe um aluno para dizer uma outra 

palavra que rima com a anterior. O aluno que não souber deverá pagar 

uma prenda. Ex: declamar um versinho ou cantar uma música. 

 Fazendo com que os alunos recitem poemas utilizando som e microfone; 

 Momentos de leitura ler com ritmo, fluência, entonação conforme o 

gênero textual; 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 
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imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

CONTEÚDO: CLAREZA E OBJETIVIDADE DURANTE A EXPOSIÇÃO DE 

IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Expor ideias e opiniões sobre diversos assuntos de maneira clara e 

objetiva. 

 Expor ideias com clareza, objetividade e sequência, durante o relato. 

 Socializar, desenvolvendo o hábito de ouvir com atenção, e melhorar a 

comunicação e a interação com o grupo. 

 Desenvolver habilidade de expressar-se com clareza e objetividade; 

 Recontar contos e histórias infantis; 

 Ampliar e empregar gradativamente a oralidade de forma clara, objetiva 

e espontânea; 

 Expressar-se oralmente sobre determinado assunto ou história ouvida, 

com clareza e objetividade; 

 Comentar as informações dos textos trabalhados, de modo garantir a 

compreensão de todo o texto. 

 Expor opinião sobre fatos e histórias narradas em sala de aula. 

 Relatar de maneira clara e ordenada ideias, opiniões, sentimentos e 

experiências a partir da leitura dos gêneros discursivos literário (fábulas), 

fazer a explicação e questionamentos sobre das diversas morais da 

história; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Contar diversas histórias infantis na sala de aula utilizando textos 

imagéticos e com legendas; 

 Exposição individual de fatos, acontecimentos da vida do aluno na 

construção da linha do tempo; 
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 Desenvolver atividades com fantoches após a circulação do gênero 

discursivo trabalhado (Ex: contos, fábulas, cantigas) 

 Diálogos em rodas de conversas de forma a oportunizar que os alunos 

expressem o que entenderam sobre a história; como pensam que a 

história poderia ser concluída; se as personagens agiram de maneira 

adequada diante da problemática apresentada durante a história...; 

 Trabalhar com diferentes tipologias textuais; 

 Apresentação de histórias, música, poesias, parlendas; 

 Manusear revistas, jornais, livros, panfletos; 

 Questionar os alunos acerca das atividades de leitura desenvolvidas na 

biblioteca, filmes assistidos ou histórias contadas; 

 Solicitar que os alunos recontem histórias, ou que contem a partir de 

imagens visuais (gravuras em sequências); 

 Brincadeira do “Telefone sem fio”; 

 Confeccionar e fazer uso da TV de papelão para contação de histórias; 

 Contação de histórias no varal.  

 Leitura parcial de uma história pelo monitor, para que na sequência os 

alunos sugiram um final para a mesma. 

 Relatando histórias da vida da criança para os demais colegas, do seu 

dia a dia, e a partir de suas histórias vividas. 

 Ler contos, histórias de literatura e diversos gêneros textuais para os 

alunos, solicitando que recontem aos colegas da sala; 

 Apresentar aos alunos diversos tipos de ilustrações, símbolos para que 

façam a leitura oral; 

 Propor para que relatem sobre o que gostam de comer, brincar, ler, etc.  

 Ouvir histórias em áudio e solicitar que os alunos recontem a história que 

ouviram; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 
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imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: COERÊNCIA 

 

Objetivos: 

 Contar histórias aos colegas privilegiando a ordem dos acontecimentos; 

 Descrever de forma coerente os fatos que acontecem no dia a dia.  

 Falar sobre acontecimentos de forma coerente. 

 Ser coerente ao fazer um relato ou expressar-se 

 Relatar fatos com riqueza de detalhes expressando sua opinião de forma 

clara e objetiva. 

 Prestar atenção nos elementos visuais com seus elementos e detalhes. 

 Estimular a linguagem verbal e ampliar o vocabulário. 

 Possibilitar diferentes interpretações das ideias ouvidas e imagens 

observadas. 

 Ser coerente ao fazer um relato ou expressar-se 

 Utilizar corretamente a concordância verbal e nominal nas diferentes 

situações discursivas; 

 Organizar uma linha de raciocínio se mantendo no tema, fato ou história 

relatada. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Reconto de histórias ouvidas na biblioteca; 

 Solicitar que os alunos recontem histórias, ou que contem a partir de 

imagens visuais (gravuras em sequências); 

 Estimular os alunos a atribuir falas aos fantoches ou descrever cenas e 

objetos, visando a organização do discurso; 

 Expor na sala de aula cartazes com gravuras de histórias e pedir que 

cada aluno reconte a história de acordo com a ordem das cenas; as 
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gravuras das histórias poderão ser organizadas de maneira aleatória, 

para que os alunos busquem reorganizá-las e em seguida recontar. 

 Contar histórias através de cenas de livro de literatura; 

 Utilizar gravuras em sequência para criar histórias. 

 Fazer uso de diversos gêneros literários como: contos de fadas, contos 

populares, gibis, outros. 

 Descrever a história na oralidade como: começo, meio e fim; quem são 

os personagens; onde se passa a história.  

 Solicitar aos alunos que recontem uma história ou, ainda, que narrem 

uma história a partir de recursos visuais. 

 Os alunos serão instigados a narrar uma história a partir de um objeto 

retirado de um baú ou caixa. 

 Descrever a história na oralidade como: começo, meio e fim; quem são 

os personagens; onde se passa a história.  

 Trabalhar com fantoches onde os alunos possam contar e recontar 

histórias, e até mesmo atribuir falas e descrever cenas; 

 Elaborar sequência de histórias, fatos ocorridos, desenhos. Observando 

o início, meio e fim; 

 Contar histórias curtas para os alunos recontarem à sua maneira com 

microfone; 

 Levar uma caixa com diversos objetos para que conforme a professora 

for tirando os objetos, as crianças inventem uma história com sequência 

lógica e coerência; 

 Distribuir diversos livros e solicitar que relatem sobre as observações 

contida nos mesmos (desenhos, paisagem, objetos, entre outros); 

 Comparar a capa do livro com a história; 

 Trabalhar histórias coletivas a partir de caixa com diversos objetos; 

 Contação de histórias acumulativas por meio de fantoches 

confeccionados; 
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 Ilustração de histórias lidas ou contadas; 

 Modificar o final da história lida ou contada. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

 

CONTEÚDO: CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL. 

 

Objetivos: 

 Aplicar gradativamente o uso correto da concordância verbal e nominal; 

 Utilizar a concordância verbal e nominal nas diferentes situações 

discursivas; 

 Utilizar a concordância verbal e nominal corretamente. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Descrever cenas e objetos e atribuir falas aos fantoches dentro de temas 

trabalhados; 

 Utilizar fatos e recortes de revistas para discutir com as crianças o que 

está acontecendo nas cenas, fazendo vários questionamentos utilizando 

o uso adequado da linguagem padrão; 

 Utilizar jogos de sequência para que os alunos relatem as ilustrações ou 

montem suas histórias.  

 Declamação de poemas, cantigas, versos, parlendas. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 
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CONTEÚDO: CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA. 

 

Objetivos: 

 Expressar suas ideias com o máximo de argumentação possível; 

 Ler e argumentar fatos do dia a dia; 

 Melhorar sua capacidade de argumentação; 

 Relatar e argumentar sua opinião; 

 Desenvolver habilidade de argumentar sobre fatos lidos e ouvidos. 

 Desenvolver a habilidade de formular perguntas e buscar respostas em 

diversos contextos; 

 Discutir questões importantes para apresentar com clareza ideias, 

opiniões e crítica; 

 

Encaminhamentos Metodológicos: 

 Dramatização de histórias infantis, fazendo uso de fantoches; 

 Dar oportunidade para que os alunos recontem histórias infantis; 

 Dramatizar histórias infantis na qual as crianças expressarão suas ideias 

e pronunciarão as palavras de acordo com a linguagem padrão; 

 Leitura de fábulas ou outro gênero que tragam atitudes com mentira, 

roubo, fofoca etc. 

 Diante da história contada pelo monitor, o aluno expõe sua opinião sobre 

o assunto ou atitudes relatadas no texto. 

 Ler contos, histórias de literatura e diversos gêneros textuais para os 

alunos, solicitando que recontem aos colegas da sala; 

 Partindo da história, propor momentos para que os alunos possam 

comentar sobre um determinado assunto sem perder o foco, mantendo a 

consistência argumentativa. 

 Assistir filmes; 
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 Relatar as histórias dando uma nova versão à história. 

 Promover debates em sala de aula sobre diversos tipos de textos onde o 

aluno possa expor suas ideias, defendendo-as com argumentos 

convincentes; trabalhar o livro da caixa do pacto história de Avô e Avó, 

Se o lixo falasse, entre outros. 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 Intervir na fala do aluno, quando este perder-se no assunto ou começar 

a falar de outro assunto que não o assunto em foco; 

 Promover momentos de questionamentos sobre as histórias contadas, 

envolvendo interpretação e argumentação. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS (DOMÍNIO 

CONSTANTE E PROGRESSIVO). 

 

Objetivos: 

 Relatar fatos com sequência de ideias; 

 Expressar suas ideias; 

 Contar histórias na sequência correta; 

 Melhorar sua postura na hora de falar.  

 Expor ideias relacionadas aos gêneros discursivos literários 

 Identificar os elementos organizacionais e estruturais dos contos (fadas, 

maravilhosos, contemporâneos)  

 Organizar o pensamento para contar um fato ou história; 
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 Realizar leitura de livros imagéticos considerando a organização das 

imagens; 

 Perceber a importância da sequência de ideias. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Discutir a ideia central de quadrinhos, poesias, textos e representar com 

desenhos; 

 Exploração de diversos símbolos, questionando o que representam.  

 Expor na sala de aula cartazes com gravuras de histórias e pedir que 

cada aluno reconte a história de acordo com a ordem das cenas; 

 Contar histórias envolvendo os alunos para que façam os sons dos 

personagens e fatos: som dos animais, barulho de chuva, galopes etc.; 

 Apresentação das obras a serem trabalhadas. 

 Exploração da capa do livro. 

 Leitura e exploração da história contada. 

 Iniciar uma frase pela monitora para que os alunos deem continuidade, 

como por exemplo: “Fui na feira comprar alface” e eles continuam com 

outras coisas que podem ser adquiridos nesse espaço; 

 Leitura de livros de histórias infantis pela monitora;  

 Memorizar um fato verificado, uma história ouvida ou dramatizada, 

relatando-os depois de algum tempo; 

 Por meio de parlendas trava- línguas leituras de histórias diversas realizar 

produção textual coletivamente. 

 Leitura de livros curtos e solicitar que as crianças interpretem: capa, 

personagens, acontecimentos e fatos. 

 Cartaz na Biblioteca com imagens e tema do assunto trabalhado para 

fixar a memorização. 

 Realização de leitura visual de figuras, 

 Entregar gravuras para que relatem o que estão vendo. 
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 A hora da novidade em que os alunos narrem algum fato diferente que 

ocorreu durante a semana, em seguida dialogar com os alunos e realizar 

questionamentos sobre os fatos: Todos conseguiram compreender o que 

os colegas expuseram? Qual foi o assunto mais interessante?  Algum 

dos fatos demonstra que devemos ajudar o colega a resolver? 

 Reprodução oral de travas de línguas, adivinhas poesias, histórias 

infantis, cantigas de rodas e músicas infantis, para auxiliar no 

desenvolvimento da memória recente. 

 Levar um novelo de lã com vários pedaços coloridos amarrados um ao 

outro. A professora inicia uma história e vai passando aos alunos que 

deverão dar continuidade e conforme vai acabando a sua cor de lã passa 

para os colegas, e assim sucessivamente;     

 Explicar que as histórias e os textos possuem início, meio e fim, e é isso 

que dá sentido à história; 

 Entregar tirinhas com figuras em sequência para os alunos observarem, 

em seguida, solicitar que narrem a história; 

 Escolher uma tirinha para fazer um registro coletivo; 

 Confeccionar livros enfatizando a sequência da história; 

 Montagem de histórias numa sequência lógica;  

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

EIXO: LEITURA 

 

CONTEÚDO: ASPECTOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS. 

 

Objetivos: 
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 Observar aspectos verbais e não-verbais, refletir sobre suas 

características e adequar o gênero à situação de uso; 

  Perceber as ideias principais apresentadas no texto e tentar compará-

las com a realidade e/ou com outros textos explorados; 

 Contrastar textos verbais e não-verbais. 

 Desenvolver a leitura visual, analisando, interpretando e desvendando a 

história. 

 Prestar atenção nos elementos visuais com seus elementos e detalhes. 

 Instigar sobre o papel de cada personagem. 

 Conhecer livros imagéticos. 

 Perceber as várias formas de leitura. 

 Identificar expressões gestuais e faciais. 

 Descrever personagens e cenários. 

 Conhecer os tipos de balões e a que se destinam. 

 Compreender a estrutura do texto instrucional receita culinária. 

 Interpretar textos imagéticos, reconhecendo os aspectos visuais (não-

verbais) que produzem sentido; 

 Demonstrar compreensão ao explorar os cartazes expostos e histórias 

em quadrinhos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura pela monitora de vária receitas culinárias, utilizando somente os 

recursos de imagens, para que os alunos percebam que é possível 

executar uma receita somente pela leitura das imagens. 

 Registro de receita a partir de desenhos. 

 Brincar com massinha para modelar formas de alimentos. 

 Explorar cartazes diversos e histórias em quadrinhos através de 

questionamentos orais, promover discussões onde os mesmos 

argumentem o que compreendeu;  
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 Promover discussões orais sobre temas do cotidiano e cartazes que 

estão presentes em diferentes locais; 

 Leitura de textos imagéticos pelo professor, evidenciando seguintes 

aspectos: O formato é determinante para a expressão que a obra quer 

passar? Ele afeta nossa apreciação? A capa e a contracapa apresenta 

aspectos relevantes que colaboram com a narrativa? Quais os efeitos de 

sentido o título traz da maneira como é apresentado graficamente e 

textualmente? A folha de rosto orienta a leitura ou sugere alguma 

interpretação? 

 Leitura dos próprios desenhos produzidos pelos alunos; 

 Leitura pelo professor de textos variados: letras de músicas, reportagens, 

receitas, panfletos, poesias, bilhetes, carta, listas de nomes e lista de 

mercado; 

 Coletivamente realizar leitura de imagens que estão nos livros, expondo 

o que está acontecendo na história através das imagens. 

 Compor narrativas com o apoio de imagens; 

 Fazer leitura de aspectos não verbais na qual o professor promoverá 

discussões orais para que as crianças relatem e argumentem utilizando 

ações, gestos, expressões;  

 Solicitar aos alunos que recontem ou contém uma história a partir de 

recursos não verbais (gravuras em sequência). 

 Utilizar materiais ilustrativos para estimular os alunos a relatarem 

detalhadamente tudo que está na imagem. 

 Utilizar gravuras em sequência para criar histórias. 

 Ilustração de histórias ouvidas, fazendo a representação por meio de 

desenhos. 

 Exposição no multimídia de tirinhas diversas. 

 Leitura das imagens, expressões, ambiente. 

 Leitura coletiva das falas registradas em balões 
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 Montagem de histórias numa sequência lógica;  

 Distribuir imagens com e sem palavras para que os alunos percebam a 

existência de informações mesmo que não tenha legenda; 

 Explorar atividades com músicas, cantigas de roda, onde as crianças 

possam se divertir através da expressão gestual. 

 Selecionar poesias para produzir uma coletânea ilustrada das favoritas 

do grupo para presentear a biblioteca da escola; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA 

 

Objetivos: 

 Praticar a função social da leitura no cotidiano; 

 Observar as leituras nos diversos contextos e buscar aplicar o 

conhecimento no dia a dia; 

 Compreender que a leitura é de fundamental importância para o ser 

humano conviver em sociedade. 

 Desenvolver a reflexão e a consciência crítica na construção de proposta 

de compreensão de textos (orais ou escritos) que circulam na sociedade; 

 Ouvir com atenção, compreendendo textos orais, memorizando fatos, 

personagens, tempo, espaço;                       

  Compreender que a leitura é um meio de aquisição de conhecimento, de 

cultura, de prazer, de divertimento com uma função social; 

 Estabelecer uma relação lúdica com a leitura, expressão de sentimentos, 

de ideias, de intencionalidades. 
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Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura realizada pelo monitor na biblioteca evidenciando a necessidade 

de saber ler; 

 Leitura das regras diariamente; 

 Leitura de textos colados no caderno, como quadrinhas, poemas, 

parlendas, cantigas; 

 Trabalhar com alunos o gênero convite, explicando sua função, e 

propondo a confecção de um convite para os demais alunos da escola, 

para ouvirem uma história contada ou dramatizada pelos alunos da pré-

escola. 

 Propor a elaboração de regras para brincadeiras, por meio de desenhos 

ou o monitor de biblioteca assumindo a função de escriba da turma, 

fazendo o registro por meio da escrita e desenhos. 

 Pesquisar e escrever numa cartilha, folder ou cartaz, regras de algumas 

brincadeiras de rua para distribuir aos demais alunos na semana da 

criança; 

 Distribuir targetas com nome das histórias para que os alunos tentem 

procurar os livros previamente selecionados e fazer a relação com a 

escrita da targeta. 

  Organizar em determinado dia, um momento de leitura com livros 

imagéticos para que os alunos possam manusear e comentar sobre o 

porquê da criação de determinada história. 

 Ler para os alunos livros através do multimídia; 

 Realizar regularmente a leitura com as obras disponíveis do acervo 

complementar para alfabetização. Textos literários como: conto, fábula, 

poemas, logotipos, tiras, histórias em quadrinhos....  

 Durante a leitura pela monitora envolver os alunos, através da 

dramatização da narrativa, com entonação e expressividade necessária 

para esse tipo de leitura 
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 Adaptar junto com as crianças as histórias contadas, formando pequenos 

teatros juntamente com os alunos. Fazendo improvisação.  

 Realizar leituras de obras de literatura infantil, individualmente onde cada 

aluno fará a exposição da história lida aos colegas como também poderá 

representar o que mais chamou sua atenção. 

 Leitura convencional, pela monitora, enfatizando a fluência, o ritmo a 

entonação, como apropriação de conhecimento, fruição ou 

entretenimento. 

 Propor aos alunos que comentem oralmente as informações, de modo a 

garantir a compreensão do texto lido. 

 Manuseio de diferentes tipos de textos e em diferentes materiais revistas, 

jornais, livros, gibis, panfletos, observando o meio de circulação de cada 

uma e sua função na sociedade. 

 Disponibilizar os livros para o momento de leitura, estimulando que os 

alunos leiam para seus colegas, compartilhando o livro tomado para 

leitura. 

 Leitura de diversos gêneros textuais (feita pela monitora), despertando o 

interesse e gosto pela leitura; 

 Desenvolvimento de atividades lúdicas com os temas dos gêneros 

trabalhados. 

 Manuseio de diferentes gêneros textuais. 

 Ler e dramatizar histórias utilizando a janelinha de teatro. 

 Assistir vídeos de livros animados, analisando a característica desse tipo 

de texto.  

 Realização do contador de história quinzenal, com professores e alunos 

através de escala. Um professor juntamente com três alunos de uma 

turma escolhem a história e contam para os demais alunos, professores 

e funcionários da escola, após o intervalo, com todos reunidos no saguão. 
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 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: LEITURA COMO APROPRIAÇÃO DA CULTURA 

HISTORICAMENTE ACUMULADA E LEITURA COMO FRUIÇÃO E 

ENTRETENIMENTO. 

 

Objetivos: 

 Situar-se como parte integrante da história com a qual interage e percebe 

as diferentes relações; 

 Perceber a leitura como momento de prazer, de envolvimento e 

descoberta; 

 Somar conhecimentos históricos, transmitido através da leitura. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Circulação dos mais diversos gêneros textuais entre os alunos, mesmo 

considerando que os alunos não tenham domínio da leitura.  

 Utilização de diversos materiais como gibis, revistas e livros; 

 Leitura de diferentes gêneros discursivos contos, poesia, fábulas, e 

discussão em sala sobre a história.  

 Selecionar poesias para produzir uma coletânea ilustrada das favoritas 

do grupo para presentear a biblioteca da escola; 

 Produzir uma coleção de livros de histórias contadas pelas crianças para 

a troca de livros entre as salas de pré-escola; 

 Escrever histórias sobre heróis de histórias infantis e desenhá-los 

(monitor pode ser o escriba); 
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 Realizar leitura coletiva e individual ou compartilhada com toda a turma 

em cada um lê uma parte; 

 Utilizar o Multimídia para leituras compartilhadas com as literaturas 

disponibilizadas em dvds e baixar filmes relacionados aos temas; 

 Ler com fluência, ritmo e entonação os diferentes gêneros discursivos; 

 Fazer a leitura prévia dos gêneros textuais afim de escolher livros com 

linguagem adequada para os alunos; 

 Contar e recontar histórias estimulando a leitura; 

 Explicar a maneira correta de ler um livro com objetivo de conservação 

do mesmo; 

 Preparação de atividades que contemplem o tema proposto; 

 Oportunizar momentos de leitura prazer; 

 Explorar a musicalidade e a sonoridade presentes nos gêneros em: 

Cantigas, trava-línguas, cantigas de roda, paródias, quadrinhas, poemas 

e outros. 

 Apresentar cantigas de rodas para que os alunos cantem observando o 

modo como este gênero se apresenta através de brincadeira de roda. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS (SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO). 

 

Objetivos: 

 Perceber as ideias principais apresentadas no texto e tentar compará-las 

com a realidade e/ou com outros textos explorados; 

 Identificar as ideias principais de um texto; 

 Compreender e expor as ideias principais que estão na história. 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 Identificar nos textos lidos e ouvidos elementos de interpretação. 

 Estimular a concentração para ouvir a história. 

 Prestar atenção nos detalhes (barulhos) na história. 

 Identificar as ideias do texto.  

 Comunicar-se e expressar-se com desenvoltura, através da linguagem 

verbal, plástica, corporal e musical; 

 Compreender que cada palavra possui significado e também 

significação; 

 Identificar os fatos principais e secundários em cada texto. 

 Comparar textos com os mesmos personagens, porém com temáticas 

 Reconhecer as ideias principais de um texto e tentar compará-las com a 

realidade e com outros textos. 

 Identificar narrador e personagens. 

 Identificar as ideias principais e abordar a significação destas no texto; 

 Fazer com que o aluno percebe a existência de uma ideia principal e 

secundária que compõe o texto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de texto informativo pela professora e outros tipos de textos; 

 Explicar o que entenderam sobre determinado texto. 

 Utilizar jogos de sequência para que as crianças recontem histórias e 

destaquem as ideias principais; 

 Após leitura de histórias, destacar ideias principais 

(significado/significação); 

 Através da manipulação do alfabeto e livros infantis despertar o interesse 

pela leitura, escrita e sonorização das palavras.  

 Contar para os colegas as ideias principais do livro lido; 

 Leitura de livros de literatura; 
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 Através de histórias ouvidas e lidas identificarem o enredo / tema, as 

personagens e o gênero textual. 

 Questioná-los sobre o modo como a história foi apresentada (Áudio). É 

mais difícil identificar os personagens somente através da audição? 

 Motivar a participação dos alunos na leitura através de levantamento de 

hipóteses sobre as ações dos personagens e possíveis soluções e 

resoluções de problema e final da história; 

 Leitura de contos, compreendendo os fatos principais e os secundários 

que motivam o desenvolvimento do enredo (trama da história). 

 Conversar com os alunos sobre aspectos dos textos: Quem eram os 

personagens? Como foi resolvido? O que o aluno compreendeu do texto? 

Se fosse o aluno, como resolveria tais situações? Quais textos mais 

gostaram? 

 Explorar gravuras que estimulam o raciocínio e a criatividade. 

 Explorar textos mostrando quem é o narrador e quem são os 

personagens da história. 

 Apresentar várias versões e variações do contos, como Chapeuzinho 

Vermelho, Três Porquinhos etc. 

 Audição de contos da Coleção Disquinho. 

 Fazer comparações entre as versões apresentadas, diferenças e 

semelhanças.  

 Estabelecer relação entre o fato desencadeador de cada variação da 

história. 

 Realizar descrição dos personagens; 

 Por meio de leitura feita pela monitora de: livros, poemas, parlendas, 

trava-línguas, quadrinhas, e cantigas serão exploradas as ideias 

principais e musicalidade e a sonoridade presentes nesses gêneros; 
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 Ler com fluência, ritmo e entonação, repetindo várias vezes as falas dos 

personagens principais e/ou sobre o tema que deverá ser abordado para 

que seja compreender que o mesmo é a ideia principal do texto; 

 Dramatização de histórias com enfoque nas ideias principais e 

secundárias dos fatos; 

 Diálogos com questionamento para identificar se os alunos se 

apropriaram das ideias e fatos principais durante a leitura de textos ou na 

contação de histórias; 

 Ilustração de histórias que abordem os fatos principais da história. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: RELAÇÃO INTERLOCUÇÃO (PERSONAGENS). 

 

Objetivos: 

 Identificar a relação entre o narrador e o personagem; 

 Identificar e caracterizar as personagens dos clássicos literários; 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 Intervir na fala do aluno, quando este perder-se no assunto ou começar 

a falar de outro assunto que não o assunto em foco; 

 Promover roda de conversa com questionamentos sobre as histórias 

contadas, envolvendo interpretação e argumentação. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Contar história destacando os personagens; 
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 A partir de imagem, criar textos coletivos oralmente; 

 Identificar os principais acontecimentos no texto e seus personagens; 

 Identificar qualidades e defeitos dos personagens e como eles atuam nas 

histórias; 

 Montar painel referente a temas trabalhados e realizar pseudoleitura; 

 Mostrar figuras utilizando o multimídia de clássicos literários; 

 Localizar a leitura do texto no tempo e espaço. 

 Explorar diferentes obras literárias verificando se os alunos conseguem 

compreender o qual mensagem ou o que o autor quis expressar; 

 Trabalhar com um livro de literatura infantil, mostrando apenas a capa do 

livro, criando um clima de suspense, analisando as ilustrações, o título, 

os supostos personagens, o autor da obra e outros recursos visuais. 

Explorando assim a história por meio de questionamentos; 

 Utilizar o microfone para que os alunos narrem histórias, falar versos, 

frases e canta;  

 Leitura de diferentes versões de contos de fada e clássicos na sequência 

passar o filme correspondente, verificando as diferenças e semelhanças 

entre elas, 

 Confecção de fantoches, máscaras para dramatização de cenas que 

reproduzam os momentos da história; 

 Brincadeiras com cantigas de roda, 

 Ouvir músicas, cantar e gesticular a mesma; 

 Declamação de versos pelos alunos;   

 Trabalhar rimas através de versos, poesias perguntar quais são as 

palavras que rimam escrever num cartaz, após professor sugere uma 

palavra e escolhe um aluno para dizer uma outra palavra que rime   

 Utilizar caixa com várias palavras para cada aluno retirar uma e dizer 

outra que rime; 

 Contar uma história e trabalhar recortes e colagens sobre a mesma 
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 Manuseio de fantoches promovendo a contação de histórias; 

 Dramatização de história ouvidas e observadas; 

 Contar história destacando os personagens; 

 A partir de imagem, criar textos coletivos oralmente; 

 Identificar os principais acontecimentos no texto e seus personagens; 

 Identificar qualidades e defeitos dos personagens e como eles atuam nas 

histórias; 

 Explorar textos mostrando quem é o narrador e quem são os 

personagens da história. 

 Montar painel referente a temas trabalhados e realizar pseudoleitura; 

 Mostrar figuras utilizando o multimídia de clássicos literários; 

 Localizar a leitura do texto no tempo e espaço; 

 Confeccionar livro de cantigas de roda com os alunos, a cada cantiga 

adicionada ao livro, explorar o conteúdo da letra, o personagem que 

aparece. Procurar figuras que possam ilustrar a cantiga. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 
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1º ANO 

 

EIXO: ORALIDADE 

 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO VOCABULAR (USOS E 

CONTEXTOS SOCIAIS) 

 

Objetivos: 

 Ampliar seu vocabulário; 

 Organizar o pensamento ao contar uma história ou fato vivido ou visto; 

 Promover debates em sala de aula sobre diversos tipos de textos onde o 

aluno possa expor suas ideias, defendendo-as com argumentos 

convincentes; 

 Utilizar gradativamente, linguagem adequada ao contexto de uso 

ampliando o vocabulário; 

 Desenvolver e ampliar seu vocabulário levando em conta o contexto. 

 Reconhecer e utilizar diversos vocábulos para se dirigir à situações e 

contextos diferentes. 

 Relatar outras palavras usadas no ambiente familiar. 

 Expor ideias relacionadas ao texto, ampliando o conteúdo trabalhado; 

 Analisar as características do texto falado, na linguagem das histórias em 

quadrinho. 

 Verificar de que forma a oralidade é representada em textos escritos e, de 

que maneira os elementos são representados no auxílio da compreensão 

da narrativa; 

 Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão 

dos alunos. 
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 Utilizar-se da linguagem de forma ampla, isto é, dominando diversos 

vocábulos (palavras), de forma ampla, para se referir a diferentes 

situações e contextos. 

 Valorizar e empregar o diálogo como forma de explicitar conflitos e tomar 

decisões coletivas; 

 

 Encaminhamentos metodológicos: 

 O aluno observa uma gravura e expressa suas ideias através de sua 

imaginação; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração, verificando se o 

aluno faz uso de recursos durante a narração; (fazer uso do microfone). 

 Contar fatos que acontecem no seu dia a dia. Sugere-se o livro “O dia-a-

dia de Dadá” para propor este encaminhamento; 

 Expor histórias que ouviram em casa ou em outro local. Propor aos alunos 

que peçam para alguém mais velho (vovô, vovó) contar uma história para 

ser compartilhada. Pode ser encaminhado um pedido antecipadamente 

para que as famílias se organizem;   

 Utilizar livros que no enredo possuam palavras diferentes das utilizadas 

diariamente, no ambiente em que frequenta.  

 Por meio da oralidade, empregar palavras diferentes usadas no meio 

familiar comparando com as que os colegas conhecem e as usadas no 

texto. Ex.: bolsa, mochila, pasta; automóvel, veículo, carro; 

 Explicar que uma palavra pode ser usada em mais de um contexto e que 

um objeto pode ter mais de um nome dependendo da região. Priorizar 

histórias que possam contemplar estes aspectos; 

 Comentários sobre textos lidos, ideias apresentadas; 

 Utilizar livros sem legendas para que os alunos criem, contem e 

dramatizem histórias, considerando o uso de palavras diversas para 

alcançar o objetivo de fazer-se entender pelos demais; 
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 Organizar momentos de troca de experiências, a fim de ampliar o 

vocabulário dos alunos. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

 

CONTEÚDO: CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL 

 

Objetivos: 

 Compreender e fazer uso correto da concordância verbal e nominal das 

palavras; 

 Fazer uso correto da pronúncia das palavras no contexto social. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar a concordância verbal e nominal e o emprego correto destas no 

meio em que vive. Propondo debates entre os alunos, por meio de 

músicas, principalmente as que oferecem desafios; 

 Propiciar situações em que o aluno recite trava-línguas, quadras poéticas, 

parlendas, adivinhas, fazendo uso do microfone; 

 Promover brincadeiras com cantigas de roda; 

 Descrever cenas e objetos e atribuir falas aos fantoches dentro de temas 

trabalhados; 

 Utilizar fatos e recortes de revistas para discutir com as crianças o que 

está acontecendo nas cenas, fazendo vários questionamentos utilizando 

o uso adequado da linguagem padrão; 

 Declamação de poemas, cantigas, versos, parlendas; 
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 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA 

 

Objetivos: 

 Possibilitar o desenvolvimento do discurso crítico; 

 Organizar o pensamento ao contar uma história ou fato vivido ou visto. 

 Promover debates em sala de aula sobre diversos tipos de textos onde o 

aluno possa expor suas ideias, defendendo-as com argumentos 

convincentes; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Dramatização de histórias infantis, fazendo uso de fantoches; 

 Dar oportunidade para que os alunos recontem histórias infantis; 

 Dramatizar histórias infantis na qual as crianças expressarão suas ideias 

e pronunciarão as palavras de acordo com a linguagem padrão; 

 Leitura de fábulas ou outro gênero que tragam atitudes com mentira, 

roubo, fofoca etc. 

 Diante da história contada pelo monitor, o aluno expõe sua opinião sobre 

o assunto ou atitudes relatadas no texto. 

 Ler contos, histórias de literatura e diversos gêneros textuais para os 

alunos, solicitando que recontem aos colegas da sala; 

 Partindo da história, propor momentos para que os alunos possam 

comentar sobre um determinado assunto sem perder o foco, mantendo a 

consistência argumentativa. 

 Assistir filmes; 
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 Relatar as histórias dando uma nova versão à história. 

 Promover debates em sala de aula sobre diversos tipos de textos onde o 

aluno possa expor suas ideias, defendendo-as com argumentos 

convincentes; trabalhar o livro da caixa do pacto história de Avô e Avó, Se 

o lixo falasse, entre outros. 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 Intervir na fala do aluno, quando este perder-se no assunto ou começar a 

falar de outro assunto que não o assunto em foco; 

 Promover momentos de questionamentos sobre as histórias contadas, 

envolvendo interpretação e argumentação. 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

 

 

CONTEÚDO: PRONÚNCIA E ARTICULAÇÃO DAS PALAVRAS 

 

Objetivos: 

 Relatar fatos vivenciados numa sequência lógica de ideias; 

 Desenvolver habilidade de expressar-se com clareza, domínio 

progressivo no ato de argumentar; 
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 Apropriar-se, gradativamente da articulação adequada das palavras, 

observando a pronúncia correta, entonação, ritmo e a fluência. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar com a turma momentos de leitura e interpretação; 

 Ler textos ricos em ideias e conteúdos concernentes aos aprendidos em 

sala, abrangendo diversos gêneros textuais; 

 Fazer uma releitura do texto, por meio de rodas de conversa, 

questionando-os sobre o que entenderam sobre o texto; 

 Promover contação de histórias dos livros que os alunos levaram para 

casa por meio de empréstimos na biblioteca; 

 Declamar poesias curtas aos alunos, utilizando objetos com o intuito de 

representá-las e promover melhor interação dos alunos; 

 Utilizar vídeos relacionados ao tema trabalhado, como meio de ampliar a 

compreensão do mesmo. 

  Estimular os alunos a expressarem-se oralmente sobre o assunto 

argumentando com clareza e objetividade; 

  Instigar a curiosidade dos alunos através de livros imagéticos e com 

legendas, explorando capa, título, ilustrador, editora, páginas, etc; 

  Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo 

garantir a compreensão de todo o texto; 

  Explorar letras de músicas, fazendo questionamentos e explorando o 

gênero discursivo folclórico (músicas infantis, cantigas de roda, poemas 

cantados, versos, parlendas, adivinhas, trava-línguas); 

  Realizar a brincadeira de telefone sem fio, onde os discentes terão que 

pronunciar a palavras corretamente, disponibilizar tempo para que os 

mesmos compreendam a necessidade da fala estar correta para melhor 

compreensão; 
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  Preparar um caixa com diversos objetos conhecidos e desconhecidos e 

enfeitá-la para utilizar em sala; 

  Propor invenção de história com caixa surpresa; 

  Diálogos em rodas de conversas de forma a oportunizar que os alunos 

expressem o que entenderam sobre a história. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS (DOMÍNIO 

CONSTANTE E PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Relatar fatos com sequência de ideias; 

 Participar de situações diversificadas onde envolvam a oralidade; 

 Relatar corretamente fatos e acontecimentos; 

 Comunicar-se com objetividade; 

 Articular palavras de maneira clara ao expressar suas ideias; 

 Ampliar o vocabulário e utilizar as palavras de maneira coerente dentro 

de cada situação. 

 Narrar diferentes tipos de histórias respeitando a sequência dos fatos; 

 Descrever e narrar fatos vistos, lidos e ouvidos. 

  

Encaminhamentos metodológicos: 

 Explorar histórias lidas e ouvidas de livros de diferentes tipologias; 

 Transmitir recados e avisos para a diretora, coordenadora, secretária, 

etc.; 

 Relatos espontâneos de fatos e acontecimentos da vida da criança; 

 Assistir um filme e contar para os colegas a história que assistiu; 
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 Discutir a ideia central de quadrinhos, poesias, textos e representar com 

desenhos; 

 Exploração de diversos símbolos, questionando o que representam.  

 Expor na sala de aula cartazes com gravuras de histórias e pedir que cada 

aluno reconte a história de acordo com a ordem das cenas; 

 Contar histórias envolvendo os alunos para que façam os sons dos 

personagens e fatos: som dos animais, barulho de chuva, galopes etc.; 

 Apresentação das obras a serem trabalhadas. 

 Exploração da capa do livro. 

 Leitura e exploração da história contada. 

 Iniciar uma frase pela monitora para que os alunos deem continuidade, 

como por exemplo: “Fui na feira comprar alface” e eles continuam com 

outras coisas que podem ser adquiridos nesse espaço; 

 Leitura de livros de histórias infantis pela monitora;  

 Memorizar um fato verificado, uma história ouvida ou dramatizada, 

relatando-os depois de algum tempo; 

 Por meio de parlendas trava- línguas leituras de histórias diversas realizar 

produção textual coletivamente. 

 Leitura de livros curtos e solicitar que as crianças interpretem: capa, 

personagens, acontecimentos e fatos. 

 Cartaz na Biblioteca com imagens e tema do assunto trabalhado para fixar 

a memorização. 

 Realização de leitura visual de figuras, 

 Entregar gravuras para que relatem o que estão vendo. 

 A hora da novidade em que os alunos narrem algum fato diferente que 

ocorreu durante a semana, em seguida dialogar com os alunos e realizar 

questionamentos sobre os fatos: Todos conseguiram compreender o que 

os colegas expuseram? Qual foi o assunto mais interessante?  Algum dos 

fatos demonstra que devemos ajudar o colega a resolver? 
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 Reprodução oral de travas de línguas, adivinhas poesias, histórias 

infantis, cantigas de rodas e músicas infantis, para auxiliar no 

desenvolvimento da memória recente. 

 Levar um novelo de lã com vários pedaços coloridos amarrados um ao 

outro. A professora inicia uma história e vai passando aos alunos que 

deverão dar continuidade e conforme vai acabando a sua cor de lã passa 

para os colegas, e assim sucessivamente;     

 Explicar que as histórias e os textos possuem início, meio e fim, e é isso 

que dá sentido à história; 

 Entregar tirinhas com figuras em sequência para os alunos observarem, 

em seguida, solicitar que narrem a história; 

 Escolher uma tirinha para fazer um registro coletivo; 

 Confeccionar livros enfatizando a sequência da história; 

 Montagem de histórias numa sequência lógica;  

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 Passear pela escola e perceber que cada ambiente está denominado; 

 

EIXO LEITURA 

 

CONTEÚDO: DISPOSIÇÃO GRÁFICA (ASPECTOS ESTRUTURANTES) 

 

Objetivos: 

 Interpretar textos imagéticos, reconhecendo os aspectos verbais e não 

verbais que produzem sentidos; 

 Interpretar textos imagéticos, reconhecendo os aspectos visuais e não-

verbais que produzem sentidos; 
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 Perceber a disposição gráfica dos gêneros discursivos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar os gêneros para leitura dos alunos, textos curtos e de caixa 

alta, textos imagéticos, para que possam por meio de pseudo-leitura ou 

leitura, apreciem textos e melhorem sua interação com os mesmos; 

 Ler diversos gêneros textuais; 

 Leitura de livros imagéticos ou de um texto imagético que trate de 

algum conto conhecido pelo aluno, a fim de que o mesmo consiga 

organizar a sequência da história e contar aos demais. 

 Trabalhar com letras de músicas e cantigas de roda; 

 Assistir vídeos de receitas em programa culinários; 

  Entregar por escrito a receita assistida no programa, ler e interpretar 

com os alunos, chamando a atenção dos mesmos para a disposição 

gráfica deste tipo de texto; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO COGNITIVA E SOCIAL 

 

Objetivos: 

 Compreender a função da leitura dentro do contexto social; 

 Identificar as ideias principais e compreender a significação destas no 

texto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leituras de diferentes gêneros textuais como: poesias, parlendas, 

contos, adivinhações, bilhetes e outros. 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 Ler diferentes tipos de textos, reconhecendo os personagens, cenários e 

sequência de fatos;                          

 Montagem de quebra-cabeça, o aluno fará a interpretação do que formou;          

 Leitura silenciosa de livros de literatura infantil; 

 Manuseio de livros literários, com ou sem legenda; 

 Leitura de rótulos e objetos na sala de aula. 

 Proporcionar diversos materiais escritos para auxiliar a compreensão da 

importância da leitura na comunicação e na organização de ideias; 

 Ler, contar, ouvir e assistir filmes para perceber a unidade temática; 

 Ler textos de divulgação científica, mesmo com ajuda da professora, para 

selecionar informações explícitas;  

 Recitar texto organizado em versos (poema ou canção) com boa dicção, 

ritmo e tom de voz; 

 Leituras informativas; 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo a 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Criação de histórias coletivas a partir de objetos surpresa; 

 Proporcionar momentos e atividades que demonstrem a necessidade da 

leitura no contexto social (bilhetes, recados, cartas, reportagens, 

mensagens...); 

 Leitura de trava-língua, quadras poéticas, parlendas, adivinhas, etc.; 

 Leitura deleite diariamente, incentivando o aluno o gosto pela leitura; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS (SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO) 
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Objetivos: 

 Perceber as ideias principais apresentadas no texto e tentar compará-las 

com a realidade e/ou com outros textos explorados; 

 Identificar as ideias principais de um texto; 

 Compreender e expor as ideias principais que estão na história. 

 Identificar nos textos lidos e ouvidos elementos de interpretação. 

 Estimular a concentração para ouvir a história. 

 Prestar atenção nos detalhes (barulhos) na história. 

 Identificar as ideias do texto.  

 Comunicar-se e expressar-se com desenvoltura, através da linguagem 

verbal, plástica, corporal e musical; 

 Compreender que cada palavra possui significado e também significação; 

 Identificar os fatos principais e secundários em cada texto. 

 Comparar textos com os mesmos personagens, porém com temáticas 

 Reconhecer as ideias principais de um texto e tentar compará-las com a 

realidade e com outros textos. 

 Identificar narrador e personagens. 

 Identificar as ideias principais e abordar a significação destas no texto; 

 Fazer com que o aluno percebe a existência de uma ideia principal e 

secundária que compõe o texto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Contar piadas e conversar com os alunos o que poderia ser feito, 

enquanto se conta, para tornar a história mais engraçada: imitar a voz da 

professora e seus gestos, imitar a Magali, Cascão, etc.; 

 Leitura de códigos e interpretação; 

 Propor pesquisa e solicitar que aprendam uma piada, conto, trava-língua 

que será contada no dia seguinte; 
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 Leitura de texto informativo pela professora e outros tipos de textos; 

 Explicar o que entenderam sobre determinado texto. 

 Através de histórias ouvidas e lidas identificarem o enredo / tema, as 

personagens e o gênero textual. 

 Questioná-los sobre o modo como a história foi apresentada (Áudio). É 

mais difícil identificar os personagens somente através da audição? 

 Motivar a participação dos alunos na leitura através de levantamento de 

hipóteses sobre as ações dos personagens e possíveis soluções e 

resoluções de problema e final da história; 

 Leitura de contos, compreendendo os fatos principais e os secundários 

que motivam o desenvolvimento do enredo (trama da história). 

 Conversar com os alunos sobre aspectos dos textos: Quem eram os 

personagens? Como foi resolvido? O que o aluno compreendeu do texto? 

Se fosse o aluno, como resolveria tais situações? Quais textos mais 

gostaram? 

 Explorar gravuras que estimulam o raciocínio e a criatividade. 

 Explorar textos mostrando quem é o narrador e quem são os personagens 

da história. 

 Apresentar várias versões e variações do contos, como Chapeuzinho 

Vermelho, Três Porquinhos etc. 

 Audição de contos da Coleção Disquinho. 

 Utilizar jogos de sequência para que as crianças recontem histórias e 

destaquem as ideias principais; 

 Após leitura de histórias, destacar ideias principais 

(significado/significação); 

 Através da manipulação do alfabeto e livros infantis despertar o interesse 

pela leitura, escrita e sonorização das palavras.  

 Contar para os colegas as ideias principais do livro lido; 

 Leitura de livros de literatura; 
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 Fazer comparações entre as versões apresentadas, diferenças e 

semelhanças.  

 Estabelecer relação entre o fato desencadeador de cada variação da 

história. 

 Realizar descrição dos personagens; 

 Por meio de leitura feita pela monitora de: livros, poemas, parlendas, 

trava-línguas, quadrinhas, e cantigas serão exploradas as ideias 

principais e musicalidade e a sonoridade presentes nesses gêneros; 

 Ler com fluência, ritmo e entonação, repetindo várias vezes as falas dos 

personagens principais e/ou sobre o tema que deverá ser abordado para 

que seja compreender que o mesmo é a ideia principal do texto; 

 Dramatização de histórias com enfoque nas ideias principais e 

secundárias dos fatos; 

 Diálogos com questionamento para identificar se os alunos se 

apropriaram das ideias e fatos principais durante a leitura de textos ou na 

contação de histórias; 

 Ilustração de histórias que abordem os fatos principais da história. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM ADEQUADA AO GÊNERO 

 

Objetivos: 

 Observar a linguagem empregada e a estrutura específica de diferentes 

gêneros discursivos; 

 Ler diferentes gêneros textuais com gradativa apropriação da 

convencionalidade. 
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 Observar a linguagem empregada e a estrutura específica de diferentes 

gêneros discursivos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Discutir com os alunos a partir da leitura de cada texto, sua estrutura e 

suas características; 

 Fazer a leitura prévia dos gêneros textuais afim de escolher livros com 

linguagem adequada para os alunos; 

 Discutir com os alunos a partir da leitura de cada texto, a sua estrutura e 

suas características; 

 Contar histórias a partir de recursos visuais (gravuras em sequência), 

utilizando microfone; 

 Representação, em forma de desenho, de vídeo assistido; 

 Ler contos, histórias de literatura e diversos gêneros textuais para os 

alunos, solicitando que recontem aos colegas. 

 Contação utilizando a técnica do varal; 

 Contação de histórias dos alunos para os demais; 

 Leitura de texto sem legenda; 

 Leitura e jogral de poemas; 

 Confecção de livros de histórias lidas. 

 Após a leitura de textos, compreender as mensagens e intenções 

segundo o autor, promovendo discussões, questionamentos e 

compreensão das ideias contidas nele; 

 Analisar a leitura da criança e fazer as adequações de ritmo, pontuação, 

fluência no decorrer da leitura; 

 Dentro da leitura, observar a linguagem empregada e a estrutura 

específica de diferentes gêneros discursivos; 

 Explorar nos textos lidos, apresentando as ideias principais e 

secundárias, bem como os princípios de organização do texto; 
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 Fazer leitura diariamente dando sequência ao texto; 

 O professor deve preparar os alunos para realizarem entrevistas, 

observando a proposição das perguntas claras, a atenção as respostas 

e atitudes respeitosas com o entrevistado; 

 Participar de uma entrevista coletiva, considerando a necessidade de 

uma escuta atenta quando for a vez dos colegas se manifestarem e, na 

sua vez, colocar-se de maneira adequada. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a coerência na produção da linguagem verbal, não-verbal e 

perceber as diferenças existentes entre elas; 

 Interpretar na oralidade textos imagéticos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de textos imagéticos, apresentando para os colegas da sala de 

aula; 

 Criar histórias, apresentando objetos diferentes, dando sequência a 

história a cada objeto apresentado; 

 Através de desenhos, como as estações do ano, o aluno explicará o 

significado de cada desenho; 

 Interpretar, imagens (gravuras), estruturando uma história com sequência 

aos acontecimentos; 
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 Criar histórias coletivas a partir de objetos surpresa, que a professora vai 

mostrando sucessivamente. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: RELAÇÕES DE INTERLOCUÇÃO 

 

Objetivos: 

 

 Adequar sua linguagem de acordo com o interlocutor. 

 Reconhecer a relação interlocutiva do discurso (quem está falando e para 

quem). 

 Identificar a relação entre o narrador e o personagem; 

 Identificar e caracterizar as personagens dos clássicos literários; 

 Intervir na fala do aluno, quando este perder-se no assunto ou começar a 

falar de outro assunto que não o assunto em foco; 

 Promover roda de conversa com questionamentos sobre as histórias 

contadas, envolvendo interpretação e argumentação. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar releituras de textos lidos em sala de aula observando a 

linguagem determinado ao seu gênero; 

 Dramatização de histórias, parlendas, músicas e poesias; 

 Explorar nos textos lidos a relação interlocutiva do discurso (quem está 

falando e para quem); 

 Debater, confrontar os textos lidos pelos alunos, as ideias principais, os 

personagens, onde se passa a história e quem faz parte; 
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 Fazer dramatização de histórias lidas, substituindo os personagens 

história pelos alunos; Contar história destacando os personagens; 

 A partir de imagem, criar textos coletivos oralmente; 

 Identificar os principais acontecimentos no texto e seus personagens; 

 Identificar qualidades e defeitos dos personagens e como eles atuam nas 

histórias; 

 Montar painel referente a temas trabalhados e realizar pseudoleitura; 

 Mostrar figuras utilizando o multimídia de clássicos literários; 

 Localizar a leitura do texto no tempo e espaço. 

 Explorar diferentes obras literárias verificando se os alunos conseguem 

compreender o qual mensagem ou o que o autor quis expressar; 

 Trabalhar com um livro de literatura infantil, mostrando apenas a capa do 

livro, criando um clima de suspense, analisando as ilustrações, o título, os 

supostos personagens, o autor da obra e outros recursos visuais. 

Explorando assim a história por meio de questionamentos; 

 Utilizar o microfone para que os alunos narrem histórias, falar versos, 

frases e canta;  

 Leitura de diferentes versões de contos de fada e clássicos na sequência 

passar o filme correspondente, verificando as diferenças e semelhanças 

entre elas, 

 Confecção de fantoches, máscaras para dramatização de cenas que 

reproduzam os momentos da história; 

 Brincadeiras com cantigas de roda, 

 Ouvir músicas, cantar e gesticular a mesma; 

 Declamação de versos pelos alunos;   

 Trabalhar rimas através de versos, poesias perguntar quais são as 

palavras que rimam escrever num cartaz, após professor sugere uma 

palavra e escolhe um aluno para dizer uma outra palavra que rime   

 Utilizar caixa com várias palavras para cada aluno retirar uma e dizer outra 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

que rime; 

 Contar uma história e trabalhar recortes e colagens sobre a mesma 

 Manuseio de fantoches promovendo a contação de histórias; 

 Dramatização de história ouvidas e observadas; 

 Contar história destacando os personagens; 

 A partir de imagem, criar textos coletivos oralmente; 

 Identificar os principais acontecimentos no texto e seus personagens; 

 Identificar qualidades e defeitos dos personagens e como eles atuam nas 

histórias; 

 Explorar textos mostrando quem é o narrador e quem são os personagens 

da história. 

 Montar painel referente a temas trabalhados e realizar pseudoleitura; 

 Mostrar figuras utilizando o multimídia de clássicos literários; 

 Localizar a leitura do texto no tempo e espaço; 

 Confeccionar livro de cantigas de roda com os alunos, a cada cantiga 

adicionada ao livro, explorar o conteúdo da letra, o personagem que 

aparece. Procurar figuras que possam ilustrar a cantiga. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: RITMO, FLUÊNCIA E ENTONAÇÃO (DOMÍNIO CONSTANTE E 

PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Ler com fluência, ritmo e entonação os diferentes gêneros discursivos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 
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 Promover leituras de diversos gêneros, dando ênfase a entonação; 

 Realizar leitura prévia do gênero trabalhado; 

 Explorar a capa do livro afim que os alunos criem hipóteses sobre a 

história a ser trabalhada; 

 Realizar rodas de leitura onde os alunos poderão trocar suas 

experiências com os demais; 

 Confecção de fantoches para dramatização de histórias; 

 Leitura de história do monitor para os alunos, com ritmo fluência e 

entonação; 

 Relatar de forma concisa sobre o tema proposto no microfone; 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

CONTEÚDO: UNIDADE TEMÁTICA 

 

Objetivos: 

 Identifica as ideias principais e aborda a significação destas no texto; 

 Identificar as ideias principais e secundárias, abordando a significação 

destas no texto; 

 Compreender a ideia principal de um determinado assunto, mantendo 

sempre certa coerência. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar contos variados, para que os alunos ao realizarem a 

pseudo-leitura ou leitura verifiquem qual o assunto da história; 

 Emprestar livros aos alunos, solicitar que leiam em casa com a ajuda da 

família e posteriormente contem do que se trata a história lida; 
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 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Recorte de notícias de jornais, e cada aluno faça o relato com suas 

palavras da notícia que escolheu. 

 Trabalhar com gêneros discursivos: fábulas; lendas e mitos; literatura 

infantil: moderna e contemporânea; contos de fadas; filmes; textos 

imagéticos; cantigas; receitas, tiras, trava-línguas, parlendas, convites, 

cartões, bilhetes, regras de jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 

2º ANO 

 

EIXO: ORALIDADE 

 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO VOCABULAR (USOS E 

CONTEXTOS SOCIAIS) 

 

Objetivos: 

 Ampliar o vocabulário;  

 Utilizar as palavras de maneira coerente dentro de cada situação; 

 Compreender o uso do dicionário. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Ofertar fantoches para as crianças realizarem dramatizações e criarem 

histórias oralmente; 

 Ler para os alunos palavras do dicionário; 

 Utilizar- se do dicionário para fazer leitura; 

 Propor uma pesquisa de palavras com significados diversos e de várias 

fontes; 

 Leitura de livros infantis como forma de mostrar a importância da leitura e 

ampliação do vocabulário; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração (com utilização do 

microfone); 

 Explorar trava-língua e parlendas, para que haja o interesse em articular 

corretamente as palavras; 

 Usar adequadamente instrumentos e aparelhos de comunicação: falar ao 

telefone, ver televisão, ouvir aparelho de som, ouvir histórias em CD, ver 

e ouvir histórias em slides. 
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 O aluno observa uma gravura e expressa suas ideias através de sua 

imaginação; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração, verificando se o 

aluno faz uso de recursos durante a narração; (fazer uso do microfone). 

 Contar fatos que acontecem no seu dia a dia. Sugere-se o livro “O dia-a-

dia de Dadá” para propor este encaminhamento; 

 Expor histórias que ouviram em casa ou em outro local. Propor aos alunos 

que peçam para alguém mais velho (vovô, vovó) contar uma história para 

ser compartilhada. Pode ser encaminhado um pedido antecipadamente 

para que as famílias se organizem;   

 Utilizar livros que no enredo possuam palavras diferentes das utilizadas 

diariamente, no ambiente em que frequenta.  

 Por meio da oralidade, empregar palavras diferentes usadas no meio 

familiar comparando com as que os colegas conhecem e as usadas no 

texto. Ex.: bolsa, mochila, pasta; automóvel, veículo, carro; 

 Explicar que uma palavra pode ser usada em mais de um contexto e que 

um objeto pode ter mais de um nome dependendo da região. Priorizar 

histórias que possam contemplar estes aspectos; 

 Comentários sobre textos lidos, ideias apresentadas; 

 Utilizar livros sem legendas para que os alunos criem, contem e 

dramatizem histórias, considerando o uso de palavras diversas para 

alcançar o objetivo de fazer-se entender pelos demais; 

 Organizar momentos de troca de experiências, a fim de ampliar o 

vocabulário dos alunos. 

 

CONTEÚDO: ARGUMENTAÇÃO 

 

Objetivos: 
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 Concordar ou discordar de uma ideia através de exposição 

argumentativa; 

 Expor ideias com argumentação lógica de acordo com temas estudados; 

 Expressar com fluência na exposição de ideias utilizando-se de 

argumentações coerentes ao assunto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover debates de assuntos atuais pertinentes à faixa etária dos 

alunos; 

 Formar dois grupos: um de defensoria e outro de acusação e propor um 

debate em defesa ou condenação de um personagem de algum conto 

infantil, por exemplo; 

 Assistir vídeos na TV e depois interpretar e responder oralmente os 

questionamentos sobre o que assistiu. 

 Dramatização de histórias infantis, fazendo uso de fantoches; 

 Dar oportunidade para que os alunos recontem histórias infantis; 

 Dramatizar histórias infantis na qual as crianças expressarão suas ideias 

e pronunciarão as palavras de acordo com a linguagem padrão; 

 Leitura de fábulas ou outro gênero que tragam atitudes com mentira, 

roubo, fofoca etc. 

 Diante da história contada pelo monitor, o aluno expõe sua opinião sobre 

o assunto ou atitudes relatadas no texto. 

 Ler contos, histórias de literatura e diversos gêneros textuais para os 

alunos, solicitando que recontem aos colegas da sala; 

 Partindo da história, propor momentos para que os alunos possam 

comentar sobre um determinado assunto sem perder o foco, mantendo a 

consistência argumentativa. 

 Assistir filmes; 

 Relatar as histórias dando uma nova versão à história. 
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 Promover debates em sala de aula sobre diversos tipos de textos onde o 

aluno possa expor suas ideias, defendendo-as com argumentos 

convincentes; trabalhar o livro da caixa do pacto história de Avô e Avó, Se 

o lixo falasse, entre outros. 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 Intervir na fala do aluno, quando este perder-se no assunto ou começar a 

falar de outro assunto que não o assunto em foco; 

 Promover momentos de questionamentos sobre as histórias contadas, 

envolvendo interpretação e argumentação. 

 Propor momentos para que os alunos possam comentar sobre um 

determinado assunto sem perder o foco ao falar em público, mantendo a 

consistência argumentativa; 

 

CONTEÚDO: ARTICULAÇÃO ADEQUADA DAS PALAVRAS 

 

Objetivos: 

 Articular as palavras de maneira clara ao expressar suas ideias; 

 Falar com fluência e entonação; 

 Adequar as palavras com coerência e coesão. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover diálogos entre os alunos e perceber o nível de envolvimento na 

conversa, a formulação adequada e coesa nas questões; 

 Ouvir cantigas, parlendas, trava-línguas, histórias infantis em CDs e 

posteriormente explorar as mesmas verbalmente (características e 

diálogos dos personagens, enredo da história, etc.). 
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CONTEÚDO: CLAREZA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Falar com fluência argumentando de forma clara e precisa a fim de manter 

a objetividade na exposição de ideias; 

 Sintetizar e expor ideias com clareza; 

 Expressar-se com autonomia e domínio garantindo a compreensão do 

interlocutor. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Momento da conversa informal; 

 Utilizar o microfone para o momento da fala; 

 Contar fatos a partir da experiência do cotidiano. 

 

CONTEÚDO: COERÊNCIA E COESÃO 

 

Objetivos: 

  Expressar-se oralmente com coerência e coesão na organização da fala; 

 Contar fatos ou histórias com coerência e coesão; 

 Articular as palavras adequadamente com ampliação vocabular de 

maneira clara e significativa. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Exploração da fala e característica das personagens de gibi, literatura 

infantil e outras; 

 Propor o momento da conversa informal onde os alunos terão 

oportunidade de falar; 

 Iniciar uma história oralmente e pedir para que cada aluno de continuidade 

a partir de suas ideias;  
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CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DE SITUAÇÕES, OBJETOS E SERES HUMANOS 

 

Objetivos: 

 Sintetizar e expor ideias a partir de experiências do cotidiano, leituras, 

filmes e outros. 

 Descrever com detalhes situações, objetos e seres humanos; 

 Expor ideias com sequência, clareza e objetividade; 

 Apresentar ampliação vocabular ao fazer descrições de situações, 

objetos e seres humanos. 

 Relatar oralmente situações vivenciadas. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Distribuir diversos livros e solicitar que relatem sobre as observações 

contida nos mesmos (desenhos, paisagem, objetos, entre outros); 

 Comparar a capa do livro com a história; 

 Trabalhar histórias coletivas a partir de caixa com diversos objetos; 

 Contação de histórias acumulativas através de fantoches 

confeccionados; 

 Assistir filmes que retratem a realidade vivida pelos alunos e propiciar 

momentos para exporem suas ideias e experiências vividas; 

 Ilustração, e/ou dobradura após ouvir uma história; 

 Confecção de cartões relembrando datas comemorativas importantes; 

 Trabalhar o tema folclore explorando seus componentes, explicando o 

que é uma lenda; Passar vídeos como do sítio do pica-pau amarelo e 

fazer dobraduras de personagens ou desenhos e colagens; 

 Contar história com fantoche. 
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 Propor aos alunos um momento de adivinhas cada um pode fazer uma 

pergunta por vez; 

 Pesquisas sobre animais, objetos antigos e outros assuntos com o 

propósito de fazer os alunos descreverem o que aprenderam; 

 Descrição de objetos pessoais, animais e lugares; 

 Caixa surpresa com vários objetos para o aluno tirar um e fazer a 

descrição do mesmo; 

 Realizar atividades voltadas para os gêneros textuais discursivos fábulas 

e histórias clássicas e comparar o comportamento e características de 

cada personagem. Nas fábulas comparar as atividades dos animais a dos 

seres humanos. 

 Utilizar livros que trabalhem valores humanos, que tratem do tema “ 

Diferenças”, abordar este tema e as diferenças físicas entre as pessoas, 

que não podemos de maneira alguma ser motivo de preconceitos. Os 

alunos identificarão diferenças e semelhanças entre os personagens 

(pessoas) que aparecem na narração. 

 Objetos variados- Dispor de uma caixa contendo variados brinquedos, 

tirar um por vez e pedir para que descrevam as principais características 

bem como sua função; 

 Livros de pesquisa; 

 Caixa surpresa – Pedir para que cada aluno traga um objeto para a aula 

daquele dia, colocar todos os objetos trazidos pela turma e produzir 

coletivamente uma história baseada nos objetos inseridos na caixa 

surpresa. 

 

CONTEÚDO: NARRAÇÃO DE FATOS 

 

Objetivos: 

  Relatar fatos ou acontecimentos de forma coerente; 
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  Diferenciar recursos utilizados na narração dos fatos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leitura prévia do gênero trabalhado; 

 Recontar histórias lidas pela monitora, possibilitando que os alunos 

relatem fatos vividos ou vivenciados. 

 A partir de uma história solicitar que ordene sua fala mantendo o início, 

meio e fim. 

 Propor aos alunos narrar de forma concisa sobre o tema proposto no 

microfone; 

 Oportunizar momentos nos quais os alunos contarão fatos ocorridos 

com eles ou que presenciaram. Tais acontecimentos podem ter ocorrido: 

em casa; no recreio, em sala de aula, com a família, na sua vizinhança, 

numa viagem, num parque; 

 Propiciar momentos para que os alunos conversem e compreendem o 

significado do diálogo. 

 Leitura de trava-línguas, individual e coletiva, pausada e rápida, com 

ênfase na sonorização; 

  Competição de piadas, com votação através de palmas se escolhe a 

melhor piada; 

  Competição de adivinhas, dividindo as turmas em pequenos grupos, no 

qual um desafiará o outro. Quem não souber responder pagará prenda; 

  Trabalho com revistas ciência hoje, revista meu amiguinho, e/ou Amigos 

da Natureza, o aluno selecionará uma matéria ou reportagem para 

apresentar e dialogar com a turma; 

 

CONTEÚDO: OBJETIVIDADE (DOMÍNIO CONSTANTE E PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 
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 Observar, nas práticas orais, a objetividade na exposição de ideias; 

 Expressar-se com clareza, coerência, domínio constante e progressivo 

na defesa de pontos de vista; 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Trabalhar arte e expressão de ideia; 

 Organizar sequência, interpretar história; 

 Visualizar cenas e reconhecer personagens e interpretar e descrever 

imagens; 

 Aprender a ouvir e Interpretar letras de músicas; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

  Realizar leitura de diversos gêneros textuais, oportunizando que os       

alunos expressem oralmente o que entenderam sobre os temas trabalhados; 

  Realizar leitura de livros imagéticos, afim que os alunos possam 

organizar o pensamento e relatar a história com clareza, coerência; 

 Trabalhar com conversas para exposição de ideias retratadas nos livros 

de literatura infantil; 

  Produzir histórias orais através de sequência de figuras. 

  Tecer comentários sobre figuras, textos, livros, ideias apresentadas 

  Apresentar vídeo de histórias curtas com músicas; 

 Leitura de diferentes versões de contos de fada e clássicos na 

sequência passar o filme correspondente, verificando as diferenças e 

semelhanças entre elas, 

 Confecção de fantoches, máscaras para dramatização de cenas que 

reproduzam os momentos da história; 

 Brincadeiras com cantigas de roda, 

 Ouvir músicas, cantar e gesticular a mesma; 

 Declamação de versos pelos alunos;   
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 Trabalhar rimas através de versos, poesias perguntar quais são as 

palavras que rimam escrever num cartaz, após professor sugere uma 

palavra e escolhe um aluno para dizer uma outra palavra que rime   

 (Utilizar caixa com várias palavras para cada aluno retirar uma e dizer 

outra que rime) 

 Contar uma história e trabalhar recortes e colagens sobre a mesma 

 Deixar as crianças manusearem Fantoches; 

 Dramatização de história ouvidas e observadas; 

 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS (DOMÍNIO 

CONSTANTE E PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Comparar histórias, identificando as semelhanças e diferenças; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Assistir com alunos histórias como “Três porquinhos”, “Chapeuzinho 

Vermelho”, “Branca de Neve” ou outro conto, em seguida ler as histórias 

trabalhadas, retomando com os alunos as diferenças e semelhanças 

entre o texto visual e o texto escrito. 

 Explorar histórias lidas e ouvidas de livros de diferentes tipologias; 

 Transmitir recados e avisos para a diretora, coordenadora, secretária, 

etc.; 

 Relatos espontâneos de fatos e acontecimentos da vida da criança; 

 Assistir um filme e contar para os colegas a história que assistiu; 

 Discutir a ideia central de quadrinhos, poesias, textos e representar com 

desenhos; 

 Exploração de diversos símbolos, questionando o que representam.  
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 Expor na sala de aula cartazes com gravuras de histórias e pedir que 

cada aluno reconte a história de acordo com a ordem das cenas; 

 Contar histórias envolvendo os alunos para que façam os sons dos 

personagens e fatos: som dos animais, barulho de chuva, galopes etc.; 

 Apresentação das obras a serem trabalhadas. 

 Exploração da capa do livro. 

 Leitura e exploração da história contada. 

 Iniciar uma frase pela monitora para que os alunos deem continuidade, 

como por exemplo: “Fui na feira comprar alface” e eles continuam com 

outras coisas que podem ser adquiridos nesse espaço; 

 Leitura de livros de histórias infantis pela monitora;  

 Memorizar um fato verificado, uma história ouvida ou dramatizada, 

relatando-os depois de algum tempo; 

 Por meio de parlendas trava- línguas leituras de histórias diversas realizar 

produção textual coletivamente. 

 Leitura de livros curtos e solicitar que as crianças interpretem: capa, 

personagens, acontecimentos e fatos. 

 Cartaz na Biblioteca com imagens e tema do assunto trabalhado para 

fixar a memorização. 

 Realização de leitura visual de figuras, 

 Entregar gravuras para que relatem o que estão vendo. 

 A hora da novidade em que os alunos narrem algum fato diferente que 

ocorreu durante a semana, em seguida dialogar com os alunos e realizar 

questionamentos sobre os fatos: Todos conseguiram compreender o que 

os colegas expuseram? Qual foi o assunto mais interessante?  Algum 

dos fatos demonstra que devemos ajudar o colega a resolver? 

 Reprodução oral de travas de línguas, adivinhas poesias, histórias 

infantis, cantigas de rodas e músicas infantis, para auxiliar no 

desenvolvimento da memória recente. 
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 Levar um novelo de lã com vários pedaços coloridos amarrados um ao 

outro. A professora inicia uma história e vai passando aos alunos que 

deverão dar continuidade e conforme vai acabando a sua cor de lã passa 

para os colegas, e assim sucessivamente;     

 Explicar que as histórias e os textos possuem início, meio e fim, e é isso 

que dá sentido à história; 

 Entregar tirinhas com figuras em sequência para os alunos observarem, 

em seguida, solicitar que narrem a história; 

 Escolher uma tirinha para fazer um registro coletivo; 

 Confeccionar livros enfatizando a sequência da história; 

 Montagem de histórias numa sequência lógica;  

 

 

2º ANO 

EIXO LEITURA 

 

 

CONTEÚDO: CONFRONTAÇÃO DE TEMÁTICAS SEMELHANTES EM 

GÊNEROS DISCURSIVOS DIFERENTES. 

 

Objetivos: 

 Confrontar e identificar as temáticas semelhantes presentes nos 

diferentes gêneros discursivos; 

 Comparar e distinguir em textos lidos e ouvidos as variedades, 

linguísticas, usando gibis, filmes que mostram diferentes tipos de 

linguagem; 

 Apresentar um mesmo tema abordado em gêneros textuais diferentes 

para discussão oral e realização de atividades. 
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 Confrontar letras de músicas que falam de temas semelhantes: 

linguagem utilizada de acordo com a região, costumes, crendices, entre 

outros; 

 Relacionar fatos vivenciados nas histórias e comparar com a vida real 

no cotidiano. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de textos diversos onde sejam observados temáticas 

semelhantes em textos diferentes: músicas, histórias, filmes etc; 

 

CONTEÚDO: DISPOSIÇÃO GRÁFICA (ASPECTOS ESTRUTURANTES) 

 

Objetivos: 

 Respeitar a disposição gráfica de um texto durante a prática da leitura; 

 Compreender os aspectos estruturantes e a disposição gráfica dos 

gêneros textuais. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer leituras coletivas variando o ritmo e entonação conforme a 

disposição gráfica; 

 Interpretação oral de histórias sem legendas, enfatizando a estrutura do 

texto abordado; 

 Explorar diferentes textos em transparências solicitando que os alunos 

observem e percebam a disposição gráfica dos mesmos. 

 

CONTEÚDO: ESPECIFICIDADES/CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 

DISCURSIVO 

 

Objetivos: 
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 Observar a linguagem empregada e a estrutura de diferentes gêneros 

discursivos; 

 Identificar diferentes gêneros discursivos reconhecendo suas 

especificidades. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de poesia (declamação), com entonação, observando as rimas; 

 Momentos de leitura ler com ritmo, fluência, entonação conforme o 

gênero textual; 

 Apresentação de uma história em quadrinhos e explorá-la, 

coletivamente, na sequência, fazer leitura coletiva das falas registradas 

nos balões para que os alunos ilustrem a história; 

 Distribuir textos com gêneros textuais diferentes e solicitar que 

observem as semelhanças e as diferenças entre si; 

 Propor leitura de história individuais e coletivas; 

 Comentar sobre lendas e personagens de lendas conhecidas e 

questionar se já conheciam, se conhecem outros, quais? 

  Contar uma lenda, deixar os alunos recontarem e falarem o que 

entenderam na história, 

 Distribuir livros de lendas para os alunos fazer a leitura e recontar para 

os colegas. 

 Fazer dobraduras, pinturas e colagens dos personagens. 

 Trabalhar histórias e filmes sobre lendas regionais, gralha azul, lendas 

das cataratas etc. 

 Trabalhar as diferentes etnias, destacar o povo afrodescendente e os 

índios a   cultura, costumes etc. 

 Contar uma história que contenha personagens afros e indígenas 

concluir com uma atividade podendo ser dobradura, teatro de fantoches, 

recortes e colagens etc. 
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 Utilizar fantoches para inventar histórias ou reproduzir histórias ouvidas; 

 Gravar e filmar os alunos falando, contando histórias ou representando 

para depois assistirem ou ouvirem; 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO COGNITIVA E SOCIAL 

 

Objetivos: 

 Compreender a função da leitura dentro do contexto social; 

 Identificar as ideias principais e compreender a significação destas no 

texto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leituras de diferentes gêneros textuais como: poesias, parlendas, 

contos, adivinhações, bilhetes e outros. 

 Ler diferentes tipos de textos, reconhecendo os personagens, cenários e 

sequência de fatos;                          

 Montagem de quebra-cabeça, o aluno fará a interpretação do que formou;          

 Leitura silenciosa de livros de literatura infantil; 

 Manuseio de livros literários, com ou sem legenda; 

 Leitura de rótulos e objetos na sala de aula. 

 Proporcionar diversos materiais escritos para auxiliar a compreensão da 

importância da leitura na comunicação e na organização de ideias; 

 Ler, contar, ouvir e assistir filmes para perceber a unidade temática; 

 Ler textos de divulgação científica, mesmo com ajuda da professora, para 

selecionar informações explícitas;  

 Recitar texto organizado em versos (poema ou canção) com boa dicção, 

ritmo e tom de voz; 

 Leituras informativas; 
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 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo a 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Criação de histórias coletivas a partir de objetos surpresa; 

 Proporcionar momentos e atividades que demonstrem a necessidade da 

leitura no contexto social (bilhetes, recados, cartas, reportagens, 

mensagens...); 

 Leitura de trava-língua, quadras poéticas, parlendas, adivinhas, etc.; 

 Leitura deleite diariamente, incentivando o aluno o gosto pela leitura; 

 

 

CONTEÚDO: FLUÊNCIA, RITMO E ENTONAÇÃO (DOMÍNIO CONSTANTE E 

PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Realizar leitura observando o ritmo, a entonação e a fluência do texto; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar textos variados e orientar sobre a maneira de realizar a leitura. 

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS (SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO) 

 

Objetivos: 

 Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 

científico e de contatos com outras formas de aprender significados; 

 Ler com fluência ritmo entonação os diferentes gêneros discursivos. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de livros sem legendas, figuras, etc.; 
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 Contar piadas e conversar com os alunos o que poderia ser feito, 

enquanto se conta, para tornar a história mais engraçada: imitar a voz da 

professora e seus gestos, imitar a Magali, Cascão, etc.; 

 Leitura de códigos e interpretação; 

 Propor pesquisa e solicitar que aprendam uma piada, conto, trava-língua 

que será contada no dia seguinte; 

 

CONTEÚDO: INTERTEXTUALIDADE (DIÁLOGO DO TEXTO COM OUTROS 

TEXTOS) 

 

Objetivos: 

 Identificar diferentes gêneros que estão interligados com a mesma 

temática; 

 Sintetizar as ideias principais de gêneros lidos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Analisar pela linguagem utilizada, para quem o texto se destina e como 

seria se o público fosse outro. 

 Questionar para descobrir qual é a intenção do autor, que mensagens 

procura transmitir, de que linguagem se utiliza, que fato social marca no 

texto. 

 Perceber a pontuação como fator decisivo na intencionalidade do texto. 

 Fazer leitura utilizando a pontuação e sem essa, para perceber a 

diferença no sentido. 

 Leitura individual e coletiva de textos: Histórias em quadrinhos, adivinhas, 

tiras, parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, provérbios, charges, 

anedotas (Gênero Discursivo: Folclórico), reconhecendo a 

intencionalidade presente nos mesmos. 
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 Discussão coletiva referente aos diversos gêneros textuais, identificando 

e explorando a intencionalidade, situacionalidade, intertextualidade, 

informatividade (estrutura, linguagem, circulação) e a ideologia presente 

em cada um. 

 Observar em notícias, reportagens e comunicados o dito e o não-dito 

utilizado para enredar ou convencer o leitor. 

 Produzir textos individuais e coletivos observando relações 

tema/título/texto. 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

Objetivos: 

 Desenvolver a coerência na produção da linguagem verbal, não-verbal e 

perceber as diferenças existentes entre elas; 

 Interpretar na oralidade textos imagéticos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de textos imagéticos, apresentando para os colegas da sala de 

aula; 

 Criar histórias, apresentando objetos diferentes, dando sequência a 

história a cada objeto apresentado; 

 Através de desenhos, como as estações do ano, o aluno explicará o 

significado de cada desenho; 

 Interpretar, imagens (gravuras), estruturando uma história com sequência 

aos acontecimentos; 

 Criar histórias coletivas a partir de objetos surpresa, que a professora vai 

mostrando sucessivamente. 

 

CONTEÚDO: PROCESSO E CONTEXTO DE PRODUÇÃO, INFERÊNCIAS 
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Processo e contexto de produção (onde foi produzido, quem produziu, como, 

quando e intenção do autor) e inferências (levantar hipóteses sobre as imagens 

ou o conteúdo do gênero discursivo). 

 

Objetivos: 

 Identificar qual o objetivo de determinado texto; 

 Compreender o contexto em que determinado conto, letra de música, 

filme foi produzido; 

 Levantar hipóteses sobre textos lidos ou ouvidos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de um conto, letra de música ou filme, para posterior analise de 

onde foi produzido, quem produziu, como, quando e qual a intenção do 

autor. 

 Leitura de textos, apontando possíveis finais para a história e quais as 

consequências para a mesma; 

 

CONTEÚDO: RELAÇÕES DE INTERLOCUÇÃO 

Objetivos: 

 Adequar sua linguagem de acordo com o interlocutor. 

 Reconhecer a relação interlocutiva do discurso (quem está falando e para 

quem). 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar releituras de textos lidos em sala de aula observando a 

linguagem determinado ao seu gênero; 

 Dramatização de histórias, parlendas, músicas e poesias; 

 Explorar nos textos lidos a relação interlocutiva do discurso (quem está 

falando e para quem); 
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 Debater, confrontar os textos lidos pelos alunos, as ideias principais, os 

personagens, onde se passa a história e quem faz parte; 

 Fazer dramatização de histórias lidas, substituindo os personagens 

história pelos alunos; 

 

CONTEÚDO: SÍNTESE DE IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Sintetizar as ideias presentes nos mais variados textos; 

  

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar textos científicos, chamando a atenção para a ideia geral do 

texto; saber expressar as ideias com poucas palavras. 

 Questionar os alunos a respeito dos textos lidos, sobre o que 
compreenderam; 

 Conversar com os alunos a respeito dos gêneros, sempre deixando 
claro as características de cada um; 

 Ler textos que interagem entre si e procurar diferenciá-los e compará-
los; 

   

 

CONTEÚDO: UNIDADE TEMÁTICA 

 

Objetivos: 

 Identifica as ideias principais e aborda a significação destas no texto; 

 Identificar as ideias principais e secundárias, abordando a significação 

destas no texto; 

 Compreender a ideia principal de um determinado assunto, mantendo 

sempre certa coerência. 

Encaminhamentos metodológicos: 
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 Disponibilizar contos variados, para que os alunos ao realizarem a 

pseudo-leitura ou leitura verifiquem qual o assunto da história; 

 Emprestar livros aos alunos, solicitar que leiam em casa com a ajuda da 

família e posteriormente contem do que se trata a história lida; 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Recorte de notícias de jornais, e cada aluno faça o relato com suas 

palavras da notícia que escolheu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 

3º ANO 

 

EIXO ORALIDADE 

 

 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO VOCABULAR (USOS E 

CONTEXTOS SOCIAIS) 

 

Objetivos: 

 Ampliar o vocabulário;  

 Utilizar as palavras de maneira coerente dentro de cada situação; 

 Compreender o uso do dicionário. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Ofertar fantoches para as crianças realizarem dramatizações e criarem 

histórias oralmente; 

 Ler para os alunos palavras do dicionário; 

 Utilizar- se do dicionário para fazer leitura; 

 Propor uma pesquisa de palavras com significados diversos e de várias 

fontes; 

 Leitura de livros infantis como forma de mostrar a importância da leitura e 

ampliação do vocabulário; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração (com utilização do 

microfone); 

 Explorar trava-língua e parlendas, para que haja o interesse em articular 

corretamente as palavras; 
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 Usar adequadamente instrumentos e aparelhos de comunicação: falar ao 

telefone, ver televisão, ouvir aparelho de som, ouvir histórias em CD, ver 

e ouvir histórias em slides. 

 

 

CONTEÚDO: ARGUMENTAÇÃO 

 

Objetivos: 

 Concordar ou discordar de uma ideia através de exposição 

argumentativa; 

 Expor ideias com argumentação lógica de acordo com temas estudados; 

 Expressar com fluência na exposição de ideias utilizando-se de 

argumentações coerentes ao assunto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover debates de assuntos atuais pertinentes à faixa etária dos 

alunos; 

 Formar dois grupos: um de defensoria e outro de acusação e propor um 

debate em defesa ou condenação de um personagem de algum conto 

infantil, por exemplo; 

 Assistir vídeos na TV e depois interpretar e responder oralmente os 

questionamentos sobre o que assistiu. 

 

CONTEÚDO: ARTICULAÇÃO ADEQUADA DAS PALAVRAS 

 

Objetivos: 

 Articular as palavras de maneira clara ao expressar suas ideias; 

 Falar com fluência e entonação; 

 Adequar as palavras com coerência e coesão. 
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Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover diálogos entre os alunos e perceber o nível de envolvimento na 

conversa, a formulação adequada e coesa nas questões; 

 Ouvir cantigas, parlendas, trava-línguas, histórias infantis em CDs e 

posteriormente explorar as mesmas verbalmente (características e 

diálogos dos personagens, enredo da história, etc.). 

` 

 

 

 

 

CONTEÚDO: CLAREZA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Falar com fluência argumentando de forma clara e precisa a fim de manter 

a objetividade na exposição de ideias; 

 Sintetizar e expor ideias com clareza; 

 Expressar-se com autonomia e domínio garantindo a compreensão do 

interlocutor. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Momento da conversa informal; 

 Utilizar o microfone para o momento da fala; 

 Contar fatos a partir da experiência do cotidiano. 

 

 

CONTEÚDO: COMPREENSÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DA FALA DO 

OUTRO (INTERAÇÃO E SENTIDOS) 
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Objetivos: 

 Identificar a intenção do autor e a que público se destina o texto lido ou 

ouvido; 

 Narrar fatos com sequência lógica e empregar vocabulário adequado; 

 Compreender a intenção no discurso do outro; 

 Analisar os sentidos na fala do outro em diferentes situações e contextos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

  Promover conversação e questionamento com os alunos sobre situações em 

que receberam notícias de parentes, amigos, pessoas que vivem distantes. 

 Escrever cartas, convites entre as turmas. 

 Ler para o colega. 

 Ouvir a leitura do outro  

 Disponibilizar textos informativos da tipologia notícias, entrevistas e 

reportagens que tragam assuntos polêmicos para que o aluno amplie o 

vocabulário, entre em contato e se aproprie da linguagem padrão nos 

diversos contextos sociais e fazer com que ele fale sobre o assunto dos textos 

e se posicione diante do tema de forma consciente. 

 Ler histórias com ritmo, fluência e entonação, empregando nas falas a 

intencionalidade do texto. 

 

CONTEÚDO: COERÊNCIA E COESÃO 

 

Objetivos: 

  Expressar-se oralmente com coerência e coesão na organização da fala; 

 Contar fatos ou histórias com coerência e coesão; 
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 Articular as palavras adequadamente com ampliação vocabular de 

maneira clara e significativa. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Exploração da fala e característica das personagens de gibi, literatura 

infantil e outras; 

 Propor o momento da conversa informal onde os alunos terão 

oportunidade de falar; 

Iniciar uma história oralmente e 

 

 

CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DE SITUAÇÕES, OBJETOS E SERES 

HUMANOSS 

Objetivos: 

 Sintetizar e expor ideias a partir de experiências do cotidiano, leituras, 

filmes e outros. 

 Descrever com detalhes situações, objetos e seres humanos; 

 Expor ideias com sequência, clareza e objetividade; 

 Apresentar ampliação vocabular ao fazer descrições de situações, 

objetos e seres humanos. 

 Relatar oralmente situações vivenciadas. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Distribuir diversos livros e solicitar que relatem sobre as observações 

contida nos mesmos (desenhos, paisagem, objetos, entre outros); 

 Comparar a capa do livro com a história; 

 Trabalhar histórias coletivas a partir de caixa com diversos objetos; 

 Contação de histórias acumulativas através de fantoches 

confeccionados; 
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 Assistir filmes que retratem a realidade vivida pelos alunos e propiciar 

momentos para exporem suas ideias e experiências vividas; 

 Ilustração, e/ou dobradura após ouvir uma história; 

 Confecção de cartões relembrando datas comemorativas importantes; 

 Trabalhar o tema folclore explorando seus componentes, explicando o 

que é uma lenda; Passar vídeos como do sítio do pica-pau amarelo e 

fazer dobraduras de personagens ou desenhos e colagens; 

 Contar história com fantoche. 

 Propor aos alunos um momento de adivinhas cada um pode fazer uma 

pergunta por vez; 

 Pesquisas sobre animais, objetos antigos e outros assuntos com o 

propósito de fazer os alunos descreverem o que aprenderam; 

 Descrição de objetos pessoais, animais e lugares; 

 Caixa surpresa com vários objetos para o aluno tirar um e fazer a 

descrição do mesmo; 

 Realizar atividades voltadas para os gêneros textuais discursivos fábulas 

e histórias clássicas e comparar o comportamento e características de 

cada personagem. Nas fábulas comparar as atividades dos animais a dos 

seres humanos. 

 Utilizar livros que trabalhem valores humanos, que tratem do tema “ 

Diferenças”, abordar este tema e as diferenças físicas entre as pessoas, 

que não podemos de maneira alguma ser motivo de preconceitos. Os 

alunos identificarão diferenças e semelhanças entre os personagens 

(pessoas) que aparecem na narração. 

 Objetos variados- Dispor de uma caixa contendo variados brinquedos, 

tirar um por vez e pedir para que descrevam as principais características 

bem como sua função; 

 Livros de pesquisa; 
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 Caixa surpresa – Pedir para que cada aluno traga um objeto para a aula 

daquele dia, colocar todos os objetos trazidos pela turma e produzir 

coletivamente uma história baseada nos objetos inseridos na caixa 

surpresa. 

 

CONTEÚDO: NARRAÇÃO DE FATOS (RECURSOS DE ENTONAÇÃO) 

Objetivos: 

  Relatar fatos ou acontecimentos de forma coerente; 

  Diferenciar recursos utilizados na narração dos fatos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leitura prévia do gênero trabalhado; 

 Recontar histórias lidas pela monitora, possibilitando que os alunos 

relatem fatos vividos ou vivenciados. 

 A partir de uma história solicitar que ordene sua fala mantendo o início, 

meio e fim. 

 Propor aos alunos narrar de forma concisa sobre o tema proposto no 

microfone; 

 Oportunizar momentos nos quais os alunos contarão fatos ocorridos 

com eles ou que presenciaram. Tais acontecimentos podem ter ocorrido: 

em casa; no recreio, em sala de aula, com a família, na sua vizinhança, 

numa viagem, num parque; 

 Propiciar momentos para que os alunos conversem e compreendem o 

significado do diálogo. 

 Leitura de trava-línguas, individual e coletiva, pausada e rápida, com 

ênfase na sonorização; 

  Competição de piadas, com votação através de palmas se escolhe a 

melhor piada; 
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  Competição de adivinhas, dividindo as turmas em pequenos grupos, no 

qual um desafiará o outro. Quem não souber responder pagará prenda; 

  Trabalho com revistas ciência hoje, revista meu amiguinho, e/ou Amigos 

da Natureza, o aluno selecionará uma matéria ou reportagem para 

apresentar e dialogar com a turma; 

 

 

 

 

CONTEÚDO: OBJETIVIDADE (DOMÍNIO CONSTANTE E PROGRESSIVO) 

Objetivos: 

 Observar, nas práticas orais, a objetividade na exposição de ideias; 

 Expressar-se com clareza, coerência, domínio constante e progressivo 

na defesa de pontos de vista; 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Trabalhar arte e expressão de ideia; 

 Organizar sequência, interpretar história; 

 Visualizar cenas e reconhecer personagens e interpretar e descrever 

imagens; 

 Aprender a ouvir e Interpretar letras de músicas; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

  Realizar leitura de diversos gêneros textuais, oportunizando que os       

alunos expressem oralmente o que entenderam sobre os temas trabalhados; 

  Realizar leitura de livros imagéticos, afim que os alunos possam 

organizar o pensamento e relatar a história com clareza, coerência; 

 Trabalhar com conversas para exposição de ideias retratadas nos livros 

de literatura infantil; 
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  Produzir histórias orais através de sequência de figuras. 

  Tecer comentários sobre figuras, textos, livros, ideias apresentadas 

  Apresentar vídeo de histórias curtas com músicas; 

 Leitura de diferentes versões de contos de fada e clássicos na 

sequência passar o filme correspondente, verificando as diferenças e 

semelhanças entre elas, 

 Confecção de fantoches, máscaras para dramatização de cenas que 

reproduzam os momentos da história; 

 Brincadeiras com cantigas de roda, 

 Ouvir músicas, cantar e gesticular a mesma; 

 Declamação de versos pelos alunos;   

 Trabalhar rimas através de versos, poesias perguntar quais são as 

palavras que rimam escrever num cartaz, após professor sugere uma 

palavra e escolhe um aluno para dizer uma outra palavra que rime   

 (Utilizar caixa com várias palavras para cada aluno retirar uma e dizer 

outra que rime) 

 Contar uma história e trabalhar recortes e colagens sobre a mesma 

 Deixar as crianças manusearem Fantoches; 

 Dramatização de história ouvidas e observadas; 

 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS (DOMÍNIO 

CONSTANTE E PROGRESSIVO) 

Objetivos: 

 Comparar histórias, identificando as semelhanças e diferenças; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Assistir com alunos histórias como “Três porquinhos”, “Chapeuzinho 

Vermelho”, “Branca de Neve” ou outro conto, em seguida ler as histórias 
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trabalhadas, retomando com os alunos as diferenças e semelhanças 

entre o texto visual e o texto escrito. 

 

 

3º ANO 

EIXO LEITURA 

 

 

GÊNEROS DISCURSIVOS DIFERENTES. 

 

Objetivos: 

 Confrontar e identificar as temáticas semelhantes presentes nos 

diferentes gêneros discursivos; 

 Comparar e distinguir em textos lidos e ouvidos as variedades, 

linguísticas, usando gibis, filmes que mostram diferentes tipos de 

linguagem; 

 Apresentar um mesmo tema abordado em gêneros textuais diferentes 

para discussão oral e realização de atividades. 

 Confrontar letras de músicas que falam de temas semelhantes: 

linguagem utilizada de acordo com a região, costumes, crendices, entre 

outros; 

 Relacionar fatos vivenciados nas histórias e comparar com a vida real 

no cotidiano. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de textos diversos onde sejam observados temáticas 

semelhantes em textos diferentes: músicas, histórias, filmes etc; 
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CONTEÚDO: DISPOSIÇÃO GRÁFICA (ASPECTOS ESTRUTURANTES) 

 

Objetivos: 

 Respeitar a disposição gráfica de um texto durante a prática da leitura; 

 Compreender os aspectos estruturantes e a disposição gráfica dos 

gêneros textuais. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer leituras coletivas variando o ritmo e entonação conforme a 

disposição gráfica; 

 Interpretação oral de histórias sem legendas, enfatizando a estrutura do 

texto abordado; 

Explorar diferentes textos em transparências solicitando que os alunos observem 

e percebam a disposição gráfica dos mesm 

 

CONTEÚDO: ESPECIFICIDADES/CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 

DISCURSIVO 

 

Objetivos: 

 Compreender a estrutura e características do gênero discursivo 

(distribuição deste no papel, a linguagem utilizada, espaço de circulação 

e outros aspectos). 

 Identificar as características e estrutura dos gêneros discursivos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Separação de diversos gêneros textuais em diversas forma de divulgação 

para observação da estrutura estética e características de cada gênero 

trabalhado; 
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 Propiciar momentos de manuseio dos materiais separados para que os 

alunos façam a leitura e observações propostas durante a aula; 

 Explicação sobre o motivo dos gêneros serem escritos de formas 

diferentes; 

 Notar que cada produção tem sua estética especifica de apresentação, 

como: narrativas, poemas, entrevistas, etc... 

 Distribuir diversos livros e solicitar que relatem sobre as observações 

contida nos mesmos (ilustrações, tipos de letras, paisagem, objetos, 

disposição e organização das palavras, entre outros); 

 Comparações entre a capa do livro e o conteúdo da história, fazendo 

análise crítica da mesma; 

 Comparar histórias com diferentes versões, escritas em gêneros textuais 

diferentes (uma mesma história escrita no formato de poesia, cordel, etc); 

 Utilização de diversos recursos para contação de história. 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO COGNITIVA E SOCIAL 

 

Objetivos: 

 Compreender a função da leitura dentro do contexto social; 

 Identificar as ideias principais e compreender a significação destas no 

texto. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leituras de diferentes gêneros textuais como: poesias, parlendas, 

contos, adivinhações, bilhetes e outros. 

 Ler diferentes tipos de textos, reconhecendo os personagens, cenários e 

sequência de fatos;                          

 Montagem de quebra-cabeça, o aluno fará a interpretação do que formou;          
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 Leitura silenciosa de livros de literatura infantil; 

 Manuseio de livros literários, com ou sem legenda; 

 Leitura de rótulos e objetos na sala de aula. 

 Proporcionar diversos materiais escritos para auxiliar a compreensão da 

importância da leitura na comunicação e na organização de ideias; 

 Ler, contar, ouvir e assistir filmes para perceber a unidade temática; 

 Ler textos de divulgação científica, mesmo com ajuda da professora, para 

selecionar informações explícitas;  

 Recitar texto organizado em versos (poema ou canção) com boa dicção, 

ritmo e tom de voz; 

 Leituras informativas; 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo a 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Criação de histórias coletivas a partir de objetos surpresa; 

 Proporcionar momentos e atividades que demonstrem a necessidade da 

leitura no contexto social (bilhetes, recados, cartas, reportagens, 

mensagens...); 

 Leitura de trava-língua, quadras poéticas, parlendas, adivinhas, etc.; 

Leitura deleite diariamente, incentivando o aluno o gosto pela leitura 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO DOS SÍMBOLOS 

 

Objetivos: 

Reconhecer a função e emprego dos símbolos nos mais diversos textos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Separar textos que não apresentem sinais de pontuação e solicitar aos 

educandos que leiam e identifique o que está faltando nos mesmos; 
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 Fazer leitura sem seguir pontuação, a fim de que percebam a necessidade 

de usar a pontuação correta; 

 Explicação sobre a importância da função dos símbolos e seu uso correto 

na produção de textos; 

 Trabalhar com história que abrangem diálogos entre os personagens, 

para que os alunos possam compreender a necessidade do uso de sinais 

de pontuação dando assim sentido ao texto lido; 

  Fazer leitura de histórias em quadrinhos, enfatizando os diálogos entre 

os personagens; 

 Trabalhar com gêneros discursivos folclóricos e literários (músicas 

infantis, cantigas de roda, poemas cantados, versos, parlendas, 

adivinhas, trava-línguas); 

 Diálogos em rodas de conversas de forma a oportunizar que os alunos 

expressem o que entenderam sobre a história. 

CONTEÚDO: FLUÊNCIA, RITMO E ENTONAÇÃO (DOMÍNIO CONSTANTE E 

PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Realizar leitura observando o ritmo, a entonação e a fluência do texto; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar textos variados e orientar sobre a maneira de realizar a leitura. 

 

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS (SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO) 

 

Objetivos: 

 Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 

científico e de contatos com outras formas de aprender significados; 
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 Ler com fluência ritmo entonação os diferentes gêneros discursivos. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de livros sem legendas, figuras, etc.; 

 Contar piadas e conversar com os alunos o que poderia ser feito, 

enquanto se conta, para tornar a história mais engraçada: imitar a voz da 

professora e seus gestos, imitar a Magali, Cascão, etc.; 

 Leitura de códigos e interpretação; 

 Propor pesquisa e solicitar que aprendam uma piada, conto, trava-língua 

que será contada na aula seguinte; 

 

 

 

CONTEÚDO: INTENCIONALIDADE E IDEOLOGIA 

 

Objetivos: 

 Reconhecer os sentidos explícitos e implícitos no discurso (quem está 

falando, para quem, em que contexto e situação); 

  

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar leitura prévia do gênero trabalhado; 

 Utilizar textos culturais nos quais apareçam traços ideológicos de 

culturas diferentes. 

 Debate para encontrar intenções ideológicas embutidas em textos 

literários e em textos lúdicos como nos quadrinhos; 

 Explorar a capa do livro afim que os alunos criem hipóteses sobre a 

história a ser trabalhada;  



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 Explorar a capa de um livro, instigando os alunos para que verifiquem se 

as ilustrações presentes, demonstram a intencionalidade do autor 

quanto ao conteúdo do texto. 

 Trabalhar com músicas analisando os sentidos implícitos e explícitos no 

discurso do autor através da letra da música. 

 

 

CONTEÚDO: INTERTEXTUALIDADE (DIÁLOGO DO TEXTO COM OUTROS 

TEXTOS) 

 

Objetivos: 

 Identificar diferentes gêneros que estão interligados com a mesma 

temática; 

 Sintetizar as ideias principais de gêneros lidos. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Analisar pela linguagem utilizada, para quem o texto se destina e como 

seria se o público fosse outro. 

 Questionar para descobrir qual é a intenção do autor, que mensagens 

procura transmitir, de que linguagem se utiliza, que fato social marca no 

texto. 

 Perceber a pontuação como fator decisivo na intencionalidade do texto. 

 Fazer leitura utilizando a pontuação e sem essa, para perceber a 

diferença no sentido. 

 Leitura individual e coletiva de textos: Histórias em quadrinhos, adivinhas, 

tiras, parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, provérbios, charges, 

anedotas (Gênero Discursivo: Folclórico), reconhecendo a 

intencionalidade presente nos mesmos. 
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 Discussão coletiva referente aos diversos gêneros textuais, identificando 

e explorando a intencionalidade, situacionalidade, intertextualidade, 

informatividade (estrutura, linguagem, circulação) e a ideologia presente 

em cada um. 

 Observar em notícias, reportagens e comunicados o dito e o não-dito 

utilizado para enredar ou convencer o leitor. 

 Propiciar leitura de um texto que traga em seu conteúdo outro texto já 

conhecido pelos alunos, para reconhecer a intertextualidade. 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a coerência na produção da linguagem verbal e não-verbal, 

percebendo as diferenças entre elas; 

 Reconhecer textos em quadrinhos, tirinhas entre outros; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de livros imagéticos, organizando o processo contar a história 

levando em consideração aspectos de coerência e coesão. 

 Atividades com tirinhas para interpretação; 

  

 

 

CONTEÚDO: PROCESSO E CONTEXTO DE PRODUÇÃO, INFERÊNCIAS 

 

Processo e contexto de produção (onde foi produzido, quem produziu, como, 

quando e intenção do autor) e inferências (levantar hipóteses sobre as imagens 

ou o conteúdo do gênero discursivo). 
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Objetivos: 

 Identificar qual o objetivo de determinado texto; 

 Compreender o contexto em que determinado conto, letra de música, 

filme foi produzido; 

 Levantar hipóteses sobre textos lidos ou ouvidos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de um conto, letra de música ou filme, para posterior analise de 

onde foi produzido, quem produziu, como, quando e qual a intenção do 

autor. 

 Leitura de textos, apontando possíveis finais para a história e quais as 

consequências para a mesma; 

 

 

CONTEÚDO: RELAÇÕES DE INTERLOCUÇÃO 

Objetivos: 

 Adequar sua linguagem de acordo com o interlocutor. 

 Reconhecer a relação interlocutiva do discurso (quem está falando e para 

quem). 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar releituras de textos lidos em sala de aula observando a 

linguagem determinado ao seu gênero; 

 Dramatização de histórias, parlendas, músicas e poesias; 

 Explorar nos textos lidos a relação interlocutiva do discurso (quem está 

falando e para quem); 

 Debater, confrontar os textos lidos pelos alunos, as ideias principais, os 

personagens, onde se passa a história e quem faz parte; 
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 Fazer dramatização de histórias lidas, substituindo os personagens 

história pelos alunos; 

 

CONTEÚDO: SÍNTESE DE IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Sintetizar as ideias presentes nos mais variados textos; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar textos científicos, chamando a atenção para a ideia geral do 

texto; saber expressar as ideias com poucas palavras. 

 Questionar os alunos a respeito dos textos lidos, sobre o que 

compreenderam; 

 Conversar com os alunos a respeito dos gêneros, sempre deixando 

claro as características de cada um; 

 Ler textos que interagem entre si e procurar diferenciá-los e compará-

los; 

 

CONTEÚDO: TRANSPOSIÇÃO DE LINGUAGENS (LINGUAGEM LITERÁRIA 

E OUTROS 

 

Objetivos: 

 Compreender a linguagem dos diferentes gêneros discursivos; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de diferentes contos e assistir a filmes fazendo o comparativo 

destes; 

 Analise de letra de músicas; 

 Leitura e interpretação de poemas; 

 Leitura de lendas diversas, comparativo entre lendas que trazem versões 

diferenciadas; 
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 Trabalho com fábulas, onde os alunos percebam a intenção deste texto 

por meio da moral; 

 

CONTEÚDO: UNIDADE TEMÁTICA 

 

Objetivos: 

 Identifica as ideias principais e aborda a significação destas no texto; 

 Identificar as ideias principais e secundárias, abordando a significação 

destas no texto; 

 Compreender a ideia principal de um determinado assunto, mantendo 

sempre certa coerência. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar contos variados, para que os alunos ao realizarem a 

pseudo-leitura ou leitura verifiquem qual o assunto da história; 

 Emprestar livros aos alunos, solicitar que leiam em casa com a ajuda da 

família e posteriormente contem do que se trata a história lida; 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 
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 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 
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4º ANO 

 

EIXO ORALIDADE 

 

 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO VOCABULAR (USOS E 

CONTEXTOS SOCIAIS) 

 

Objetivos: 

 Ampliar o vocabulário;  

 Utilizar as palavras de maneira coerente dentro de cada situação; 

 Compreender o uso do dicionário. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Ofertar fantoches para as crianças realizarem dramatizações e criarem 

histórias oralmente; 

 Ler para os alunos palavras do dicionário; 

 Utilizar- se do dicionário para fazer leitura; 

 Propor uma pesquisa de palavras com significados diversos e de várias 

fontes; 

 Leitura de livros infantis como forma de mostrar a importância da leitura e 

ampliação do vocabulário; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração (com utilização do 

microfone); 

 Explorar trava-língua e parlendas, para que haja o interesse em articular 

corretamente as palavras; 

 Usar adequadamente instrumentos e aparelhos de comunicação: falar ao 

telefone, ver televisão, ouvir aparelho de som, ouvir histórias em CD, ver 

e ouvir histórias em slides. 
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CONTEÚDO: ANÁLISE E RECONHECIMENTO DAS INTENÇÕES NA FALA 

DO OUTRO. 

 

Objetivos: 

 Empregar adequadamente elementos coesivos e aspectos que 

assegurem a coerência no discurso; 

 Identificar as intenções dos discursos dos outros através de exposição 

oral de textos lidos, recados dados, questionamentos feitos, sobre os 

conteúdos propostos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer a leitura prévia de diversos gêneros textuais; 

 Trabalhar com gênero textual informativos e publicitários fazendo análise 

crítica sobre as intenções contidas nesse tipo de gênero; 

 Relatos de experiências vivenciadas na sequência lógica; 

 Instigar a curiosidade através de livros imagéticos; 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Trabalhar com gêneros discursivos literários (letras de músicas, poema, 

fábulas, lendas e mitos, crônica, entre outros); 

 Diálogos em rodas de conversas de forma a oportunizar que os alunos 

expressem o que entenderam sobre a história. 

 

CONTEÚDO: COERÊNCIA E COESÃO (EMPREGO DE PRONOMES, 

ADVÉRBIOS E CONJUNÇÕES) 
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Objetivos: 

  Expressar-se oralmente com coerência e coesão na organização da fala; 

 Contar fatos ou histórias com coerência e coesão; 

 Articular as palavras adequadamente com ampliação vocabular de 

maneira clara e significativa. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Exploração da fala e característica das personagens de gibi, literatura 

infantil e outras; 

 Propor o momento da conversa informal onde os alunos terão 

oportunidade de falar; 

Iniciar uma história oralmente e 

 

CONTEÚDO: CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA 

 

Objetivos: 

 Apresenta argumentos consistentes e coerentes ao expor suas ideias. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover momentos de conversas dirigidas, em relação aos temas 

trabalhados, dando ênfase no domínio da consistência argumentativa e 

adequação vocabular; 

 

CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DE SITUAÇÕES, OBJETOS E SERES 

HUMANOSS 

Objetivos: 

 Sintetizar e expor ideias a partir de experiências do cotidiano, leituras, 

filmes e outros. 

 Descrever com detalhes situações, objetos e seres humanos; 
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 Expor ideias com sequência, clareza e objetividade; 

 Apresentar ampliação vocabular ao fazer descrições de situações, 

objetos e seres humanos. 

 Relatar oralmente situações vivenciadas. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Distribuir diversos livros e solicitar que relatem sobre as observações 

contida nos mesmos (desenhos, paisagem, objetos, entre outros); 

 Comparar a capa do livro com a história; 

 Trabalhar histórias coletivas a partir de caixa com diversos objetos; 

 Contação de histórias acumulativas através de fantoches 

confeccionados; 

 Assistir filmes que retratem a realidade vivida pelos alunos e propiciar 

momentos para exporem suas ideias e experiências vividas; 

 Ilustração, e/ou dobradura após ouvir uma história; 

 Confecção de cartões relembrando datas comemorativas importantes; 

 Trabalhar o tema folclore explorando seus componentes, explicando o 

que é uma lenda; Passar vídeos como do sítio do pica-pau amarelo e 

fazer dobraduras de personagens ou desenhos e colagens; 

 Contar história com fantoche. 

 Propor aos alunos um momento de adivinhas cada um pode fazer uma 

pergunta por vez; 

 Pesquisas sobre animais, objetos antigos e outros assuntos com o 

propósito de fazer os alunos descreverem o que aprenderam; 

 Descrição de objetos pessoais, animais e lugares; 

 Caixa surpresa com vários objetos para o aluno tirar um e fazer a 

descrição do mesmo; 

 Realizar atividades voltadas para os gêneros textuais discursivos fábulas 

e histórias clássicas e comparar o comportamento e características de 
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cada personagem. Nas fábulas comparar as atividades dos animais a dos 

seres humanos. 

 Utilizar livros que trabalhem valores humanos, que tratem do tema “ 

Diferenças”, abordar este tema e as diferenças físicas entre as pessoas, 

que não podemos de maneira alguma ser motivo de preconceitos. Os 

alunos identificarão diferenças e semelhanças entre os personagens 

(pessoas) que aparecem na narração. 

 Objetos variados- Dispor de uma caixa contendo variados brinquedos, 

tirar um por vez e pedir para que descrevam as principais características 

bem como sua função; 

 Livros de pesquisa; 

 Caixa surpresa – Pedir para que cada aluno traga um objeto para a aula 

daquele dia, colocar todos os objetos trazidos pela turma e produzir 

coletivamente uma história baseada nos objetos inseridos na caixa 

surpresa. 

 

CONTEÚDO: DISSERTAÇÃO (CONFRONTAÇÃO DE IDEIAS) 

 

Objetivos: 

 Apresentar argumentos consistentes e coerentes ao expor suas ideias; 

 Desenvolver o raciocínio, bem como argumentos que fundamentem 

posições; 

 Empregar adequadamente elementos coesivos e aspectos que 

assegurem a coerência no discurso; 

 Compreender a intencionalidade do enunciador (quem emite o discurso) 

 

Encaminhamentos metodológicos: 
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 Realizar oralmente interpretação de diversos gêneros fazendo 

apontamentos (quem emite o discurso, quem diz, como diz, o que diz e 

porque diz o que diz); 

 Propor conversa sobre temas atuais, realizando debates; 

 Expor sua opinião sobre textos lidos, como fábulas, provérbios; 

 Leitura de revistas e análise dos textos. 

 

CONTEÚDO: NARRAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS: BRINCADEIRAS, 

ACONTECIMENTOS, EVENTOS, FILMES, ENTREVISTAS, ETC. 

 

Objetivos: 

  Organizar o pensamento para contar ou narrar um fato ou história; 

  Narrar fatos com sequência lógica e empregar vocabulário adequado. 

 Apresentar argumentos coerentes ao expor suas ideias. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Relatos e debates sobre temas trabalhados em histórias, textos e fatos 

ocorridos na biblioteca. 

 Narrar diferentes situações e histórias infantis; 

 Criar diferentes finais para histórias lidas, ouvidas ou assistidas; 

 Propor brincadeiras como: desafios, gincanas, ditados divertidos, entre 

outros; 

 Roda de conversa para discutir sobre temas atuais, dividindo a turma, no 

qual metade deverá ficar a favor e defender o assunto e a outra metade 

deverá ficar contra; 

 Tecer comentários sobre figuras, textos, livros, ideias apresentadas. 

 Distribuir aos alunos papeis com palavras variadas, cada um deverá 

seguir a história iniciada pelo colega encaixando sua palavra no enredo; 
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 Partindo da análise de charges, anedotas, propagandas entre outros 

materiais, realizar dissertações coletivas provocando maiores reflexões; 

 Leitura de textos dissertativos encontrados em manuais de instrução, 

bulas de remédios, receitas, etc. 

 

CONTEÚDO: REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL 

 

Objetivos: 

 Utilizar regência e concordância verbo nominal nas diferentes situações 

discursivas. 

Encaminhamentos metodológicos: 

  Contar histórias aos alunos, utilizando os diversos recursos e depois 

questioná-los a respeito das mesmas, oportunizando-os a fala; 

 

 

4º ANO 

EIXO LEITURA 

 

 

CONTEÚDO: ATRIBUIÇÃO DE SENTIDOS, ARTICULANDO 

TEXTO/CONTEXTO E SITUCIONALIDADE 

 

Objetivos: 

 Identificar aspectos explícitos e implícitos no discurso, bem como a 

relação interlocutiva (quem está falando, para quem, em que contexto, os 

significados e situações contidas nos temas abordados). 

 

Encaminhamentos metodológicos: 
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 Promover momentos pós leituras diversas onde os alunos deverão expor 

pensamento, confrontar e debater ideias sobre os textos lidos; 

 Analisar as informações contidas na capa dos livros autor, ilustrador, 

título, entre outros; 

 Fazer uma discussão sobre em que momento e situação o texto foi 

produzido, qual a mensagem que o autor quis transmitir através do 

mesmo; 

 

 Trabalhar com gênero discursivo folclórico lendas sendo como 

manifestações culturais, buscando o significado de cada uma dentro do 

contexto em que foi escrito; 

 Relatos sobre textos lidos, ideias apresentadas; 

 Narração de filmes e desenhos assistidos, de acordo com o objetivo 

proposto para aula. 

 

CONTEÚDO: ATRIBUIÇÃO DE SIGNIFICADOS QUE EXTRAPOLEM O 

TEXTO LIDO, INFERÊNCIAS 

 

Objetivos: 

 Identificar e interpretar o significado da linguagem empregada; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar histórias em quadrinhos ou charges, interpretando 

questionamentos apresentados; 

  

 

CONTEÚDO: CONFRONTAÇÃO DE TEMÁTICAS SEMELHANTES EM 

GÊNEROS DISCURSIVOS DIFERENTES. 
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Objetivos: 

 Identifica a unidade temática nos gêneros discursivos abordados; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar com artigos de jornal, poemas, textos narrativos que tratem de 

uma mesma temática, porém, apresentados de maneira diferente. 

 

 

 

CONTEÚDO: ESPECIFICIDADES/CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 

DISCURSIVO 

 

Objetivos: 

 Compreender a função da leitura dentro do contexto social; 

 Ler diferentes tipos de textos, reconhecendo os personagens, cenários e 

sequência de fatos; 

 Diferenciar um conto de fadas de um conto maravilhoso. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Distribuir aos alunos diversos tipos de contos (fadas e 

maravilhosos/encantamentos), 

Solicitando aos alunos que observem o enredo da história e vejam o que 

está presente no texto: fadas, bruxas, reis, rainhas, princesas, príncipes, 

ou herói e anti-herói. 

 Explicar a diferença entre um conto de fadas e um conto 

maravilhoso/encantamento. 

 Após a explicação, pedir que retornem ao texto e vejam se o que foi 

apontado está ou não presente no texto. 
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 Solicitar que venham a frente (fazer uso do microfone) e expliquem o que 

cada um encontrou. Reforçar novamente a diferença caso o aluno não 

consiga explicar. 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo 

garantir a compreensão de todo o texto. 

 

CONTEÚDO: FUNÇÃO COGNITIVA E SOCIAL 

 

Objetivos: 

 Compreender a função social da leitura em suas práticas diárias; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de um determinado texto, podendo ser literário ou informativo, 

com o intuito de contextualizar a importância do assunto que o mesmo 

trata (sugestão “ Gato xadrez no jardim geométrico); 

 

CONTEÚDO: FLUÊNCIA, RITMO E ENTONAÇÃO (DOMÍNIO CONSTANTE E 

PROGRESSIVO) 

 

Objetivos: 

 Ler com fluência, ritmo e entonação os diferentes gêneros discursivos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar vários tipos de textos com pontuações variadas para que o 

aluno estabeleça a relação com o que está sendo lido, a maneira como 

está sendo  

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS 

(SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO) 
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Objetivos: 

 Identificar as ideias principais e secundárias dos gêneros discursivos; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de vários gêneros discursivos, identificando qual a ideia central 

do texto e as secundárias; 

 

CONTEÚDO: INTENCIONALIDADE E IDEOLOGIA 

 

Objetivos: 

 Reconhecer a intencionalidade do texto lido; 

 Análise de filmes assistidos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Encaminhar textos informativos, científicos com o intuito de discussão 

sobre a intencionalidade do texto e a ideologia presente. 

 Assistir filmes que trabalhem contextos históricos para discussão; 

 A partir de um texto, propor questionamentos sobre o sentido do texto; 

escolha do título em relação ao texto como um todo; Qual reflexão o texto 

traz?;  

 

CONTEÚDO: INTERTEXTUALIDADE (DIÁLOGO DO TEXTO COM OUTROS 

TEXTOS) 

 

Objetivos: 

 Identificar diferentes gêneros que estão interligados com a mesma 

temática; 

 Sintetizar as ideias principais de gêneros lidos. 
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Encaminhamentos metodológicos: 

 Analisar pela linguagem utilizada, para quem o texto se destina e como 

seria se o público fosse outro. 

 Questionar para descobrir qual é a intenção do autor, que mensagens 

procura transmitir, de que linguagem se utiliza, que fato social marca no 

texto. 

 Perceber a pontuação como fator decisivo na intencionalidade do texto. 

 Fazer leitura utilizando a pontuação e sem essa, para perceber a 

diferença no sentido. 

 Leitura individual e coletiva de textos: Histórias em quadrinhos, adivinhas, 

tiras, parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, provérbios, charges, 

anedotas (Gênero Discursivo: Folclórico), reconhecendo a 

intencionalidade presente nos mesmos. 

 Discussão coletiva referente aos diversos gêneros textuais, identificando 

e explorando a intencionalidade, situacionalidade, intertextualidade, 

informatividade (estrutura, linguagem, circulação) e a ideologia presente 

em cada um. 

 Observar em notícias, reportagens e comunicados o dito e o não-dito 

utilizado para enredar ou convencer o leitor. 

 Propiciar leitura de um texto que traga em seu conteúdo outro texto já 

conhecido pelos alunos, para reconhecer a intertextualidade 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a coerência na produção da linguagem verbal e não-verbal, 

percebendo as diferenças entre elas; 

 Reconhecer textos em quadrinhos, tirinhas entre outros; 
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Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de livros imagéticos, organizando o processo contar a história 

levando em consideração aspectos de coerência e coesão. 

 Atividades com tirinhas para interpretação; 

 

CONTEÚDO: PROCESSO E CONTEXTO DE PRODUÇÃO, INFERÊNCIAS 

 

Objetivos: 

 Identificar qual o objetivo de determinado texto; 

 Compreender o contexto em que determinado conto, letra de música, 

filme foi produzido; 

 Levantar hipóteses sobre textos lidos ou ouvidos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura de um conto, letra de música ou filme, para posterior analise de 

onde foi produzido, quem produziu, como, quando e qual a intenção do 

autor. 

 Leitura de textos, apontando possíveis finais para a história e quais as 

consequências para a mesma; 

CONTEÚDO: RECONHECIMENTO DA INTENCIONALIDADE NO TEXTO 

 

Objetivos: 

  Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 

científico e busca de informações. 

 Identificar nos textos lidos ou ouvidos elementos de interpretação; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura do professor para o aluno observar ritmo, fluência e entonação. 
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 Leitura de recortes de jornais com caráter informativo, livros de literatura 

infantil, poemas e comparar as diversas tipologias textuais diferenciando-

as; 

 Perceber que todo texto tem uma intenção analisando diferenças entre 

textos literários, informativos, científicos, publicitários; 

 Observar para que tipo de público o texto foi escrito; 

 Trabalho com a função social do bilhete, pode ser enviado a direção ou 

a outros funcionários da escola, solicitando algo, ou um convite para uma 

festa, ou mesmo um agradecimento; 

 Narração de uma história contada por partes a cada aula é parado em 

um ponto instigante para promover suspense, mistério, curiosidade até a 

aula seguinte. 

 

 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA LÓGICA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS E FATOS. 

 

Objetivos: 

 Ler reconhecendo as especificidades de linguagem e estrutura nos 

diferentes gêneros discursivos. 

 Compreender a importância de identificar a ideia principal do gênero 

discursivo abordados; 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar a leitura prévia sobre os gêneros trabalhados; 

 Propor aos alunos roda de leitura e disponibilizar gêneros textuais 

diversificados; 
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  Criar situações para que os alunos relatem as histórias lidas; 

 Fazer com que os alunos percebam que a falta de coerência prejudica o 

entendimento da mensagem do texto; 

 Trabalhar com texto recortado e solicitar aos alunos que organizem de 

forma lógica a sequência dos fatos; 

 Trabalhar com letras de músicas fatiadas, ouvir a mesma e solicitar que 

montem de acordo com a sequência ouvida. 

 

 

CONTEÚDO: SÍNTESE DE IDEIAS 

 

Objetivos: 

 Utiliza diversas formas de registro de acordo com objetivos e situação de 

expressão; 

 Produzir diário de leitura; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Elaboração de diário de leitura, com observações do texto ou livro lido; 

 Elaboração de um livro a partir de um tipo de gênero selecionado; 

 

 

CONTEÚDO: UNIDADE ESTRUTURAL (ELEMENTOS COESIVOS) 

 

Objetivos: 

 Compreender a leitura como fonte de apropriação das diversas áreas do 

conhecimento; 

 Emprego adequado de elementos coesivos e aspectos que assegurem a 

coerência no discurso; 
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 Proporcionar o acesso a diferentes gêneros textuais, estimulando o 

gosto pela leitura e visando ampliar a interpretação por parte dos alunos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer a leitura prévia dos gêneros textuais afim de escolher livros com 

linguagem adequada para os alunos; 

 Ler com fluência, ritmo e entonação os diferentes gêneros discursivos; 

 Após momento de leitura, apresentar textos sem elementos coesivos 

para que os alunos percebam que algo está errado; 

 Conduzir os alunos a refletir que o mau emprego de elementos coesivos 

pode modificar o sentido da frase e até do texto; 

 Preparação de atividades que contemplem o tema proposto; 

 Oportunizar momentos de leitura prazer. 

 Passar vídeo ou filme que contemplem o assunto proposto. 

CONTEÚDO: UNIDADE TEMÁTICA 

 

Objetivos: 

 Identifica as ideias principais e aborda a significação destas no texto; 

 Identificar as ideias principais e secundárias, abordando a significação 

destas no texto; 

 Compreender a ideia principal de um determinado assunto, mantendo 

sempre certa coerência. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar contos variados, para que os alunos ao realizarem a 

pseudo-leitura ou leitura verifiquem qual o assunto da história; 
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 Emprestar livros aos alunos, solicitar que leiam em casa com a ajuda da 

família e posteriormente contem do que se trata a história lida; 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 Leitura de contos de fadas com versões diferentes onde os alunos 

possam identificar a ideia principal; 

 Trabalhar com cantigas, lendo os textos com temas semelhantes e 

diversificados; 

 Ler diversos gêneros folclóricos com temáticas semelhantes; 

 Ler e modificar o final da história, trocando a temática, analisar se os 

alunos percebem a mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

5º ANO 

 

EIXO ORALIDADE 

CONTEÚDO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO VOCABULAR (USOS E 

CONTEXTOS SOCIAIS) 

 

Objetivos: 

 Ampliar o vocabulário;  

 Utilizar as palavras de maneira coerente dentro de cada situação; 

 Compreender o uso do dicionário. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Ofertar fantoches para as crianças realizarem dramatizações e criarem 

histórias oralmente; 

 Ler para os alunos palavras do dicionário; 

 Utilizar- se do dicionário para fazer leitura; 

 Propor uma pesquisa de palavras com significados diversos e de várias 

fontes; 

 Leitura de livros infantis como forma de mostrar a importância da leitura e 

ampliação do vocabulário; 

 Manusear livros de história e criar sua própria narração (com utilização do 

microfone); 

 Explorar trava-língua e parlendas, para que haja o interesse em articular 

corretamente as palavras; 

 Usar adequadamente instrumentos e aparelhos de comunicação: falar ao 

telefone, ver televisão, ouvir aparelho de som, ouvir histórias em CD, ver 

e ouvir histórias em slides. 

 Oferecer jogos de palavras, como soletrando e através das palavras 

soletradas, confeccionarem frases e posteriormente textos. 
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CONTEÚDO: ANÁLISE E RECONHECIMENTO DAS INTENÇÕES NA FALA 

DO OUTRO. 

Objetivos: 

 Empregar adequadamente elementos coesivos e aspectos que 

assegurem a coerência no discurso; 

 Identificar as intenções dos discursos dos outros através de exposição 

oral de textos lidos, recados dados, questionamentos feitos, sobre os 

conteúdos propostos. 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer a leitura prévia de diversos gêneros textuais; 

 Trabalhar com gênero textual informativos e publicitários fazendo análise 

crítica sobre as intenções contidas nesse tipo de gênero; 

 Relatos de experiências vivenciadas na sequência lógica; 

 Instigar a curiosidade através de livros imagéticos; 

 Propor aos alunos que comentem, oralmente, as informações, de modo 

garantir a compreensão de todo o texto; 

 Trabalhar com gêneros discursivos literários (letras de músicas, poema, 

fábulas, lendas e mitos, crônica, entre outros); 

 Diálogos em rodas de conversas de forma a oportunizar que os alunos 

expressem o que entenderam sobre a história. 
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CONTEÚDO: COERÊNCIA E COESÃO (EMPREGO DE PRONOMES, 

ADVÉRBIOS E CONJUNÇÕES) 

 

Objetivos: 

 Identificar a necessidade do uso de elementos coesivos e coerentes no 

processo de leitura; 

 Utilizar-se de recursos linguísticos para maior coerência no discurso 

 

 

 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Explorar coerência e coesão nos diversos tipos de gêneros textuais, como 

notícia, entrevista, classificados, bilhetes, cartas, reportagens entre 

outros; 

 Explicar que para repassar suas ideias, o aluno deverá ser objetivo e claro 

naquilo que quer dizer; 

 Montar uma história, a partir de trechos recortados e embaralhados. A 

equipe que terminar o texto primeiro e corretamente será vencedora. 

(Explorar os mais diversos tipos de gêneros textuais); 

 Crônica fatiada: Montar uma história, a partir de trechos recortados e 

embaralhados. A equipe que terminar de montar o texto primeiro e 

corretamente será vencedora. (Variação com outros gêneros literários).  

  Completar texto, frases com os pronomes adequados. 

  Explicar que para repassar suas ideias, o aluno deverá ser objetivo e 

claro naquilo que quer dizer. 

 Trabalhar a interpretação oral de textos de forma que o aluno extrapole e 

faça relações com outros textos, poesias como por exemplo:  fragmentos 

de POESIA; 
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 Oportunizar em sala de aula momentos para que os alunos recitem 

poesias; 

 Ensaiar poesias; 

 Oportunizar ao aluno a exposição das suas ideias em público com 

microfone. Contar histórias. 

  Realizar leituras prévias de gêneros discursivos a serem trabalhados; 

  Ler histórias com ritmo fluência e entonação; 

  Disponibilizar aos alunos textos sem elementos coesivos para manuseio   

e leitura, observar se os mesmos conseguiram entender os textos mesmo 

assim; 

  Nas histórias contadas, ajuda-los a compreender a importância da 

coerência e coesão em um determinado texto; 

  Trabalhar com interpretação textual na oralidade identificando os 

elementos coesivos presentes no texto e destacando os mesmos; 

  Através de rodas de leituras, confrontar ideias comparando com 

experiências vividas; 

 Organizar uma caixa com palavras ou objetos. A monitora inicia a história 

pegando um objeto ou palavra e chama um aluno para continuar a 

história, lembra-los que deve fazer sentido; 

  Propor leitura em grupos para interpretação coletiva do gênero 

trabalhado; 

  Realizar dinâmicas, com ou sem músicas, para socialização entre os 

alunos. 

 

CONTEÚDO: CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA 

 

Objetivos: 

 Apresenta argumentos consistentes e coerentes ao expor suas ideias. 
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Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover momentos de conversas dirigidas, em relação aos temas 

trabalhados, dando ênfase no domínio da consistência argumentativa e 

adequação vocabular; 

 

 

CONTEÚDO: ESTRATÉGIAS DE ARGUMENTAÇÃO 

Objetivos: 

 Utilizar diferentes estratégias de argumentação a partir da leitura dos 

diversos gêneros discursivos, identificando a ideia principal, qual a 

finalidade e a quem se destina; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Ler uma história que tenha duas versões, dividir a sala, propor que um 

lado defenda uma versão e a outra a sua versão; eleger um grupo neutro 

para que analise as versões e ao final emitam um parecer sobre a versão 

mais adequada dos fatos. 

 

CONTEÚDO: DISSERTAÇÃO (CONFRONTAÇÃO DE IDEIAS) 

 

Objetivos: 

 Confrontar ideias nas diversas situações apresentadas durante a 

dissertação expositiva. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 A monitora propiciará debates em sala de aula sobre diversos temas, 

instigando os alunos a exporem suas ideias e opiniões a respeito do 

assunto em pauta, ou sobre o assunto lido ou de situações vivenciadas 

em casa, na escola ou na comunidade/sociedade. 
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CONTEÚDO: NARRAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS: BRINCADEIRAS, 

ACONTECIMENTOS, EVENTOS, FILMES, ENTREVISTAS, ETC. 

 

Objetivos: 

 Entender a importância da pesquisa para compor uma narrativa 

biográfica; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Produzir uma biografia a partir da narração dos acontecimentos narrados; 

 

 

 

EIXO LEITURA 

 

 

CONTEÚDO: ATRIBUIÇÃO DE SENTIDOS, ARTICULANDO 

TEXTO/CONTEXTO E SITUCIONALIDADE 

Objetivos: 

 Identificar aspectos explícitos e implícitos no discurso, bem como a 

relação interlocutiva (quem está falando, para quem, em que contexto, os 

significados e situações contidas nos temas abordados). 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Promover momentos pós leituras diversas onde os alunos deverão expor 

pensamento, confrontar e debater ideias sobre os textos lidos; 

 Analisar as informações contidas na capa dos livros autor, ilustrador, 

título, entre outros; 

 Fazer uma discussão sobre em que momento e situação o texto foi 

produzido, qual a mensagem que o autor quis transmitir através do 

mesmo; 
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 Trabalhar com gênero discursivo folclórico lendas sendo como 

manifestações culturais, buscando o significado de cada uma dentro do 

contexto em que foi escrito; 

 Relatos sobre textos lidos, ideias apresentadas; 

 Narração de filmes e desenhos assistidos, de acordo com o objetivo 

proposto para aula. 

 

CONTEÚDO: ATRIBUIÇÃO DE SIGNIFICADOS QUE EXTRAPOLEM O 

TEXTO LIDO, INFERÊNCIAS. 

Objetivos: 

 Identificar e interpretar o significado da linguagem empregada; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar histórias em quadrinhos ou charges, interpretando 

questionamentos apresentados; 

 

CONTEÚDO: CONFRONTAÇÃO DE TEMÁTICAS SEMELHANTES EM 

GÊNEROS DISCURSIVOS DIFERENTES. 

 

Objetivos: 

 Identifica a unidade temática nos gêneros discursivos abordados; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Trabalhar com artigos de jornal, poemas, textos narrativos que tratem de 

uma mesma temática, porém, apresentados de maneira diferente. 
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CONTEÚDO: ESPECIFICIDADES/CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 

DISCURSIVO 

 

Objetivos: 

 Identificar as características e especificidades do gênero biográfico; 

 Produzir perfil biográfico de um colega; 

 Compreender a especificidade da obra literária e as características que 

as compõe.  

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Explicar aos alunos que por meio da biografia é possível conhecer 

histórias, curiosidades e informações sobre a vida de pessoas que 

contribuíram ou deixaram sua marca, de alguma maneira na história da 

humanidade; 

 Propor a produção de um pequeno texto narrativo de um colega a partir 

de perguntas contendo dados básicos: filiação, origem, data de 

nascimento, locais onde viveu, acontecimentos marcantes, para posterior 

leitura para os colegas. Texto em terceira pessoa.  

 Descrever obras literárias identificando no livro: autor, ilustrador, editora, 

número de páginas, lugar onde e passa a história, personagens e na 

sequência, a história; 

CONTEÚDO: FUNÇÃO COGNITIVA E SOCIAL 

 

Objetivos: 

 Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 

científico e busca de informações; 

 Reconhece os elementos contextuais de produção do texto lido ( veículo 

de circulação, tempo, público, autoria e outros; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 
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 Apresentar materiais lúdicos, assim como maquetes para os comentários 

orais e ou escritos, elaborados pelos alunos sobre o assunto trabalhado, 

esclarecer sobre a função social do uso das maquetes; 

 Explorar diversos gêneros discursivos e suas tipologias, sempre que 

possível estabelecendo relações com situações do cotidiano, fazendo 

com que os alunos percebam a importância da leitura para a aquisição 

de conhecimentos, uma forma de lazer, entretenimento, bem como, uma 

necessidade, visto é necessário fazermos uma leitura de tudo que nos 

rodeia, desde textos pequenos como, o letreiro de um ônibus, que diz 

para onde ele vai, o que traduz uma necessidade diária de muitos. E 

buscar sempre a conscientização do aluno quanto às dificuldades das 

pessoas que não sabem ler; 

 Promover atividades de pesquisa de algum assunto específico; 

 Apresentar um determinado texto ou livro, considerando a  análise do 

contexto de produção  e sua função social; 

 

CONTEÚDO: IDEIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS 

(SIGNIFICADO/SIGNIFICAÇÃO) 

 

Objetivos: 

 Organizar sequência e interpretação textual. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Contar histórias e ilustrando-as e legendando-as com o desígnio de 

desenvolver habilidades e conhecimentos sobre o assunto trabalhado; 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO: INTENCIONALIDADE E IDEOLOGIA 
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Objetivos: 

 Analisar textos informativos sobre assuntos diversos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar textos sobre a indústria de alimentos voltados para as 

crianças, as estratégias de vendas e promoção de consumo e discutir 

com os alunos, propondo exposição em mural, seminário, etc. 

 

 

CONTEÚDO: INTERTEXTUALIDADE (DIÁLOGO DO TEXTO COM OUTROS 

TEXTOS) 

 

Objetivos: 

 Reconhece, no trabalho com diferentes gêneros: a intertextualidade, isto 

é, aproximações, semelhanças e diferenças presentes no discurso. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Apresentar histórias sobre o tema trabalhado com vídeos de 

documentários, filmes e desenhos entre outros; 

 Apresentar textos que tragam em seu conteúdo, outros textos já 

conhecidos pelos alunos para relacionar; 

 Trabalhar com textos semelhantes, exemplo: os três porquinhos/ Os três 

jacarezinhos, demonstrando as diferenças e semelhanças; (histórias 

clássicas e contemporâneas). 

 

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

 

Objetivos: 
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 Interpreta textos imagéticos, reconhecendo os aspectos visuais e não-

verbais que produzem sentidos; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Disponibilizar charges, tirinhas ou outro texto que contemple aspectos 

verbais e não verbais para análise. 

 

 

CONTEÚDO: RECONHECIMENTO DA INTENCIONALIDADE NO TEXTO 

 

Objetivos: 

  Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 

científico e busca de informações. 

 Identificar nos textos lidos ou ouvidos elementos de interpretação; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura do professor para o aluno observar ritmo, fluência e entonação. 

 Leitura de recortes de jornais com caráter informativo, livros de literatura 

infantil, poemas e comparar as diversas tipologias textuais diferenciando-

as; 

 Perceber que todo texto tem uma intenção analisando diferenças entre 

textos literários, informativos, científicos, publicitários; 

 Observar para que tipo de público o texto foi escrito; 

 Trabalho com a função social do bilhete, pode ser enviado a direção ou 

a outros funcionários da escola, solicitando algo, ou um convite para uma 

festa, ou mesmo um agradecimento; 

 Narração de uma história contada por partes a cada aula é parado em 

um ponto instigante para promover suspense, mistério, curiosidade até a 

aula seguinte. 



   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 

 Descrever obras literárias identificando no livro: autor, ilustrador, editora, 

número de páginas, lugar onde e passa a história, personagens e na 

sequência, a história; 

  

 

CONTEÚDO: SEQUÊNCIA LÓGICA NA EXPOSIÇÃO DE IDEIAS E FATOS. 

Objetivos: 

 Ler reconhecendo as especificidades de linguagem e estrutura nos 

diferentes gêneros discursivos. 

 Compreender a importância de identificar a ideia principal do gênero 

discursivo abordados; 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Realizar a leitura prévia sobre os gêneros trabalhados; 

 Propor aos alunos roda de leitura e disponibilizar gêneros textuais 

diversificados; 

  Criar situações para que os alunos relatem as histórias lidas; 

 Fazer com que os alunos percebam que a falta de coerência prejudica o 

entendimento da mensagem do texto; 

 Trabalhar com texto recortado e solicitar aos alunos que organizem de 

forma lógica a sequência dos fatos; 

 Trabalhar com letras de músicas fatiadas, ouvir a mesma e solicitar que 

montem de acordo com a sequência ouvida. 

 

CONTEÚDO: SÍNTESE REFLEXIVA DE LEITURAS 

 

Objetivos: 
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 Desenvolver a capacidade de sintetizar leituras colocando em cada uma 

o seu ponto de vista; 

 Analisar e discutir as leituras; 

 Comparar diversos gêneros literários: às intenções do autor que 

argumentos são apresentados ao leitor, qual a intenção do texto, 

personagens, autor, capa. 

 Ampliar o vocabulário utilizando adequadamente as palavras em 

diferentes contextos, ampliando a capacidade, a criatividade, 

argumentação. 

 Emitir opiniões sobre determinado assunto com clareza. 

 Confrontar diferentes discursos, observando a especificidade de cada 

gênero textual lido, fazendo inferências possibilitando a construção e sua 

concepção de mundo.  

 Sintetizar e sistematizar ideias a partir de: leituras de textos filmes, 

experiências cotidianas; 

 Promover momentos de conversas dirigidas, comentários sobre 

conteúdos trabalhados; 

  

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Leitura dos mais variados gêneros textuais para posteriormente recontar 

o que fora lido; 

 Fazer reflexões e debates de textos lidos de diversos gêneros; 

 Desenvolver a capacidade de sintetizar leituras, colocando em cada uma 

o seu ponto de vista; 

 Explorar diferentes tipos de textos, mas que tratem do mesmo assunto e 

questionar: qual o melhor para ser compreendido? Qual é o mais claro? 

Qual trata melhor do assunto ou com mais profundidade e mais 

expansão? Bem como sua intenção e contexto de produção; 

 Leitura com textos de gêneros literários diferentes como, contos, 

poemas, crônicas, letra de músicas, literatura infantil: moderna e 
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contemporânea, histórias em quadrinhos, tiras, charges e outros 

refletindo sobre os mesmos; 

 Passar uma crônica no quadro e pedir para que façam a leitura coletiva 

e argumentem sobre a mesma; também leitura silenciosa  de coleção de  

livros de crônica; 

 Realizar debates de conteúdos trabalhados explorando seu contexto de 

produção; 

 Elaborar um mural com leituras de jornal com assuntos  diversificados e 

textos diferenciados. 

 Leitura oral de cada parágrafo, com discussões e explicações sobre os 

termos e conceitos existentes; 

 Fazer leitura e pesquisa sobre assuntos estipulados pela professora; 

 Explorar detalhadamente as ilustrações, que constituem excelente 

recurso complementar para a compreensão do assunto. 

 Analisar anúncios publicitários, analisando recursos imagéticos, 

mensagem escrita, analisando qual é a ideia que se quer apresentar e a 

partir de então os alunos se posicionam se concordam ou não e por que. 

 Ler histórias com ritmo fluência e entonação; 

 Leitura de diversos gêneros textuais, dando ênfase nas falas dos 

personagens levando ao aluno perceber quem está falando, como está 

falando, para quem está falando e sua intencionalidade; 

 Oportunizar momentos para reflexões após leituras de gêneros 

discursivo literários como: contos, crônicas, letras de músicas, filmes, 

textos imagéticos); 

 Fazer leituras e análise de texto em grupo e individuais; 

 Desenvolver o gosto pela leitura, buscando trazer livros que seja do 

interesse e do cotidiano de todos; 

 Interpretar as várias representações de linguagens; sinais, desenhos, 

pinturas, letras, cores; 

 Trabalhar com letras de músicas 

 Recursos externos: 

 Livros de literatura infantis, adereços para dramatização, microfone, etc. 

 Utilizar piadas, quadrinhos, charges, símbolos e gestos para 
realizar a reflexão de ideias contidas em cada situação. 

 

CONTEÚDO: UNIDADE ESTRUTURAL (ELEMENTOS COESIVOS) 
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Objetivos: 

 Compreender a leitura como fonte de apropriação das diversas áreas do 

conhecimento; 

 Emprego adequado de elementos coesivos e aspectos que assegurem a 

coerência no discurso; 

 Proporcionar o acesso a diferentes gêneros textuais, estimulando o 

gosto pela leitura e visando ampliar a interpretação por parte dos alunos; 

  

Encaminhamentos metodológicos: 

 Fazer a leitura prévia dos gêneros textuais afim de escolher livros com 

linguagem adequada para os alunos; 

 Ler com fluência, ritmo e entonação os diferentes gêneros discursivos; 

 Após momento de leitura, apresentar textos sem elementos coesivos 

para que os alunos percebam que algo está errado; 

 Conduzir os alunos a refletir que o mau emprego de elementos coesivos 

pode modificar o sentido da frase e até do texto; 

 Preparação de atividades que contemplem o tema proposto; 

 Oportunizar momentos de leitura prazer. 

 Passar vídeo ou filme que contemplem o assunto proposto. 

CONTEÚDO: UNIDADE TEMÁTICA 

 

Objetivos: 

 Identificar a unidade temática dos gêneros explorados; 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Diferentes tipologias textuais retirando de livros, revistas e jornais, e 

posterior leitura.  
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 Com o reconhecimento dos textos e seus devidos estudos, será feito 

história em quadrinhos com o texto que cada aluno escolheu. 
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1º E 2º PERÍODO- EJA 

GENERO 

LITERÁRIO 

CONTEÚDO OBJETIVOS ENCAMINHAMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS 

EXTERNOS  

AVALIAÇÃO/ 

REFERÊNCIA 

LEITURA 

1- Textos 

informativos 

 

1-Regimento/ 

regulamento, 

 

1-Biografias, 

 

1-Publicidade 

 

1-Propaganda 

 

1- Revistas, 

 

1- Jornais, 

reportagens 

 

1-Regras de 

jogos. 

EIXO LEITURA 

 

1-Função cognitiva 

e social, 

 

 

1 -5 -Unidade 

temática 

 

1-4 - Relação de 

Interlocução.  

 

2/3/4 -Ideias 

principais 

(significado/ 

sentido), 

 

 

2/3/4 -

Especificidades / 

características do 

gênero literário, 

1-6- conhecer 

diferentes 

gêneros textuais, 

 

 

15-Ampliar e 

adequar o 

vocabulário para 

o conhecimento 

das palavras 

 

1-5- ler diversos 

gêneros textuais 

compreendendo 

as  diferentes 

finalidades, 

prazer, busca de 

informação e 

estudo do texto. 

 

1/7/15/17-Expor 

ideias com 

sequencias, 

clareza e 

objetividade em 

diferentes 

1-Explicar o 

regulamento da 

biblioteca a 

importância do 

silencio, os cuidados 

com o manuseio dos 

materiais, a 

organização dos 

materiais, a forma dos 

empréstimos 

semanais e outros. 

 

1-Discutir em grupo o 

regulamento da 

biblioteca e verificar 

se há a necessidade 

de modifica-lo. 

 

1-Trabalhar com 

textos informativos, 

ler jornais e 

apresentar a notícia 

que mais chamou a 

atenção. 

 

Livros do acervo 

bibliográfico da 

escola; 

Computador; 

Cartazes; 

Multimídia; 

Quadro para 

registro e 

pincéis;  

Revistas e 

jornais; 

Papel Kraft, 

entre outros; 

Livros diversos; 

Gibis; 

Figuras; 

Atividades 

impressas; 

Carimbos; 

Rótulos; 

Embalagem; 

Jogos diversos; 

 

1-6/13-17 -

Avaliar de forma 

contínua e 

diagnosticada, de 

modo a observar 

as dificuldades 

dos alunos 

durante o 

desenvolvimento 

de atividades 

escritas e orais, 

dando ênfase as 

atividades 

realizadas na 

biblioteca. 

 

1-5 -Analisar o 

interesse dos 

alunos no 

momento da 

leitura. 

 

2/4/7/10/17-

Observar a 

organização das 

ideias quanto a 

realização a 

leitura de textos 

com ou sem 

legendas bem 

como ao contar a 

história. 
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2-Contos de 

fadas, 

 

2- Lendas e 

mitos, 

 

2-Fábulas, 

 

 

3-Poemas, 

 

3-Letras de 

músicas 

 

3-Provérbios, 

 

3-Trava-Línguas, 

 

3-Parlendas, 

 

3-Adivinhas, 

 

4-Contos 

modernos, 

 

4/7/17- 

Confrontação 

temática 

semelhantes em 

gêneros literários 

diferentes. 

 

 

3/9 -Fluência, 

ritmo e entonação 

(domínio 

constante e 

progressivo), 

 

4/17  -Síntese de 

ideias, 

 

 

4/17 -

Intertextualidades, 

 

 

4 -Linguagem 

verbal e não-

verbal, 

 

 

 

situações de 

leitura e 

contextos. 

 

 

2/7-

Compreender os 

diferentes tipos 

de leitura e 

reconhecendo-

os a cada leitura: 

contos de fadas, 

fábulas, mitos, 

lendas, etc. 

 

2/7/10 - 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura, 

ampliando o 

conhecimento. 

 

2/4 -

Compreender a 

interpretação 

dos diferentes 

gêneros textuais 

de forma 

contextualizada. 

 

2/3/4 –Perceber 

que  certos tipos 

 1-Organizar e 

selecionar em grupos 

através de jornais e 

revista, notícia e 

reportagem. 

 

1-Realizar leitura 

dessas notícias e 

reportagens, 

apresentando-os em 

sala de aula. 

 

1-Realizar leitura de 

revistas (Nossos 

amiguinhos, Ciências 

Hoje) e de livros de 

diversos gêneros. 

 

2-Definir o que são 

lendas, mitos, fábulas, 

contos de fadas, 

apresentando suas 

diferenças. 

 

2-Realizar leitura 

parcial de uma 

história sem contar o 

final, explorando a 

elaboração da 

criatividade e a 

imaginação do fim da 

história, finalizar com 

apresentação do fim 

da história 

Confecção de 

jogos; 

Rádio, toca CD; 

Lápis de cor; 

E material 

adaptado para 

alunos com 

deficiência 

visual; 

CD’s com 

sugestões de 

atividades; 

 

 

 

2-6/13-17 -

Avaliar a 

participação e 

desempenho do 

aluno ao realizar 

as atividades 

propostas nas 

aulas de 

biblioteca. 

 

 

 

3/5/7 -Analisar a 

postura e a 

entonação e voz 

durante a leitura 

de obras com e 

sem legendas e de 

contar a história. 

 

 

3/5/13/15/17 -

Reconhecer o 

sentido 

conotativo e 

denotativo de 

palavras e 

expressões nos 

diversos gêneros 

literários. 

 

13-17 - Verificar 

por meio de 

atividades 

escritas ou orais a 

apropriação de 

ideias. 

 

 

4/7-Analisar 

como o aluno 

posiciona-se suas 

ideias após uma 
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4-Contos 

contemporâneos, 

 

4-Crônicas, 

 

5-Peças teatral, 

 

5-Leituras 

Imagéticas, 

 

5-História em 

quadrinhos, 

 

5-Tiras, charges e 

cartum, 

 

6-Vídeos e filmes 

(pequenos), 

 

 

 

ORALIDADE 

 

7-Interpretação 

oral das leituras, 

EIXO ORALIDADE 

 

7/10 -Sequência 

na exposição de 

ideias, 

 

7 -Objetividade e 

clareza, 

 

8- Articulação 

adequada das 

palavras na 

exposição de 

ideias, 

 

7/17 -Coerência e 

coesão  

 

7/13/14/17 -

Concordância 

verbal e nominal, 

 

7/12-Consistência 

Argumentação, 

 

7/12- Narração de 

fatos, 

 

de leitura pode 

causar emoção. 

 

7-Desenvolver a 

expressão oral, 

manifestando 

suas ideias com 

fluências e 

objetividade. 

 

3- Sintetizar e 

argumentar a 

ideia de poema, 

letra de música, 

parlendas, etc. 

 

4-

Intertextualizar 

diversos 

elementos das 

obras literárias. 

 

2/4- reconhecer 

contos sua 

originalidade e 

adaptação. 

 

2-Reconhecer 

que os contos de 

fadas têm 

caráter 

educativo em 

diversos 

 

 

 

3- Proporcionar 

leitura de diferentes 

letras de música para 

que na sequencia 

façam a interpretação 

da mesma, 

verificando os temas e 

conteúdos sugeridos 

pelos cantores. 

 

3- Explorar uma ou 

mais músicas, 

apreciando a letra e a 

interpretação do 

mesmo. 

 

 

3- Fazer a 

comparação de duas 

letras de músicas 

parecidas, 

percebendo que 

ambas as letras 

sugerem o mesmo 

tema, de forma 

distinta. 

 

3- Apresentar poesia, 

identificado a forma 

como é estruturada, 

leitura de uma 

história 

apresentada para 

ele. 

 

 

13-17 -Avaliar a 

compreensão dos 

alunos em relação 

aos 

encaminhamentos 

orientados para a 

realização das 

atividades de 

registro (desenho, 

interpretação 

escrita e atividade 

lúdica) 

 

 

15/17 -Observar 

os avanços dos 

alunos a partir das 

análises de suas 

escritas 

espontâneas. 

 

5/7/17 -

Interpretar textos 

imagéticos, 

reconhecendo os 

aspectos visuais e 

não verbais que 

produzem 

sentido. 

 

2-5 -Identificar a 

unidade temática 

refletindo sobre 

os sentidos no 

texto. 

 

2-5-Adequar a 

linguagem nos 
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7-Relatos de 

experiências 

vividas, 

 

7- Histórias 

inventadas, 

 

8-Poemas, 

 

8-Cantigas de 

rodas, 

 

8 Quadrinhas, 

 

8-Parlendas, 

8-Trava-Línguas, 

 

9-Músicas, 

 

9-Provérbios, 

 

10-Contação de 

história, 

 

7/17 -Descrição de 

situações, objetos 

e seres humanos, 

 

8/13/15/17-

Sentido conotativo 

e denotativo. 

 

 

 

EIXO ESCRITA 

 

13/15/17 -Ideia de 

representação, 

 

15/17-

Estruturação 

textual, 

composição e 

estilo de cada 

gênero literário, 

 

2/4/17 -Relação 

tema/ título/ 

texto, 

 

14/16/17 -

Unidade temática, 

 

aspectos: moral, 

cognitivo, social, 

cultural e ético. 

 

4- perceber que a  

atividade lúdica 

tem  intuito de 

enriquecer a 

leitura nos seus 

aspectos 

cognitivos e 

psicomotores. 

 

4-Argumentar as 

ideias dos contos 

narrados e 

descritos. 

 

5/7/10/17 -

Observar a 

linguagem e a 

estrutura 

específica de 

diferentes 

gêneros textuais. 

 

3/8- Realizar 

leitura de poema 

com o 

desenvolvimento 

gradativo da 

fluência, 

entonação e 

ritmo. 

uma leitura clara para 

perceberem o 

conteúdo geral da 

poesia. 

 

3- Perceber a beleza 

da leitura, através da 

poesia, trabalhando 

com ritmo, emoção, 

sensação. 

 

3/8 - Apresentar 

leitura coletiva de 

(poesia, cantigas de 

rodas, parlenda, 

trava-língua, 

provérbios, etc.), 

compreendendo sua 

essência no texto. 

 

3/8 - Trabalhar com 

provérbios, trava-

línguas, parlendas, 

piadas, adivinhações, 

onde deverá ler, 

memorizar e 

apresentar. 

 

 

3/8 - Ler no coletivo 

trava- língua, ora de 

forma lenta e 

pausada, ora de 

forma rápida, 

diferentes 

gêneros literários. 

 

2-5-Compreender 

o sentido 

denotativo e 

conotativo nos 

diferentes 

gêneros literários. 

 

13-17 -Produzir 

textos individuais 

e coletivos, 

observando a 

linguagem e a 

estruturação 

específica de 

diferentes 

gêneros literários. 

 

7/10/15/17 -

Expressar com 

clareza e 

objetividade a 

argumentação de 

ideias, sobre os 

trabalhos 

realizados em sala 

de aula. 

 

7/17-Sintetizar e 

expor ideias a 

partir de 

experiências do 

cotidiano, leitura, 

filmes e outros. 

 

 

 

REFERÊNCIA 

 

- CASCAVEL, 

Currículo para 

Rede Pública 
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10- Dramatização 

teatral. 

 

11-Regras de 

jogos, 

 

11-Adivinhas, 

 

12- Notícias 

 

 

ESCRITA 

 

13-Cartões, 

 

13-Cartas, 

 

13-Convites,  

 

13-Bilhetes, 

recados 

 

13-Cartazes, 

 

14-Publicidade,  

13-17 -Coerência e 

coesão, 

 

14/17 -

Consistência 

argumentativa, 

 

2-4/17 -Elementos 

de apresentação 

do texto (título, 

autor, 

personagem e 

outros), 

 

13-17 -

Concordâncias 

verbal e nominal, 

 

17 -Sentido 

conotativo e 

denotativo, 

 

 

EIXO ANÁLISE 

LINGUISTICA 

 

2-4/17 -Elementos 

referenciados do 

texto lido: título, 

autor, 

 

7/15/17 – 

Desenvolver,    

através da leitura 

a imaginação, 

criatividade e 

espontaneidade. 

 

6/17 -Apresentar 

ideias e 

hipóteses de um 

determinado 

conteúdo sobre 

um filme e/ou 

vídeo. 

 

5/15/17 -Utilizar 

diferentes tipos 

de registros de 

acordo com os 

objetivos e 

situação do texto 

e história 

trabalhado. 

 

5-Interpretar 

textos 

imagéticos, 

reconhecendo os 

aspectos verbais 

e não verbais que 

produzem 

sentido. 

 

enfatizando a 

sonorização. 

 

 

 

4/17 - Contar uma 

história, chamando a 

atenção para a 

sequência de ideias. 

 

4-Apresentar algumas 

histórias clássicas e 

contemporâneas, 

demonstrando a 

importância deles no 

universo da leitura 

para a identificação 

da vida real ao 

imaginário. 

 

4-Confeccionar um 

livro de história com 

registro coletivo. 

 

6- Anunciar e explorar 

um vídeo e/ou filme 

sobre determinado 

tema. 

 

6- Apresentar ideias e 

hipóteses sobre o que 

assistirão no vídeo 

Municipal de 

Ensino de 

Cascavel- 

Educação de 

Jovens e Adultos. 

Cascavel, PR: Ed. 

Progressiva, 

2008. 
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14-Propaganda 

 

14-Reportagens, 

 

14-Textos 

informativos, 

 

15-Quadrinhas, 

 

15-Receitas, 

 

15-Criação de 

histórias, 

 

16-Bibliografia, 

 

17-Interpretação 

das leituras. 

 

 

 

 

 

personagem, 

editora, etc. 

 

13-17 -Coerência e 

coesão, 

 

13-17 -

Concordância 

verbal e nominal, 

 

13-17 - Elementos 

da textualidade 

(intencionalidade, 

aceitabilidade, 

informatividade, 

situacionalidade, 

intertextualidade). 

 

 

 

15/17 - Entender 

que é possível 

estimular a 

prática da 

produção textual 

por meio da 

literatura. 

-Compreender a 

importância do 

trabalho com 

texto para 

garantir a 

aprendizagem 

com qualidade. 

 

1-5/7/17 -

Analisar a 

importância da 

leitura para 

compreensão do 

mundo. 

 

4/7 -Refletir 

sobre novas 

exigências de 

leitura e escrita 

da sociedade 

contemporânea. 

 

13-15/17 -

Compreender o 

processo de 

escrita de uma 

e/ou filme, 

problematizando as 

hipóteses e 

apresentando outras. 

 

6 - Relatar através de 

questionamentos o 

que foi aprendido 

com o vídeo e/ou 

filme, estabelecendo 

relações entre os 

conteúdos 

abordados. 

 

2-5/7/17 -Reproduzir 

parte de uma história 

(xerox e digitalizado), 

traçando o desenho e 

propondo que criem a 

história (história 

inventada). 

 

2/4/13 -Apresentar 

uma história e/ou 

texto em cartaz 

observando a 

sequência de ideias. 

 

2-5/17 - Analisar a 

história a partir do 

olhar do autor, 

relacionando a 

intenção do autor 

com a opinião e 
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história e/ou 

texto como 

representação 

de ideias, e meio 

de apropriação 

do 

conhecimento 

científicos e 

registros. 

 

2-4/7/17 -

Identificar os 

elementos da 

classificação de 

um livro (título, 

autor, editora, 

personagens, 

etc). 

 

13- representar 

em  cartazes e 

em grupo, 

interpretação da 

leitura 

trabalhada. 

 

10/15 -Empregar 

corretamente os 

elementos 

essenciais para a 

contação de 

história (postura, 

entonação, 

ritmo, sequência 

de ideias, etc). 

compreensão do 

aluno. 

 

 

5/10 -Confeccionar 

fantoches a partir de 

uma história, e 

dramatizar a história 

utilizando os 

fantoches. 

 

2-5/17 -Elaborar 

cruzadinha e caça-

palavras a partir da 

história trabalhado no 

dia. 

 

 

7/17 -Utilizar a 

técnica da caixa de 

surpresa, para 

elaboração de uma 

história, permitindo 

que se retire da caixa 

um objeto ou palavra, 

onde criará a história 

do objeto e/ou 

palavras retirada, 

dando a continuidade 

na história 

sucessivamente. 
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10/15 -

Compreender a 

importância da 

linguagem 

verbal, visual, 

gestual e 

expressiva na 

contação de 

história. 

 

2/4/7/15 – 

compreender e 

uma história: 

decodificação, 

interpretação, 

confrontação e 

argumentação. 

 

 

15/17 - Ilustrar uma 

história, incluindo 

técnica da dobradura, 

pintura, colagem ou 

outros recursos.    

 

17 -Organizar e criar a 

ilustração a partir de 

uma história 

trabalhada, incluindo 

a técnica de 

dobradura/origami. 

 

5/10 -Utilizar uma 

história para 

apresentá-la em 

forma de fantoche. 

 

5/15 -Distribuir livros 

somente com 

gravuras, onde será 

estudado e criado a 

sua história. 

 

5/15 -Produzir textos 

e/ou frases a partir da 

observação de uma 

história imagética ou 

gravuras. 
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2/4/5/17 - Analisar a 

classificação de um 

livro considerando os 

aspectos: autor, 

título, personagens, 

resumo da história 

(trabalhar 

interpretação). 

 

  2/4 - Trabalhar 

através da leitura a 

entonação, fluência e 

ritmo. 

 

 2-5/10 -Escolher uma 

obra literária para 

realizar sua leitura, 

utilizando a técnica do 

contador de história. 

 

2/4/7 -Narrar uma 

história, utilizando a 

técnica do varal de 

histórias ou técnica do 

cineminha. 

 

 1/13/14 -Trabalhar 

com a função social 

do bilhete e carta, 

utilizando situações 

contextualizadas de 

comunicação através 

de envios de bilhetes 
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e cartas em sala de 

aula. 

  

2/3/4/15 - 

Confeccionar livrinhos 

de contos, clássicos, 

fábulas, lendas, 

cantigas de rodas, 

trava-língua etc. e/ou 

quadrinhas, tiras, 

charges, etc. com 

ilustração e criação da 

história. 

 

 

1//11 -Trabalhar com 

jogo de memória dos 

contos de fadas, 

lendas, mitos, 

explicando a sua 

importância do jogo e 

porquê e como ele 

surgiu. 

 

1/11 -Explorar o jogo 

da memória dos 

contos de fadas, 

lendas, mitos através 

do jogo em grupo na 

sala de aula. 

 

1/11 -Jogar jogos 

pedagógicos (quebra-

cabeça, ping-pong, 
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dama xadrez, 

memória, etc.), 

enfatizando a 

importância do jogo 

(memorização, regras 

a serem cumpridas no 

jogo, a socialização do 

grupo). 

 

1/13/14 -Explicar os 

diferentes 

gêneros/tipologia 

textuais: recado, 

bilhete, cartas, avisos, 

propagandas e 

publicidade, 

destacando a sua 

importância na 

comunicação escrita. 

 

13 -Propor na escrita 

individual troca de 

bilhetes e recados em 

sala de aula. 

 

13 -Confeccionar e 

decorar cartões 

associado a história 

apresentada em sala 

de aula e/ou 

associado ao dia do 

amigo, dia de natal, 

etc. 
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3/8 -Criar 

individualmente e/ou 

coletivamente cartas 

enigmáticas 

envolvendo as 

parlendas. 

 

3/11 - Apresentar 

sobre o que vem a ser 

a adivinhação, 

quando surgiu, sua 

história. 

 

3/11 -Realizar 

competição de    

adivinhação, com 

votação da melhor 

adivinhação do grupo. 

 

 5 -Apresentar de 

história em 

quadrinhos, fazendo 

leitura coletiva das 

falas registradas nos 

balões e ilustração da 

história. 

 

 5 -Apresentar uma 

história em 

quadrinho, tiras, 

charges, cartum, 

utilizando 

retroprojetor ou 

multimídia, fazendo 
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leitura coletiva das 

ilustrações. 

 

5 -Elaborar história 

em quadrinhos, tiras, 

cartum e charges 

utilizando a criação 

das falas dos balões 

dos mesmos. 

 

5/10 -Explorar a 

leitura de uma peça 

teatral, observando 

seus elementos: 

cenário, sonoplastia, 

personagens 

(artistas), clímax do 

texto, etc. 

 

5/10 -Dramatizar 

pequenas peças 

teatrais de história 

trabalhadas em sala 

de aula. 
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