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Resumo: 

   

O presente material didático-pedagógico, na forma de Unidade 

Didática, tem como temática o processo da linguagem escrita dos 

alunos do Ensino Fundamental II (6.º ao 9.º ano) e as dificuldades 

que apresentam ao escreverem (ortografia, coesão, coerência 

textual e outros aspectos específicos). Tem o objetivo de 

oportunizar aos professores de Língua Portuguesa, Sala de 

Recursos e pedagogos, encontros para reflexão sobre suas 

práticas aplicadas na produção da escrita e nas dificuldades 

apresentadas pelos professores e educandos ao realizarem tais 

atividades. Nessa perspectiva, por meio do método expositivo 

dialogado, em oficinas e rodas de conversas, realizarão 

discussões e reflexões comparativas com a realidade escolar. 

Esses momentos de estudos possibilitam ressignificar e elucidar 

alguns questionamentos, numa abordagem discursiva que visa 

investigar qual a concepção de Análise Linguística e Reescrita 

Textual; quais obstáculos e limitações os profissionais encontram 

ao desenvolverem essas estratégias de trabalho e suas 

relevâncias na formação do aluno escritor. Ou seja, observar se 

tais práticas se fazem presentes no cotidiano escolar e como são 

realizadas. Ainda serão abordados aspectos específicos das 

dificuldades de escrita, voltadas à disgrafia, dislexia e 

disortografia. Para tanto, serão apresentadas ferramentas, 

aplicativos tecnológicos, ou outros recursos de cunho interventivo 

que subsidiarão o trabalho. 
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APRESENTAÇÃO  

O avanço científico-cultural e as transformações sociais têm-se dado de modo 

extremamente rápido, suscitando novos valores e novas proposições educacionais. 

Esta pesquisa busca despertar no professor do Ensino Fundamental II e/ou o de 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I o (re)pensar e (re)formular práticas e 

metodologias de intervenção com os educandos.   

Ao longo dos mais de vinte anos de atuação no magistério, exercendo a função 

de docente e também na equipe pedagógica, pude sentir a dificuldade que os 

professores de Língua Portuguesa apresentam ao desenvolver a aprendizagem 

dos educandos com dislexia, disgrafia e disortografia, matriculados na Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I e no Ensino Fundamental II. Com a finalidade de 

trazer contribuições a esses educandos, pretende-se propor desafios pedagógicos 

suscitados pelas barreiras e obstáculos que tais educandos apresentam na escrita. 

Acredita-se que ao professor cabe ressignificar a sua prática pedagógica dentro de 

uma tomada de consciência em relação aos problemas vivenciados. 

Uns dois anos atrás, auxiliando a professora da Sala de Recursos 

Multifuncional – tipo I, um fato que me chamou a atenção foi um aluno com uma 

forma de escrita um tanto ilegível e que quase todos os professores reclamavam 

sobre a não compreensão daquilo que ele produzia. Então, após observações, 

chegou-se à conclusão de que se tratava de um quadro de disgrafia. Foi assim que 

surgiu a ideia do presente projeto, com o tema voltado para o uso do computador 

como uma das opções de trabalho frente às dificuldades apresentadas com a 

escrita desse educando. Este projeto, inicialmente, seria somente para os alunos, 

mas como não poderia aplicá-lo a esse público-alvo, tornou-se necessário 

modificá-lo e destiná-lo aos professores de Língua Portuguesa, aos pedagogos e 

ao professor da Sala de Recursos.  

 Portanto, pretende-se também contemplar nesta pesquisa informações que 

fomentem a instrumentalização dos professores do Ensino Fundamental – II, por 

meio do presente material didático-pedagógico, na forma de Unidade Didática, 

proposto no Projeto de Intervenção na Escola, intitulado “As barreiras e limitações 

na linguagem escrita: o uso das novas tecnologias e outras práticas como 



possibilidades de superação”, o qual foi desenvolvido a partir do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) – 2014, do Estado do Paraná e tem como 

objeto de estudo a produção escrita e suas especificidades. 

 CONTEÚDOS TRATADOS NA UNIDADE

A escrita como prática social: 

 Gêneros discursivos – a análise linguística e a reescrita textual. 

 O letramento no contexto escolar. 

 Dificuldades de aprendizagem. 

 Softwares e aplicativos na produção da escrita. 

INTRODUÇÃO 

O foco desta produção didático-pedagógica é conhecer, discutir e analisar as 

questões relacionadas à escrita dos alunos do ensino fundamental II (6.º ao 9.º 

ano) e verificar como a produção textual ocorre no contexto escolar. Esses 

momentos de estudos serão para elucidar alguns questionamentos, numa 

abordagem discursiva da língua e investigar qual a concepção de Análise 

Linguística e Reescrita Textual; quais barreiras e limitações os profissionais 

encontram ao desenvolverem essas estratégias de trabalho e se elas são 

relevantes na formação do aluno escritor. Ou seja, observar se tais práticas se 

fazem presentes no cotidiano escolar e como são realizadas. Além da busca de 

estratégias e recursos, ainda serão abordados aspectos específicos das 

dificuldades de escrita, como a disgrafia, dislexia e disortografia.  Essa abordagem 

foi fundamentada pelas Diretrizes Educacionais do Estado do Paraná – Língua 

Portuguesa, em vários autores como: Geraldi (1995; 2006), Naspolini (2010), Rojo 

(2009) Soares (20012), Zorzi (1998), Stampa (2009), Sampaio (2011), entre outros. 

Para análise da realidade escolar, foi realizada uma enquete de cunho 

qualitativo com a finalidade de planejar as atividades para esta unidade. O presente 

material tem como objetivo oportunizar aos professores de Língua Portuguesa, 

Sala de Recursos e pedagogos do Colégio Leôncio Correia – EFMP, momentos de 

discussões e reflexões comparativas com a realidade escolar, por meio do método 

expositivo e dialogado e rodas de conversas. Haverá encontros e estudos sobre as 



práticas aplicadas nas atividades de produção escrita, elucidando os 

questionamentos aqui já mencionados. Esta Unidade Didática abordará três 

aspectos relacionados à escrita e suas limitações: I. a análise linguística e a 

reescrita textual; II. as dificuldades específicas: disgrafia, disortografia e a dislexia; 

III. e ainda, a questão do letramento. Serão apresentadas ferramentas, aplicativos 

tecnológicos, ou outros recursos como estratégias de trabalho para esses 

aspectos.  

Na primeira oficina, serão evidenciadas as concepções, limitações e propostas 

de trabalho já realizadas nas práticas textuais com a análise linguística. E, por meio 

de discussões e reflexões, pretende-se encontrar estratégias que viabilizem tal 

processo no contexto escolar.  

Na segunda oficina, será vista a questão da reescrita textual e os 

procedimentos adotados para esse fim, exemplos de análise de alguns aspectos 

em textos de alunos, para uma comparação com a realidade escolar em questão.  

 Na próxima oficina, trataremos da questão do letramento, a sua importância 

como prática social para a vida de nossos educandos. Também serão abordados 

os transtornos funcionais específicos da escrita: disgrafia, dislexia e disortografia, 

seus conceitos e sintomas. Haverá, também, a apresentação de textos dos 

educandos, para ressaltar as características de cada transtorno e as possibilidades 

de trabalho para a superação dos mesmos. 

O enfoque da quarta oficina será a apresentação de alguns softwares, 

recursos, ferramentas e aplicativos digitais. Os docentes serão instrumentalizados 

no laboratório do colégio, com tutorias para a utilização das ferramentas; depois, 

serão disponibilizadas a eles atividades das quais poderão se valer para aplicação 

em sala de aula. O objetivo deste trabalho é capacitar os professores no uso de 

ferramentas digitais (por meio do computador) na produção escrita, em busca de 

facilitar o processo de aprendizagem, como também diversificar e ampliar os 

recursos de pesquisas e reescrita do texto. No desenvolvimento das oficinas, a 

primeira etapa será para estudo e discussões, e na última oficina a para a prática 

com as TIC. 



 Os resultados da aplicação dessas atividades em sala de aula serão 

apresentados em um artigo no segundo semestre de 2015.  

 

 

Analisando a escrita. 

 Apresentação

 
A presente oficina abordará reflexão de textos de autores sobre a importância da 

Análise Linguística (AL) nas produções textuais de alunos e também para refletir 

como esse trabalho tem se desenvolvido em sala de aula, pois é por meio da AL 

que levaremos os alunos a conhecerem o funcionamento da língua e suas 

estruturas.  

 

Objetivos da oficina 

  Repensar e ressignificar alguns conceitos de Análise Linguística. 

  Conhecer o ponto de vista e as estratégias sobre esse trabalho no colégio alvo 

da implementação do projeto. 

  Discutir como esse trabalho tem se efetivado, as facilidades e dificuldades de 

aplicá-lo em sala de aula. 

 

Fundamentação teórica 

Conforme as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE) – Língua 

Portuguesa:  

 ... o mais importante é criar oportunidades para o aluno refletir, 
construir, considerar hipóteses a partir da leitura e da escrita de 
diferentes textos, instância em que pode chegar à compreensão de 
como a língua funciona e à decorrente competência textual. (DC – 
LP, 2008, p.60) 

 

O excerto mostra a grande importância de se realizar a análise linguística em 

sala de aula, pois, por meio dela, o aluno compreenderá o funcionamento da 
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língua em seus diferentes contextos. Geraldi foi quem nos remeteu ao termo 

“análise linguística” e como iria funcionar dentro do trabalho com o texto: 

  
O uso da expressão “análise linguística” não se deve ao mero gosto 
por novas terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho 
sobre as questões tradicionais da gramática, quanto as questões 
amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar: coesão 
e coerência internas do texto; adequação do texto aos objetivos 
pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados [...]; 
organização e inclusão de informações, etc. (GERALDI, 2006, p. 74). 
 

 Metodologia e estratégias 

Nesta oficina, por meio do método expositivo dialogado, em rodas de conversas, 

questionamentos, leituras e discussões, pretende-se abordar a temática aqui 

apresentada, registrando os resultados obtidos. 

 

Mediação pedagógica 

Os professores verificarão e farão o registro das estratégias de análise 

linguística, positivas ou negativas, que já foram desenvolvidas com os alunos em 

sala de aula. 

 

Recursos 

Textos impressos, Data Show, slides, computadores, professores, pedagogos, 

folha sulfite, vídeo, impressora, tinta de impressão. 

 

Avaliação 

Esta oficina será avaliada por meio da participação dos professores e 

pedagogos, bem como pela elaboração e registros das atividades propostas. 

 

Sugestões de leituras aos professores 

Para o planejamento de suas aulas, pesquise no site do MEC algumas 

Acesse: sugestões de produção escrita. 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36118 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36118


No portal Dia a Dia Educação, o arquivo das Diretrizes Curriculares de Língua 

Portuguesa, os conteúdos e gêneros apropriados à série que você trabalhará. 

Acesse: 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_port.pdf 

 

                       ATIVIDADES 

 

 
 

                         

                            A análise linguística no contexto

 

O QUE É ANÁLISE LINGUÍSTICA? EM NOSSO CONTEXTO, O QUE SE 

FAZ SOBRE ELA? QUAIS OS PONTOS A SEREM RESSALTADOS DESSE 

TRABALHO? 

 

           Com base em alguns textos sobre a prática da produção textual em sala de 

aula, propomos esse momento para analisarmos os tópicos, relacionando-os com a 

realidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Acesse abaixo o link disponível no dropbox e realize a leitura. 

https://www.dropbox.com/s/talmhmrhi8njb01/CONCEITOS%20DE%20AN%C3%81LI

SE%20LINGU%C3%8DSTICA%20DCE%20PCN.docx?dl=0 

 

Momento de Discussão e 

Reflexão 

ATIVIDADE I 

Para pensar 

1. Leia os conceitos de análise linguística apresentados na 

sequência e o fragmento parafraseado do texto - A prática de 

análise linguística. Após a leitura, discuta com seu parceiro, 

respondendo à questão abaixo. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_port.pdf
https://www.dropbox.com/s/talmhmrhi8njb01/CONCEITOS%20DE%20AN%C3%81LISE%20LINGU%C3%8DSTICA%20DCE%20PCN.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/talmhmrhi8njb01/CONCEITOS%20DE%20AN%C3%81LISE%20LINGU%C3%8DSTICA%20DCE%20PCN.docx?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse o link abaixo sobre o artigo “Ensino de Análise Linguística – reflexão 

e construção de conhecimentos ou memorização e reconhecimento de 

estruturas”? 

Marcela Thaís Monteiro da Silva (bolsista PIBIC/FACEPE/CNPq)  

Lívia Suassuna (UFPE) 

  

Disponível em: 

http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/CEEL/article/view/68                     

https://www.dropbox.com/s/2a7im2m4x62tldy/ARTIGO%20ANALISE%20LINGUISTICA%20%20PRIM

IERA%20OFICINA.pdf?dl=0 

          Vamos nos dividir em grupos para respondermos às questões seguintes, 

tendo como base a leitura do artigo proposto. 

1. Com base nos conceitos dados pelas autoras do artigo, o que se entende 

por Análise Linguística (AL)? 

2.  Leia o início do 3.º parágrafo (p. 4), em que as autoras nos colocam uma 

visão sobre o trabalho com a gramática. Você concorda com essa visão? 

Justifique. 

3. Você considera um trabalho fácil ou difícil de realizar? Os professores 

encontram-se preparados para isso? Quais sugestões de possibilidades de 

trabalho você nos daria? 

2. Analisando o que as Diretrizes, os PCN e a autora nos 

propõem, qual o conceito que você tem em relação ao que foi 

abordado anteriormente? Você acredita nessa forma de 

trabalho? Já a realizou em sala de aula?  Escreva seu ponto de 

vista sobre a análise e a reescrita textual. 

 

ATIVIDADE II 

PROPOSTA DE REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/CEEL/article/view/68
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/CEEL/article/view/68


 

 

A) ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

Antes de desenvolvermos atividades de AL em textos dos alunos, devemos 

estabelecer os critérios que serão utilizados para essa análise. Para isso, vamos 

elaborar quais os critérios que serão necessários para realizá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto disponível em:   

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Terezinha%20da%20Concei%C3%A7%

C3%A3o%20Costa-H%C3%BCbes%20%28UNIOESTE%29.pdf 

Acesso em: 07/11/2014. 

 

B) PROPOSTA DE ANÁLISE TEXTUAL 

 Assistiremos ao vídeo – Revisão coletiva de um texto na Eja, do Programa de 

Formação de Alfabetizadores (FEUSP, 2001). Trata-se de um exemplo de análise 

textual. Veja que a professora Sandra Murakami Medrano conduz a atividade para 

dar sentido ao texto dos alunos.   

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=dlvGrtL2Jt8 

Acesso em: 08/11/2014. 

 

 

 

 

PROPOSTA COM O USO DA LÍNGUA 

Neste momento realizaremos a leitura do texto a seguir, do 

trabalho da Professora Terezinha da Conceição Costa-Hübes 

(UNIOESTE), que apresenta uma tabela diagnóstica e os 

critérios linguístico-discursivos para a análise de textos de 

diferentes gêneros. (A leitura será a partir da página 5). 

 

Como você tem realizado esse procedimento em suas aulas? 

Relate-nos por escrito. 

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Terezinha%20da%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20Costa-H%C3%BCbes%20%28UNIOESTE%29.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Terezinha%20da%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20Costa-H%C3%BCbes%20%28UNIOESTE%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlvGrtL2Jt8
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Reescrevendo e reestruturando textos 

Apresentação 

A presente oficina abordará questões pertinentes à reescrita textual, as 

sugestões de autores sobre esse trabalho, e como ele tem se efetivado no contexto 

 escolar. As atividades previstas têm como foco as dificuldades gerais apresentadas 

em textos dos alunos, reflexão da práxis adotada com a reescrita textual e as 

possibilidades de estratégias de trabalho para esse fim. 

Objetivos da oficina 

  Analisar algumas propostas de trabalho com a produção textual. 

  Conhecer o ponto de vista e as estratégias sobre esse trabalho no colégio alvo 

da implementação do projeto. 

  Discutir como isso tem se efetivado, as facilidades e dificuldades de aplicá-lo em 

sala de aula. 

 

Fundamentação teórica 

No que diz respeito ao trabalho a ser realizado na análise, correção, 

reestruturação e reescrita textual no Ensino Fundamental, alguns autores nos 

sugerem diversas formas de trabalho em sala de aula. Conforme NASPOLINI 

(2010, p. 93), “A criança aprende a escrever escrevendo [...] É preciso saber intervir 

no texto do aluno, transformando-o, com a intenção de torná-lo cada vez mais 

próxima à [escrita] convencional”. É de grande importância para a apropriação da 

linguagem escrita, pelo aluno, a realização dessas estratégias de trabalho (análise 

e reescrita textual), pois só assim ele será capaz de fazer as modificações 

necessárias em seus textos, deixando-os mais claros e coesos, atendendo as 

especificidades dos gêneros que circulam em vários contextos sociais. 

SEGUNDA OFICINA 



  Conforme as DC-LP (2008, p.61)

A prática de análise linguística constitui um trabalho de reflexão 

sobre a organização do texto escrito e/ou falado, um trabalho no 

qual o aluno percebe o texto como resultado de opções temáticas e 

estruturais feitas pelo autor, tendo em vista o seu interlocutor. Sob 

essa ótica, o texto deixa de ser pretexto para se estudar a 

nomenclatura gramatical e a sua construção passa a ser o objeto de 

ensino. Assim, o trabalho com a gramática deixa de ser visto a partir 

de exercícios tradicionais, e passa a implicar que o aluno 

compreenda o que seja um bom texto, como é organizado, como os 

elementos gramaticais ligam palavras, frases, parágrafos, 

retomando ou avançando ideias defendidas pelo autor, além disso, 

o aluno refletirá e analisará a adequação do discurso considerando 

o destinatário, o contexto de produção e os efeitos de sentidos 

provocados pelos recursos linguísticos utilizados no texto. 

Isso vem confirmar o que Geraldi nos diz: “o objetivo essencial da AL é a 

reescrita do texto do aluno”.  Aulas em que o professor, segundo o autor, pode até 

“organizar atividades sobre o tema escolhido para trabalhar os aspectos 

sistemáticos da língua portuguesa”. Ele ainda nos adverte que “esses aspectos não 

tratam apenas da terminologia gramatical”, mas que “o conhecimento que o aluno 

deve adquirir é a compreensão do fenômeno linguístico em estudo”. (GERALDI, 

2006, p.74). O autor também sugere que nessas aulas o professor possa: 

- retomar os textos produzidos pelos alunos nas aulas de produção e na aula 

de AL (realizar a leitura e reescrita); 

 - selecionar, dentre todos os problemas que ocorrem no texto, apenas um 

para ser reescrito; 

- realizar as propostas em pequenos ou grandes grupos; 

- ter como princípio: “partir do erro para a autocorreção”. 

Assim, observa-se a importância de o professor estabelecer os critérios de 

avaliação da produção escrita, tomando por base o diagnóstico inicial da turma 

para a elaboração das propostas a serem desenvolvidas de forma progressiva. 

Com o intuito de alcançar os objetivos que foram estabelecidos em cada gênero 

textual. 

 



Metodologia e estratégias 

Por meio do método expositivo e dialogado, em rodas de conversas, serão 

realizadas discussões e reflexões comparativas das sugestões de reescritas de 

autores, com a realidade escolar. E também, por meio de análise de textos dos 

alunos, elaborar atividades de reescrita para destacar as dificuldades mais 

 evidenciadas, pensando nas estratégias adotadas para amenizá-las. Tais 

atividades serão aplicadas em sala de aula. 

Mediação pedagógica 

Os professores, após discussões e reflexões da prática, deverão repensar as 

estratégias adotadas na reescrita textual. 

  Recursos

Data Show, slides, computadores, texto de aluno, folha sulfite, vídeo, 

impressora, tinta de impressão. 

Avaliação 

Esta oficina será avaliada por meio dos registros dos resultados das 

discussões.  

Sugestões de leituras aos professores 

O livro: João, preste atenção! Versão on-line. 

Nele, podemos ver como uma criança com dislexia se sente no contexto 

escolar. Disponível em: 

http://www.dislexia.org.br/category/s6-livros/c24-livros/ 

Acesso em: 11/11/2014. 

 
 

                      

  

http://www.dislexia.org.br/category/s6-livros/c24-livros/


ATIVIDADES 

 
 
 

Contextualizando a Sequência 

 Didática e a reescrita textual

COMO ORGANIZAR OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 

AOS ALUNOS PARA ESCREVEREM UM TEXTO? 

Para respondermos a essas questões, temos que planejar nossas aulas de 

produção textual. Pensando nisso é que sugerimos a vocês que assistam ao vídeo - 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO FERRAMENTA PARA AS AULAS DE 

PRODUÇÃO DE TEXTO, do professor André Effgen de Aguiar, do Instituto Federal 

do Espírito Santo. O vídeo fala sobre: 

- O que é uma sequência didática; 

- O que é gênero; 

- Gênero textual diferente de tipo textual; 

- Decomposição da Sequência Didática; 

- O trabalho nas oficinas de produção textual. 

Disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ma1lA7it4d0 

Acesso em: 24/09/2014.  

No vídeo, apresenta-se uma forma de trabalho para organização de nossas 

aulas de produção textual. Vamos fazer um contraponto com aquilo que vimos com a 

nossa realidade em sala de aula e responder às questões abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Para pensar 

Momento de Discussão e 

Reflexão 

ATIVIDADE I 

1. Você acredita que o trabalho com a produção de texto por 

meio da Sequência Didática é algo positivo ou negativo nas 

aulas de língua portuguesa? Justifique sua resposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=ma1lA7it4d0
https://www.youtube.com/watch?v=ma1lA7it4d0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando nós, professores, realizamos a verificação dos textos de nossos 

alunos, muitas vezes apenas colocamos as seguintes observações: “Você precisa 

melhorar!”, ou “O texto está bom, mas poderia ficar melhor”. Ao receber seu texto com 

essas anotações, será que o aluno, ao refazê-lo, saberá em quais aspectos o texto 

precisa ser melhorado? 

Vamos assistir ao vídeo – CORREÇÃO DE TEXTOS, do professor André 

Effgen de Aguiar, do Instituto Federal do Espírito Santo. Disponibilizado no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSbxfIoZ_J0 

Acesso: 24/11/2014. 

 

No vídeo, o professor nos mostra quatro tipos de correções: a resolutiva, a 

indicativa, a classificatória e a textual-interativa, que são muito semelhantes aos 

exemplos que a autora Ana Tereza Naspolini nos dá em seu livro: Tijolo por tijolo: 

prática de ensino de língua portuguesa. 

 

 

 

 

2. Você já utiliza essa ferramenta no planejamento de suas 

aulas? Caso utilize, descreva como ocorre esse trabalho e 

quais as facilidades ou dificuldades encontradas. 

ATIVIDADE II 
Da teoria para a prática 

 

Para ver e produzir 

https://www.youtube.com/watch?v=JSbxfIoZ_J0


 

 

Analisando os exemplos de reescrita de texto da autora Ana Tereza Naspolini, 

e os tipos que o professor André nos propõe, nós podemos verificar se já utilizamos 

um deles em nosso trabalho ou se fazemos de outra forma. Vamos à análise dos 

exemplos disponíveis no link do dropbox: 

https://www.dropbox.com/s/h6ryif811o8gs9u/FORMAS%20DE%20CORR

E%C3%87%C3%83O%20ANNA%20T%20NASP.docx?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistir ao vídeo – COMO TRABALHAR A REESCRITA, do professor André 

Effgen de Aguiar do Instituto Federal do Espírito Santo. Disponibilizado no youtube 

no link:  https://www.youtube.com/watch?v=s9rStrDKTUw 

Agora, vamos refletir sobre a seguinte questão: Quais os caminhos a percorrer 

com o aluno até ele ser capaz de se autoavaliar? 

 

 

 

 

 

 

 Compare o que o professor André nos propõe no vídeo, com a 

prática diária que você faz na reescrita de texto. Discuta com 

seus parceiros e responda às questões. Você trabalha a 

reescritura? Em caso positivo ou negativo, explique o porquê de 

realizar ou não tal trabalho. Essa atividade tem trazido ou pode 

trazer algum benefício ao processo de ensino–aprendizagem na 

produção escrita de seus educandos? Registre por escrito. 

PROPOSTA DE REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

PROPOSTA DE USO DA LÍNGUA 

 Você acredita que essa forma de atividade pode ser trabalhada 

com o Ensino Fundamental? Quais as possibilidades e 

dificuldades em realizá-las? Comente. 

https://www.dropbox.com/s/h6ryif811o8gs9u/FORMAS%20DE%20CORRE%C3%87%C3%83O%20ANNA%20T%20NASP.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6ryif811o8gs9u/FORMAS%20DE%20CORRE%C3%87%C3%83O%20ANNA%20T%20NASP.docx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=s9rStrDKTUw


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para a leitura acesse: 
 
https://www.dropbox.com/s/916ojx5g27805vd/TEXTOS%20ALUNOS%20E%20F%20CE
LC%20PDE%202014%20DIGITADOS%20AL.docx?dl=0 
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Com base nos critérios de avaliação elaborados na primeira oficina, 

vamos ler os textos dos alunos (disponíveis no link abaixo), 

selecionando as dificuldades que mais se evidenciam neles, 

discutindo-as oralmente. 
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O letramento e as barreiras específicas com a escrita.  

Apresentação 

 pretende-se refletir sobre o letramento e aprofundar o Nesta oficina,

conhecimento dos participantes e a visão que eles têm sobre a disgrafia, a 

disortografia e a dislexia. Também iremos identificar quais os entraves que 

aparecem no decorrer do trabalho realizado com educandos portadores de tais 

dificuldades, tanto na Sala Comum, quanto na Sala de Recursos Multifuncional - I. 

Quais seriam as possibilidades de intervenções e estratégias de trabalho nessas 

situações?  

 

Objetivos da oficina 

 
 Realizar um estudo dialogado sobre o tema letramento. 

 Realizar um estudo dialogado sobre os conceitos e sintomas específicos de 

cada uma das dificuldades. 

 Verificar em textos de alunos algumas características próprias de cada 

dificuldade. 

 Identificar a existência de educandos com tais distúrbios no contexto escolar. 

 Estudar as possibilidades de intervenções na sala de aula comum com 

estratégias específicas para esse fim. 

 

Fundamentação teórica 

As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa nos mostram, em 

relação à questão do letramento, que “é crucial, hoje, que a escola oportunize, por 

meio de uma diversidade de textos e suas funções sociais, o letramento para o 

aluno”. (DCE, 2008, p. 50) 

TERCEIRA OFICINA 



 Soares (apud DCE, 2008, p. 50) caracteriza a pessoa letrada como aquela 

“que não só sabe ler e escrever, mas usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a 

leitura e a escrita, posiciona-se e interage com as exigências da sociedade diante 

das práticas de linguagem, demarcando a sua voz no contexto social”. 

   Percebemos que o processo da aquisição da linguagem escrita ocorre de 

forma gradativa, por meio de reestruturações, elevando-se cada vez mais o nível 

de compreensão, algo que expressamos socialmente.  E, pensando-se sobre o 

uso, em sociedade, de algumas capacidades e habilidades inerentes à leitura e à 

escrita, chegamos ao termo “letramento”. Algo que, segundo Soares (2012, p.112), 

“é uma variável contínua e não discreta ou dicotômica; refere-se a uma 

multiplicidade de habilidades, que devem ser aplicadas a uma ampla variedade de 

materiais de leitura e escrita; compreendem diferentes práticas que dependem da 

natureza, estrutura e aspirações de determinada sociedade”. Ou seja, 

... alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela 
articulação das várias facetas do processo inicial da língua escrita é 
sem dúvida o caminho para a superação dos problemas que vimos 
enfrentando nesta etapa de escolarização. (SOARES, 2004, p.23) 

 

 Portanto, alfabetizar e letrar envolvem as duas dimensões de letramento: a 

dimensão individual, que é a posse das tecnologias mentais complementares para 

a leitura e a escrita e a dimensão social, que abrange um conjunto de atividades de 

exigências sociais intrínseco ao uso da língua escrita. 

 Magda Soares analisa criticamente os termos: “letramento”, “alfabetizado”, 

“iletrado” e “não alfabetizado”, e afirma que é impossível formular um único 

conceito de letramento, tendo em vista que seu uso depende das crenças, valores 

e práticas culturais e da história de cada grupo social. Stampa (2009, p.109), por 

meio de resultado de pesquisas de estudiosos sobre o assunto, afirma que a 

melhor abordagem metodológica é aquela de natureza mista, que utiliza em suas 

atividades tanto o letramento, quanto a alfabetização, um não se sobrepondo ao 

outro. Pensando-se nisso é que temos que nos questionar: nossos alunos estão 

sendo trabalhados na aquisição da linguagem escrita, apenas, em um processo de 

alfabetização ou em um processo de letramento? Será que os estamos 

instrumentalizando com práticas escritas que darão suporte às necessidades que a 

sociedade em que vivem exige? Como fica a função social da escrita? Até que 



ponto as barreiras apresentadas por eles ao realizarem suas atividades de escritas 

são dificuldades ou são falta de letramento ou letramentos? 

Em nosso contexto escolar encontramos educandos com perfis totalmente 

diferentes, principalmente em seu processo de ensino e aprendizagem. Também 

aqueles que, nesse processo, possuem características próprias quanto ao uso da 

leitura e da escrita. 

Como afirma Zorzi (1998, p.73), “crianças com dificuldades de aprendizagem de 

escrita,[...] uma grande parte delas não apresentam as mesmas dificuldades em 

relação à fala”. Ou seja, elas pronunciam corretamente as palavras, mas ao 

escreverem realizam trocas de fonemas – surdos e sonoros, omissões ou 

acréscimos de letras, letras ilegíveis, muitos erros na ortografia. “Erros” que por 

muitas vezes nos passam despercebidos, ou os vemos, literalmente, como erros. 

Sem nos darmos conta de que algo diferente está acontecendo na forma de 

escrever desses educandos. 

As características das principais dificuldades de escrita:  

1. DISGRAFIA  

A fonoaudióloga Luciana Reis (2010), nos diz que a disgrafia é caracterizada 

por uma escrita: 

 em que a letra será vista como ”feia” (palavras e letras 
irregulares) com a letra ilegível, causando dificuldade para quem 
vai ler o texto; 

  com um traçado ou com muita preensão ou sem preensão 
(debilidades dos traços ou muito fortes); 

 apresentando borrões, letras retocadas; 

 sem organização espacial da folha e entre linhas. 
 

Confirmando o que Sampaio (2011, p. 116) elenca como alguns sinais gráficos 

que se apresentam em sala de aula: 

 Postura gráfica incorreta; 

 Forma inadequada de segurar o lápis; 

 Muita ou pouca força muscular; 

 Ritmo de escrita (lento ou excessivamente rápido); 

 Letra excessivamente grande (macrografia) ou pequena 

(micrografia); 

 Inclinação da folha ou ausência de inclinação; 

 Letras desorganizadas, sobrepostas e ilegíveis; 

 Traços grossos ou suaves; 



 Junção de letras ou palavras; 

 Dificuldade para imitar o que vê (amarrar sapatos, fazer 

mímicas); 

 Desenhos distorcidos, mal colocados na folha, sem proporção, 

sem detalhes e criatividade; 

 Letras retocadas; 

 Enlaces malfeitos; 

 Desproporção entre pernas e hastes das letras; 

 Espaços entre as linhas e as palavras irregulares, linhas mal 

mantidas; 

 Falta de organização na página; 

 Números e letras contrários à escrita (5 – S) 

 Para Olivier (2011, p. 39), “é uma desordem de integração visual-motora”, na 

qual o indivíduo fala de forma normal, em muitos casos consegue ler, mas não 

consegue transmitir informações visuais ao sistema motor, comprometendo o ato 

da escrita manual. 

Quais as possíveis intervenções? 

 Uma avaliação com neurologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 

um psicopedagogo, para orientarem o processo de escrita na fase de 

alfabetização, assim que o problema seja detectado, evitando-se assim o 

fracasso escolar. 

 No período de alfabetização, podem-se oportunizar atividades simples, mas 

que ajudarão o educando na aquisição dos movimentos gráficos necessários 

para escrever as letras (atividades multissensoriais, caligrafia, grafo 

motricidade, pinturas, colagens, recortes, modelagem, desenho das letras 

em espaços amplos (caixas de areia), etc. 

  Quando a disgrafia é muito acentuada e a idade já avançada, uma 

alternativa de trabalho seria o uso do computador para produção de 

atividades em sala de aula, o que facilitaria o trabalho do professor e do 

aluno. 

  Olivier (2011, p. 40) sugere que os trabalhos deverão ocorrer nos “macro 

espaços = espaço físico qualquer e nos micro espaços = sulfite, caderno, 

etc.”. Também que esses alunos possam fazer aulas de balé, que 

desenvolve e ajuda o desenvolvimento da letra cursiva. Outra atividade 

física que desenvolve a capacidade motora, movimentos amplos e noção 



espacial, é a natação. 

 O professor de educação física poderá auxiliar, trabalhando com o educando 

com disgrafia atividades que desenvolvam o equilíbrio, o coordenação global 

(noção de espaço), movimentos e ritmos. 

 

2. DISORTOGRAFIA 

Conforme Sampaio (2011, p. 83), “é a dificuldade de fazer associação entre os 

fonemas (sons e letras) e os grafemas (escrita das letras)”. O que não ocorre nos 

traçados das letras. Além disso, dificuldades em perceber as sinalizações gráficas 

como parágrafos, acentuação e pontuação. 

Os sinais indicadores dessa dificuldade são (Sampaio, 2011, p. 83 e 

seguintes): 

 Substituição de letras semelhantes; 

 Omissões e adições, inversões e rotações; 

 Uniões e separações; 

 Omissão – adição de “h”; 

 Escrita de “n” em vez de “m” antes do “p” ou “b”; 

 Substituição de “r” por “rr”. 
        

Segundo a mesma autora, dentro dos sinais acima citados, ocorrem alguns 

problemas:  

 Troca de letras que se parecem sonoramente: faca/vaca, 
chinelo/ jinelo, porta/borta, dente/pente, fazer/ vazer; 

 Confusão de sílabas, como encontraram/encontrarão, molhou/ 
molhol; 

 Adições de sílabas: ventilador/ventitilador, batata/batatata; 

 Omissões: cadeira/ cadera, prato/pato, branco/banco, 
serra/sera; 

 Fragmentações: em saiar, a noitecer; 

 Inversões: pipoca/picoca, fazer/vazer; 

 Confusão de letras (trocas auditivas ou visuais): simétricas: 
b/d, p/q; semelhantes: e/a, b/h, f/t; 

 Consoantes surdas por sonoras: f/v, p/b, ch/j; 

 Vogais nasais por orais: na/a, in/i, on/o, um/u; 

 Confusão de palavras com configurações semelhantes (copia 
pedreiro em lugar de padeiro). 

 Uso de palavras com o mesmo som para várias letras: 
casa/caza, azar/asar, exame/ezame. 

 



As possíveis causas da disortografia, descritas por Sampaio, podem ser 

definidas em: 

 Causas internas - a falta da consciência fonológica (trocas 
fonéticas) - f/v; ch/x/j; p/b; t/d. E, dificuldades de natureza espacial 
sinestésica - trocas visuais - p/q; d/b; q/g. 

 Causas externas - ensino prematuro da escrita e 

inadequado ritmo, ou acelerado com fins de cumprir metas, o 
grande número de crianças por sala, falta de apoio adequado às 
crianças com dificuldades específicas, pais despreparados que ora 
cobram demais ou não oferecem estrutura adequada, e 
aprendizagem incorreta da leitura e da escrita, na fase inicial. 

 Outros problemas que estão associados às dificuldades 
perceptivas, aqui descritas, são de natureza perceptiva, linguística, 
afetivo-emocional e pedagógica. Eles envolvem a deficiência na 
percepção e na memória visual auditiva, deficiência no nível 
espaço-temporal (orientação das letras), problemas de linguagem 
(articulação), deficiente conhecimento e utilização do vocabulário, 
baixo nível de motivação e método de ensino inadequado. 

 

Além desse educando necessitar de acompanhamento com fonoaudiólogo e 

uma equipe multidisciplinar, desde a avaliação diagnóstica até às intervenções 

adequadas ao caso. Também, algumas atitudes diárias do professor tornarão o 

trabalho mais fácil, tanto para ele quanto para o aluno, tais como:  

 Incentivar e dizer à criança que com paciência, perseverança, 
exercício e apoio, ela conseguirá desenvolver suas atividades. 
Repassar ao aluno que você compreende suas limitações e que 
você oportunizará a ele o quê precisar para ajustá-lo ao processo 
ensino aprendizagem. 

 Evidenciar mais os acertos que os erros e procurar soluções 
para eles junto ao aluno, sem utilizar a caneta vermelha, pois os 
erros são motivos de frustrações para ele. 

 Propor atividades para se trabalhar os casos de ortografia e a 
consciência fonológica, por meio de muitos jogos e brincadeiras 
(buscar materiais existentes no mercado e sites para esse fim).  

 
3. DISLEXIA 

Conforme alguns autores, ela pode ser conceituada como um “distúrbio na 

leitura que afeta a escrita” (SAMPAIO, 2011, p.111), ou como “uma desordem 

cognitiva específica na aquisição da leitura, de origem genética e neurológica” 

PERNET (apud OLIVIER, 2011, p.71).  Trata-se de um distúrbio da linguagem, com 

dificuldades em decodificar palavras isoladas que são reflexos da falta de 

habilidades fundamentais da linguagem verbal do processamento fonológico 

inerentes à: leitura, escrita, fala e escuta. 



Alguns sintomas são evidentes no quadro da dislexia (SAMPAIO, 2011, p. 53-4).: 

Na pré-escola: 

 

 atraso na linguagem, emissão de palavras e frases após os três 
anos ou acima dessa idade; 

 uso de linguagem de bebê, frases curtas, palavras mal 
pronunciadas que continuam além do tempo normal; 

 omissões, trocas de sílabas e fonemas, algumas podem 
apresentar inversões e escrita espelhada; 

 deficiência fonológica; 

 falta de interesse por livros impressos; 

 dificuldade em aprender e recordar os nomes e os sons das 
letras; 

 dificuldade em memorizar canções, poesias, parlendas, etc.; 

 dificuldade em perceber rimas e aliterações; 

 esquece nome de objetos, pessoas, lugares.  

 
No ensino fundamental: 

 leitura lenta, muitas vezes silabada; 

 não entende o que lê ou há interpretação fragmentada; 

 dificuldade com a consciência fonológica; 

 dificuldade com rimas e aliterações; 

 confusões de fonemas com sons semelhantes t – d, v – f, m – 
n, p – b, q – g, c – z, j – x;  

 saltar, retroceder ou perder a linha de leitura; 

 dificuldade em memorizar o alfabeto, a tabuada, as sequências 
como os dias da semana e os meses do ano; 

 dificuldade em lembrar-se de nomes de objetos, pessoas; 

 dificuldade em copiar da lousa; 

 dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, 
etc.; 

 vocabulário pobre, com sentenças longas e vagas; 

 demora ou rejeição nas atividades da escola enviadas para 
casa.  

 

Para a mesma autora, o professor, ao receber um educando com tal 

diagnóstico, deve “ter noção de que a dificuldade de leitura afetará toda a sua 

aprendizagem.” (SAMPAIO, 2011, p. 54). Para isso, deve-se encaminhá-lo o 

quanto antes ao fonoaudiólogo para a avaliação, intervenções necessárias e as 

orientações à família e à escola. 



Os autores do site educamais.com nos dão sugestões de como ensinar o 

disléxico: “Ensinar implica criar materiais facilitadores da aprendizagem. Assim, 

quando se pretende criar algum tipo de material para alunos com dislexia é 

importante ter atenção a vários fatores que podem facilitar a compreensão dos 

conteúdos”. 

 Use um tipo de letra clara e direita, tipo verdana, no tamanho 
12 ou superior, preferencialmente num tom escuro; 

 Use espaçamento de 1,5 ou 2; 

 Opte pelo negrito em vez de itálico ou sublinhado; 

 Use texto não justificado ou justificado à esquerda, os espaços 
brancos distraem o leitor disléxico; 

 Faça frases e parágrafos curtos e objetivos; 

 Estruture o melhor que for possível: use títulos, listas com 
números ou bolas, esquemas; 

 Comece sempre uma nova frase no início da linha e não no fim 
da frase anterior; 

 Opte pelas colunas em vez de linhas compridas; 

 Use um fundo claro, mas sem ser branco; 

 Use e abuse de imagens ou gráficos, ajuda o disléxico a reter a 
informação; 

 Não use abreviações e evite a hifenização; 

 Use caixas de texto para evidenciar partes importantes do 
texto. 

(Fonte: http://educamais.com/como-ensinar-dislexicos) 

Metodologia e estratégias 

Nesta oficina, pretende-se oportunizar momentos de reflexão aos professores de 

sala de recursos, salas comuns e pedagogos sobre o letramento no contexto 

escolar e no ambiente vivido pelos alunos. Também abordaremos as questões 

quanto aos erros de escrita, cometidos por alguns alunos, que apresentam uma 

frequência e incidência muito alta, os quais podem ser características de um dos 

distúrbios ou dificuldades específicas com a escrita: disgrafia, disortografia ou a 

dislexia. E para que ocorra uma maior compreensão das especificidades e as 

possibilidades de intervenções em cada uma delas, tanto na Sala de Recursos, 

como nas Salas Comuns, buscaremos, por meio de leituras embasadas em autores 

e estudiosos da área e exposição de casos, algumas estratégias de trabalho. 

Contaremos com a mediação da professora Walquíria Onete Gomes, mestre em 

Educação Especial, em nossas discussões, também com a presença da 

fonoaudióloga Drª. Diana de Vrij, da Escola Especial Forrest Gump. 

http://educamais.com/como-ensinar-dislexicos)


Mediação pedagógica 

Por meio das propostas de atividades de leituras, discussões, análise de 

textos, roda de conversas e trocas de experiências, pretende-se buscar um olhar 

diferenciado dos participantes no que se refere a alguns aspectos da escrita dos 

alunos em questão.  

Recursos 

Data Show, slides, computadores, texto de aluno, folha sulfite, vídeo, 

impressora, tinta de impressão. 

Avaliação 

A oficina será avaliada por meio da participação dos cursistas e da elaboração 

das atividades propostas. 

Sugestões de leituras aos professores 

Luiz Assistir em casa, para a próxima oficina, aos tutoriais do aplicativo Jclic - 

Cláudio Cortez (principalmente aqueles que estão com *). 

Disponíveis em:  

*Tópico 1 - Quebra-cabeças (puzzle) com JClic. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vnb91U6b6-E 

*Tópico 2 - Associações Simples & Complexa JCli. 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYOtmH3HFw 

JCLIC PLAYER - Entendendo a Tela de Jogos. 

https://www.youtube.com/watch?v=37NHv5nlbiA 
 

*Tópico 3 - Jogo de Memória no JClic. 

https://www.youtube.com/watch?v=hpy-ZgE39b8 
 
Curso Livre JClic. 
https://www.youtube.com/watch?v=DFB5CwHkL24 
 
 Como instalar java. 

https://www.youtube.com/watch?v=NupHndm_cCI 
 
 Como instalar jclic. 

https://www.youtube.com/watch?v=8L-Af1G0ZLI 

https://www.youtube.com/watch?v=Vnb91U6b6-E
https://www.youtube.com/watch?v=PrYOtmH3HFw
https://www.youtube.com/watch?v=37NHv5nlbiA
https://www.youtube.com/watch?v=hpy-ZgE39b8
https://www.youtube.com/watch?v=DFB5CwHkL24
https://www.youtube.com/watch?v=NupHndm_cCI
https://www.youtube.com/watch?v=8L-Af1G0ZLI


** Atividades com textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=69OeNTB5S9Y 
Acesso em: 08/11/2014. 

 

                                   ATIVIDADES  

 

 

O letramento e a dificuldade com a escrita nos 

 diversos contextos.

 

O LETRAMENTO É ALGO IMPORTANTE NA VIDA DAS PESSOAS? COMO NÓS 

VEMOS AS DIFICULDADES COM A APRENDIZAGEM? ELAS ESTÃO EM NOSSO 

CONTEXTO ESCOLAR? 

Primeiro, assistiremos ao clipe do filme: CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11928    

Acesso em: 08/11/2014.  

Central do Brasil - analfabetismo 

Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos na Central do 
Brasil. Nos relatos que ela ouve e transcreve, surge um Brasil desconhecido e 
fascinante, um verdadeiro panorama da população migrante, que tenta manter os 
laços com os parentes e o passado. 

Essa cena começa na maior estação de trens do Rio de Janeiro, e Dora, como 
de costume, escreve cartas para analfabetos, dentre eles, Ana, que vem escrever 
uma carta com seu filho, Josué, um garoto de nove anos, que sonha encontrar o 
pai que nunca conheceu. O trecho apresenta um retrato do povo brasileiro, 
ressaltando o analfabetismo que se configura como um grande problema social e 
educacional do país. 

Fonte: Central do Brasil. 
Central do Brasil, Drama, Brasil, 1998, 112m., COR, Walter Salles.  
Palavras-chave: povo brasileiro, analfabetismo, classe social, injustiça social. 

ATIVIDADE I 

Para pensar 

Momento de Discussão e 

Reflexão 

https://www.youtube.com/watch?v=69OeNTB5S9Y
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11928


 

 

 

 

 

 

 

Acessem o link abaixo e observem o que é “viver no mundo da 

lua” e como muitas situações, às vezes, passam despercebidas por 

nós. 

MIGUEL.ppt - Pedagogos 

Fonte: pedagogosnregpuava. pbworks.com/f/MIGUEL. ppt 

Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&s

qi=2&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogosnregpuava.pbworks.com%2Ff%2FMI

GUEL.ppt&ei=Tc98VLj0N4KaNobwg8gN&usg=AFQjCNFa2R3c0U0kcbTAEYD3FrQJedOdeQ&s

ig2=QOM48biO3_DU5mJtJ5nIEg  

Acesso em: 08/11/2014. 

Reflitam com o vídeo abaixo: INTERPRETANDO O PROBLEMA: Dificuldades com 

a aprendizagem. De: www.aprendendo.org disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY 

Acesso em: 08/11/2014. 

  

1. Observando as cenas do filme, podemos constatar que 

ainda vivemos situações assim em nosso país? Uma das 

possíveis causas delas acontecerem seria a falta de 

alfabetização ou de letramento? Pode acontecer de pessoas 

serem alfabetizadas, mas não letradas? Qual a importância do 

letramento para o mundo atual? Quais os gêneros textuais 

que levam os alunos ao letramento e atendam às 

necessidades da era em que vivemos? 

Discutam e registrem por escrito. 

Só para ilustrar! 

http://pedagogosnregpuava.pbworks.com/f/MIGUEL.ppt
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogosnregpuava.pbworks.com%2Ff%2FMIGUEL.ppt&ei=Tc98VLj0N4KaNobwg8gN&usg=AFQjCNFa2R3c0U0kcbTAEYD3FrQJedOdeQ&sig2=QOM48biO3_DU5mJtJ5nIEg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogosnregpuava.pbworks.com%2Ff%2FMIGUEL.ppt&ei=Tc98VLj0N4KaNobwg8gN&usg=AFQjCNFa2R3c0U0kcbTAEYD3FrQJedOdeQ&sig2=QOM48biO3_DU5mJtJ5nIEg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogosnregpuava.pbworks.com%2Ff%2FMIGUEL.ppt&ei=Tc98VLj0N4KaNobwg8gN&usg=AFQjCNFa2R3c0U0kcbTAEYD3FrQJedOdeQ&sig2=QOM48biO3_DU5mJtJ5nIEg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogosnregpuava.pbworks.com%2Ff%2FMIGUEL.ppt&ei=Tc98VLj0N4KaNobwg8gN&usg=AFQjCNFa2R3c0U0kcbTAEYD3FrQJedOdeQ&sig2=QOM48biO3_DU5mJtJ5nIEg
http://www.aprendendo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY


Agora, assistiremos a alguns clipes de outro filme: 

Somos Todos Diferentes - Como Estrelas na Terra.   

                                                                              De Aamir Khan.                   

Dados do filme: Somos Todos Diferentes (Como Estrelas na Terra) é um filme 

indiano de 2007. Aamir Khan além de dirigir, atua no papel do professor Nikumbh. 

A estréia do filme nos cinemas foi em 21 de dezembro de 2007 e foi lançado em 

DVD em 2008 na Índia como Taare Zameen Par e em 2010 seus direitos foram 

comprados pela Walt Disney Home Entertainment para ser distribuído 

comercialmente no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, como Like Stars on 

Earth. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Taare_Zameen_Par 
Acesso em: 08/11/2014. 
 
Outro link onde podemos ver a sinopse do filme: 
 
http://ulbra-to.br/encena/2013/11/18/Como-Estrelas-na-Terra-vivenciando-a-Dislexia  
Acesso em: 08/11/2014. 
 

O filme nos mostra a situação real de uma criança disléxica, como ela se sente 

em relação aos colegas, como a família e a escola a vê, acreditando que tudo é 

apenas questão de falta de esforço, preguiça. E só quando nós como educadores 

começamos a mudar o nosso olhar é que podemos fazer a diferença na vida de 

nossos educandos. Como é o caso do professor substituto (Nikumbh) que começou 

a ver o Ishaan de uma maneira diferente das demais pessoas e buscou nele aquilo 

que tinha de positivo. Assim, surge uma luz no final do túnel e a vida desse menino 

que estava fadada a apenas tristezas e derrotas, passa a ser mais esperançosa e 

com muitas e conquistas. 

Vamos aos clipes... Anotem as características do Ishann e do professor 
Nikumbh. 
PARTE I – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EaFpfX4GcbU 

PARTE II – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-Nw1l8IO4Q 

Acesso em 08/11/2014.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khan
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taare_Zameen_Par
http://ulbra-to.br/encena/2013/11/18/Como-Estrelas-na-Terra-vivenciando-a-Dislexia
https://www.youtube.com/watch?v=EaFpfX4GcbU
https://www.youtube.com/watch?v=d-Nw1l8IO4Q


Vamos refletir um pouco sobre a realidade escolar e a presença dessas 

dificuldades com a escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acessem o link abaixo para visualizar os exemplos citados. Disponível no 

dropbox. 

https://www.dropbox.com/s/wmfcpofi34ae7rb/EXEMPLOS%20DE%20TEXTOS%20DOS%20DIS%2

0LEXICO%20GRAFICO%20SOROTGRAFICOS.docx?dl=0 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Temos em mãos textos de alunos com alguma dificuldade de aprendizagem, 

vamos nos dividir em grupos para analisá-los.  

 

Em nossas escolas temos nos deparado com educandos com 

as características descritas acima? Qual a forma como os 

temos recebido? Como ocorre o atendimento educacional deles 

em nossos contextos? Responda por escrito. 

ALGUNS 

EXEMPLOS 

TEXTOS DE ALUNOS COM DISGRAFIA, 

DISORTOGRAFIA E DISLEXIA. 

ATIVIDADE II Da teoria para a prática 

 

Para ler e produzir 

PROPOSTA DE REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

https://www.dropbox.com/s/wmfcpofi34ae7rb/EXEMPLOS%20DE%20TEXTOS%20DOS%20DIS%20LEXICO%20GRAFICO%20SOROTGRAFICOS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmfcpofi34ae7rb/EXEMPLOS%20DE%20TEXTOS%20DOS%20DIS%20LEXICO%20GRAFICO%20SOROTGRAFICOS.docx?dl=0


 

 

 

 

 

 

Vide ficha por meio do link abaixo disponível no dropbox: 

https://www.dropbox.com/s/c13wwatfp0am625/FICHA%20DE%20ANALISE%20DA

S%20DIFIC%20TEXTOS%20ANEXO%201.docx?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse a ficha por meio do link abaixo disponível no dropbox : 

https://www.dropbox.com/s/upgp6cb99w1ujh8/FICHA%20ESTUDO%20DE%20CASOS%2

0ANEXO%202%20PROD%20DID.docx?dl=0  

 

 

 

Após realizarmos a leitura da Fundamentação Teórica desta 

oficina (de forma impressa), faremos uma verificação nos 

textos dos alunos em que serão observadas as dificuldades de 

escritas estudadas na pesquisa, quais situações que neles 

ocorrem e as características de cada caso. (Os textos estão 

digitalizados em anexo). 

 

Preencham a ficha, relatando a existência de alunos com tais 

características neste colégio. Na sequência, realizaremos um 

estudo coletivo de cada caso e as possibilidades de 

intervenções. Para isso, contaremos com a colaboração das 

convidadas presentes nesta oficina (Profa. Walquíria e a 

fonoaudióloga Diana). 

https://www.dropbox.com/s/c13wwatfp0am625/FICHA%20DE%20ANALISE%20DAS%20DIFIC%20TEXTOS%20ANEXO%201.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c13wwatfp0am625/FICHA%20DE%20ANALISE%20DAS%20DIFIC%20TEXTOS%20ANEXO%201.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/upgp6cb99w1ujh8/FICHA%20ESTUDO%20DE%20CASOS%20ANEXO%202%20PROD%20DID.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/upgp6cb99w1ujh8/FICHA%20ESTUDO%20DE%20CASOS%20ANEXO%202%20PROD%20DID.docx?dl=0
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O uso da tecnologia e a escrita. 

Apresentação 

 pretende-se instrumentalizar os professores e participantes para o Nesta oficina,

uso de alguns recursos/ferramentas e aplicativos do computador (as TICs) no 

processo da escrita dos alunos do Ensino Fundamental II, das Salas Comuns (SC) 

e da Sala de Recursos Multifuncional tipo I (SR).  

 

Objetivos do encontro 

 

 Apresentar alguns aplicativos e ferramentas (revisor textual do 

broffice writer, do Linux, o Jclic e a história em quadrinhos digital). 

 Instrumentalizar os participantes da oficina para a utilização de 

cada aplicativo/ferramenta. 

 Apresentar sugestões de atividades elaboradas com tais 

aplicativos/ferramentas, para que os professores, tanto das SC como 

da SR, possam aplicá-las. 

 

Fundamentação teórica 

No atual momento educacional, já não se concebe estar preso a determinadas 

formas de se trabalhar a produção escrita, privilegiando apenas os aspectos 

formais. Deve-se considerar a grande gama de práticas discursivas que o trabalho 

deve abranger, as quais são explicitadas por Faraco (apud DC, 2008, p. 51): 

[...] (as artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, a semiótica 
gráfica, o vídeo, a televisão, o rádio, a publicidade, os quadrinhos, 
as charges, a multimídia e todas as formas infográficas ou qualquer 
outro meio linguageiro criado pelo homem), percebendo seu chão 

QUARTA OFICINA 



comum (são todas práticas sociais, discursivas) e suas 
especificidades (seus diferentes suportes tecnológicos, seus 
diferentes modos de composição e de geração de significados). 

 

Vivendo na era digital, todas essas múltiplas linguagens fazem parte da 

vivência da grande maioria dos alunos, ou seja, as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (doravante, TIC) estão presentes em todos os setores da nossa 

sociedade. 

Para Brito e Purificação (2006, p.21), 

[...] a educação, como as demais organizações, está sendo muito 
pressionada por mudanças. No momento atual, todos devemos 
(re)aprender a conhecer, a comunicar, a ensinar, a integrar o 
humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social. 

  

Nessa perspectiva, quase uma década se passou e continuamos em busca de 

uma melhor forma para realizarmos essas mudanças que são cada vez mais 

necessárias, com as TIC adentrando os portões das escolas e os alunos cada vez 

mais inseridos nesse mundo.  Como afirmam as autoras: “Se não procurarmos 

outras formas de ensinar, nesse mundo digitalizado, com novas maneiras de 

aprender, corremos o risco de nos tornarmos obsoletos”. 

Muitas vezes, o medo de enfrentar os obstáculos e nos instrumentalizarmos 

para o uso das TIC, faz com que não vejamos a imensidão de recursos didáticos 

que elas nos proporcionam. Cabe observar que, além de trazer aceitabilidade por 

parte dos educandos, elas respondem às diferenças individuais e às diversas 

formas de aprender. É o caso dos portadores de necessidades especiais 

(permanentes ou passageiras) que fazem uso de algum tipo de aplicativo – 

aumentadores de tela, ou lupas, leitores de telas, linha Braile incorporada ao 

teclado e à impressora, entre outros – adaptados à especificidade da deficiência, 

seja ela visual, motora, auditiva ou intelectual – esses são recursos que auxiliam a 

comunicação dessas pessoas. 

Com a finalidade de potencializar a aprendizagem e enriquecer a prática do 

professor, as Diretrizes para o Uso das Tecnologias Educacionais (2010) afirmam 

que se faz necessário um planejamento sistemático com objetivos definidos – do 

que se quer ensinar, para quem ensinar, com que recursos e como ensinar. Só 



quando todas essas questões estiverem respondidas, contemplar-se-ão tanto as 

necessidades curriculares, quanto de aprendizagens dos alunos. Só assim o 

professor poderá criar 

 ... condições cognitivas e afetivas que ajudarão o aluno a atribuir 
significados às mensagens e informações recebidas das mídias, das 
multimídias e formas variadas de intervenção educativa urbana. O 
valor da aprendizagem escolar está justamente na sua capacidade 
de introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência por 
meio de mediações cognitivas e interacionais providas pelo 
professor. E a escola, concebida como espaço de síntese, estaria 
contribuindo efetivamente para uma educação básica de qualidade: 
formação geral e preparação para o uso da tecnologia, desen-
volvimento de capacidades cognitivas e operativas, formação para o 
exercício da cidadania crítica, formação ética      (LIBÂNEO, 2009, 
p. 12). 

 

 Por tudo o que foi exposto, com o objetivo de se aperfeiçoar a 

aprendizagem, o professor deve se conscientizar de que ele é a peça importante 

nesse processo, pois é por seu intermédio que as TIC estarão presentes no 

contexto educacional e se transformarão em recursos pedagógicos 

importantíssimos (agradáveis e interessantes).  Na área de Língua Portuguesa, 

facilitarão a escrita e as reescritas dos textos, com o uso de algumas 

ferramentas/aplicativos que darão aos alunos mais autonomia na revisão textual, 

na criação e sentido aos seus textos, além de ampliar o leque de leitura no mundo 

virtual. No entanto, as TIC não servirão apenas para realização de trabalhos de 

pesquisas, mas também para os alunos produzirem seus textos com maior clareza 

e proficiência.  

  

Metodologia e estratégias 

Os participantes da oficina serão instrumentalizados por meio de tutoriais das 

ferramentas/recursos (revisor de texto do broffice writer, Jclic, a história em 

quadrinhos digitais, entre outros) que foram utilizados para a elaboração das 

atividades sugeridas para serem aplicadas em sala de aula. Serão oportunizados 

momentos de práticas no laboratório, com o assessor do CRTE presente nessa 

oficina, dando-nos o suporte necessário para utilizarmos tais ferramentas. 

 



Mediação pedagógica 

Os participantes, após praticarem nos computadores a utilização dos 

recursos/ferramentas, escolherão recursos e atividades que aplicarão em sala de 

aula. 

Recursos 

Data Show, slides, computadores, texto de aluno, folha sulfite, vídeo, 

impressora, tinta de impressão, tutoriais do Jclic e do revisor textual. 

Avaliação 

A oficina será avaliada por meio da realização das atividades propostas e das 

sugestões que serão desenvolvidas nas salas de aulas.  

Sugestões de leituras aos professores 

Schoology - Parte 1 - Como criar provas, trabalhos e lição de casa online Scientia 
TV. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vsQXAp9K008 
 
Schoology - Parte 2 - Como fazer matrícula em um curso e como criar tarefas para 
os alunos. Scientia TV. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Sj-JTvWoC38 
 
Schoology - Parte 3 - Como criar um grupo. Scientia TV. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ucY3WFN9Evs 
Acesso em: 30/11/2014. 
 

                       

  

https://www.youtube.com/channel/UC-YvT-_CKYRjy208p0rmvSQ
https://www.youtube.com/channel/UC-YvT-_CKYRjy208p0rmvSQ
https://www.youtube.com/watch?v=vsQXAp9K008
https://www.youtube.com/channel/UC-YvT-_CKYRjy208p0rmvSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sj-JTvWoC38
https://www.youtube.com/channel/UC-YvT-_CKYRjy208p0rmvSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucY3WFN9Evs


             ATIVIDADES  

 

 

                                                     A tecnologia no contexto escolar

COMO OS RECURSOS TECNOLÓGICOS ESTÃO SENDO UTILIZADOS NO 

CONTEXTO ESCOLAR? NÓS NOS SENTIMOS CAPACITADOS PARA O USO DESSES 

RECURSOS EM NOSSAS AULAS? AS FERRAMENTAS E APLICATIVOS AUXILIAM NA 

APRENDIZAGEM DE NOSSOS ALUNOS? 

  
Para refletir, vejamos o vídeo da Gláucia Dias - A educação e as novas 

tecnologias.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XdY57PMsTsQ. Acesso em: 
26/11/2014. 

 

Agora, faremos a leitura da reportagem da Revista Nova Escola on-line sobre: 

Um guia sobre o uso de tecnologias em sala de aula, e responderemos às 

questões seguintes. 

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br//223_materiacapa_abre.shtml  
Acesso em: 23/11/2014. 

 

 

 

 

 

Na reportagem da Revista Nova Escola on-line – O melhor do computador – 

de Ana Rita Martins (novaescola@fvc.org.br), mostram-se algumas formas de se 

utilizar o computador nas diversas disciplinas escolares como em: 

ATIVIDADE 

Para pensar 

Você acredita que as TIC estão trazendo aos professores todas as 

reações colocadas na reportagem? No contexto educacional em que 

você atua, o uso da tecnologia ocorre de forma tranquila? Existem 

dificuldades para que ele ocorra?  Quais os recursos que são mais 

utilizados?  

Momento de Discussão e 

Reflexão 

https://www.youtube.com/watch?v=XdY57PMsTsQ
http://revistaescola.abril.com.br/223_materiacapa_abre.shtml
mailto:novaescola@fvc.org.br


LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O uso de recursos da informática nas aulas de Língua Portuguesa 
Ferramentas digitais ajudam na edição e revisão de textos 

Revisão de textos no computador 
Na hora de revisar, o computador é o melhor instrumento para explorar várias 
maneiras de aperfeiçoar um texto sem perder tempo. 

Revisão coletiva e produção de contos de terror 
Relato da professora Maria das Dores de Macedo Coutinho Raposo, do Prêmio 
Victor Civita – Educador Nota 10, de 2009.  

Disponível em: 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/melhor-computador-450791.shtml 
Acesso em: 25/11/2014. 
 

 

 

                      

                                  ATIVIDADES 

 

 ALGUNS TUTORIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o professor busca os recursos tecnológicos como os 

exemplos acima, você acredita que isso auxilia ou torna a 

aprendizagem mais significativa aos alunos? Como nossos alunos 

reagem frente a essas mudanças? Registre. 

 Agora, veremos os tutoriais de algumas ferramentas do 

computador que podem ser utilizadas no processo de escrita 

dos alunos. Depois, iremos ao laboratório praticar um pouco e, 

por meio das propostas sugeridas nesta oficina e da 

instrumentalização no uso desses recursos, você poderá 

selecionar alguma(s) e aplicá-la(s) em sua (s) turma(s). Traga-

nos o resultado obtido.  

 

ATIVIDADE I 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/uso-recursos-informatica-aulas-lingua-portuguesa-475997.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/olho-tela-revisao-computador-producao-texto-512001.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/premiovc/2009/maria-das-dores.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/melhor-computador-450791.shtml


1. Este é o aplicativo do revisor de texto Witter do Linux. 

O tutorial está disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/vdj4bmslw9z5qg1/TUTORIAL%20%E2%80%93%20UNI

DADE%20I.pptx?dl=0 

 

2. Outro instrumento é o software Jclic, o qual foi sugerido para vocês assistirem 

em casa aos tutoriais de Luiz Cláudio Cortez. 

Tópico 1 - Quebra-cabeças (puzzle) com JClic 

https://www.youtube.com/watch?v=Vnb91U6b6-E 

Tópico 2 - Associações Simples & Complexa JCli 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYOtmH3HFw 

Atividades com textos. 
https://www.youtube.com/watch?v=69OeNTB5S9Y 
Acesso em: 08/11/2014. 
 
 
3. O “hagá quê” é outro software para criar história em quadrinhos on-line. Seu 

tutorial está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYJ4FV6sA80. Acesso em: 26/11/2014. 

SITE PARA FAZER download do Hagáquê  - Criador de Histórias em Quadrinhos: 
http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=10982. Acesso em: 26/11/2014. 
 

Descrição: O HagáQuê é um editor de histórias em quadrinhos a fim de auxiliar 

nas mais diversas disciplinas do ensino fundamental. Este programa é resultado de 

uma proposta de dissertação de mestrado do Instituto de Computação da Unicamp. 

Foi sendo desenvolvido por Sílvia Amélia Bin e Eduardo Hideki Tanaka, Sob a 

orientação da Profa. Dra. Heloísa Vieira da Rocha.  

O HagáQuê 1.05 foi um software distribuído gratuitamente através do site 

http://www.nied.unicamp.br/~hagaque e não pode ser comercializado em hipótese 

alguma. 

4. Mais uma ferramenta que podemos utilizar de forma pedagógica é o Google 

Drive: com ela podemos elaborar textos colaborativos. No vídeo - Como utilizar o 

Google Drive de forma pedagógica - conceitos gerais. Disponível em:  

https://www.dropbox.com/s/vdj4bmslw9z5qg1/TUTORIAL%20%E2%80%93%20UNIDADE%20I.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdj4bmslw9z5qg1/TUTORIAL%20%E2%80%93%20UNIDADE%20I.pptx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Vnb91U6b6-E
https://www.youtube.com/watch?v=PrYOtmH3HFw
https://www.youtube.com/watch?v=69OeNTB5S9Y
https://www.youtube.com/watch?v=oYJ4FV6sA80
http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=10982


< https://www.youtube.com/watch?v=aeNfnOvcSvs > 28/12/2013. Outro vídeo que 

nos exemplifica o trabalho com este aplicativo, mostrando as vantagens e 

desvantagens de se trabalhar com ele também – Como criar documentos 

colaborativos para trabalhar em grupos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7c_V2kgHObg 04/01/2014. 

 Existe uma infinidade de recursos para serem utilizados com fins 

educacionais, mas por conta do tempo que teremos disponível para a 

implementação do projeto e a aplicação de cada oficina, no momento não nos 

aprofundaremos nesse sentido. Mas fica aqui a sugestão, caso vocês se sentam 

instigados a isto, poderão fazê-lo. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE II Da teoria para a prática 

 

Embasados nas oficinas de Análise Linguística e 

Reescrita Textual, apresentaremos sugestões de 

trabalho com o uso de uma das ferramentas vistas, o 

revisor/editor de texto do broffice writer (Linux ou Word), 

a ferramenta de realce, o Jclic, o HagáQuê, entre outras. 

Na etapa I, as propostas serão destinadas aos alunos do 

ensino fundamental - II (Sala Comum) e na etapa  II, elas 

serão destinadas aos alunos da Sala de Recurso 

Multifuncional Tipo – I, mas nada impede que os 

participantes das oficinas possam adaptar tais 

atividades ao nível da turma em que atuam. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeNfnOvcSvs
https://www.youtube.com/watch?v=7c_V2kgHObg


 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 1 – O uso de articuladores (elementos conectivos) em 

textos. 

  

Com a ferramenta (editor textual), você poderá, por meio dos textos de seus 

alunos ou outros tipos de textos (notícias, textos argumentativos, dissertativos e 

narrativos - fragmentados ou não.), disponibilizá-los no laboratório de informática ou 

no projetor, para que em primeiro lugar você faça uma análise coletiva, explicando-

lhes a importância desses articuladores dentro do texto, mostrando-lhes exemplos. 

Para explicar, você deve sempre partir do sentido que a expressão/elemento quis 

dar ao texto, pois assim os alunos compreenderão a necessidade desses elementos 

para unir orações, palavras, ideias ou parágrafos. Nessa perspectiva, estaremos 

trabalhando a coesão e a coerência textual. No ensino fundamental (6.º e 7.º ano) 

você poderá analisar elementos mais simples (conjunções, pronomes, verbos, entre 

outros). No 8.º e 9.º ano e no ensino médio você poderá introduzir expressões 

conectivas (Vide tabelas abaixo).  

Quadro de conectivos 

www.atelierderedacao.com.br/downloads/quadro-de-conectivos.doc 
 
Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=

rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.

br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-

agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-

dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg 

Acesso em 27/11/2014. 

 
 

USO FERRAMENTAS 

E APLICATIVOS - I 

Primeira Etapa – 

Revisor textual/ 

corretor/ HagáQuê. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg
http://www.atelierderedacao.com.br/downloads/quadro-de-conectivos.doc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atelierderedacao.com.br%2Fdownloads%2Fquadro-de-conectivos.doc&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNGywiYcXQC86CYb-g6gxkvCyAq-dQ&sig2=1zMpOXHz7XBzQoZtTQ_2sg


Tire suas dúvidas: Conectivos 

professornogueira.blogspot.com/p/conectivos.htm 

 
Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=

0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fc

onectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-

6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja 

Acesso em: 27/11/2014. 

 

Acesse o link abaixo e visualize a sugestão da atividade com os articuladores 

– disponível no dropbox. 

https://www.dropbox.com/s/alcst531vb1gvwc/PROPOSTA%201%20%20ANALIS

ES%20DE%20TEXTOS%20USO%20DAS%20TIC.docx?dl=0 

 

PROPOSTA 2 – Criação de um dicionário ou repositório de 

conectivos. 

 

Você poderá propor aos alunos a criação de um repositório de elementos 

conectivos para pesquisa durante as aulas de produção textual. Cada aluno salvará 

os links acima em uma pasta ou arquivo, também poderão selecionar quais os 

conectivos mais utilizados, verificando-os em diversos gêneros textuais. Esse 

trabalho poderá ser feito com o editor de texto do Linux e a ferramenta de realce, 

em que os alunos marcarão os elementos que mais se evidenciem nos textos. 

Também, em posse dessas tabelas, poderão analisar as expressões utilizadas nos 

textos, verificando em que sentidos elas foram empregadas. 

 

PROPOSTA 3 – Supressão de palavras ou expressões. 

Veja que aqui, apenas um dos critérios será abordado! 

Nesta atividade, você poderá digitalizar um texto, suprimindo as expressões que 

serão completadas pelos alunos para dar sentido a ele. Primeiro você pode fazer 

apenas com as imagens, depois, com a narrativa textual abaixo delas para se 

completarem os elementos textuais ausentes.  

Sugestão – Escolha uma das fábulas e inicie a análise de texto pelas classes de 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fconectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fconectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fconectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fconectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofessornogueira.blogspot.com%2Fp%2Fconectivos.html&ei=4Mx8VO-lDMibNu-agoAD&usg=AFQjCNE0B9NeX8-6bynxX4G2RtKcU6-pzg&sig2=F436y9G_wD4-R8ccv0RsZw&cad=rja
https://www.dropbox.com/s/alcst531vb1gvwc/PROPOSTA%201%20%20ANALISES%20DE%20TEXTOS%20USO%20DAS%20TIC.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alcst531vb1gvwc/PROPOSTA%201%20%20ANALISES%20DE%20TEXTOS%20USO%20DAS%20TIC.docx?dl=0


palavras. Para isso você fará os seguintes procedimentos: 

Encontre e escolha imagens de fábulas disponíveis no link abaixo, ou 

pesquise outro, embaixo de cada uma das imagens você escreverá o texto, 

suprimindo as palavras da(s) classe(s) de palavras que irá trabalhar com os alunos. 

Escreva embaixo do espaço destinado a cada uma apenas a função metalinguística 

que ela assume no texto (verbo, pronome, adjetivo, advérbio e outras). Em cada 

atividade você deverá trabalhar uma ou duas classes de palavras, dependerá do 

nível de conhecimento da turma.  

Primeiro, apresente apenas a parte escrita e por meio de questionamentos 

você levará os alunos a identificar qual a palavra que se encaixaria no espaço em 

branco, depois, com a imagem, deixe-os elaborar tentativas para completar o sentido 

das orações e, finalmente, mostre as palavras que deverão ser colocadas nas 

lacunas. Então, você explicará as classes de palavras, dando sentido ao texto, 

momento em que os alunos poderão pesquisar em uma gramática o conteúdo 

trabalhado e as regras de uso das palavras. Também, se os alunos desconhecerem 

o significado de alguma palavra, eles poderão utilizar um dicionário para ampliar o 

vocabulário. Depois de todas as partes do texto estiverem completas, você poderá 

explicar as características do gênero trabalhado. 

Acesse o link e pesquisem fábulas:  

http://www.anossaescola.com/cr/testes/fabulas_esopo.htm. 

 

Outras sugestões de aulas. 

Acesse: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36118 

 

Outra possibilidade seria a reescrita da fábula, ou a escrita de outro final, com 

outros animais, etc. Esse trabalho poderá ser realizado no coletivo por meio dos 

computadores do laboratório do Paraná Digital (com o aplicativo visto anteriormente 

– revisor de texto), ou por meio do projetor. Você disponibilizará o texto na pasta 

compartilhada ou o projetará. E no coletivo será feita a análise das palavras, 

ressignificando o texto e seu sentido. Ou ainda, disponibilizar outros textos nos 

computadores para que, em duplas, com a gramática em mãos, realizem a análise 

dos textos, como no exemplo citado. Nesse momento, você será o mediador da 

execução da tarefa. 

 

http://www.anossaescola.com/cr/testes/fabulas_esopo.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36118


Para visualizar a proposta de atividades- classes de palavras- acesse o link 

abaixo (do dropbox): 

https://www.dropbox.com/s/sljsvkn1rjyod0r/PROPOSTA%203%20SUGESTAO%20D

E%20ATIVIDADE%20CLASSES%20DE%20PALAVRAS.docx?dl=0 

 

 

PROPOSTA 4 – Reescrita e correção textual. 

  

Na atividade de análise nos textos (digitados) dos alunos, realizada na oficina 

de Reescrita Textual, foram observados os aspectos em que os alunos apresentam 

maior dificuldade. Pelos resultados obtidos, neste momento, utilizaremos o editor 

de texto do broffice writer e a ferramenta de realce, com os quais indicaremos 

nos textos deles, por meio da legenda abaixo, as situações ocorridas. Isso permitirá 

que os próprios alunos possam realizar as correções de alguns aspectos em seus 

textos. Vide exemplo abaixo: 

Observação: Esta proposta será trabalhada inicialmente no coletivo, 

abordando-se apenas um ou dois dos aspectos que forem realçados no texto a ser 

reescrito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA  

REALCE = ORTOGRAFIA.                      REALCE= TROCA DE FONEMAS.  

REALCE = ACENTUAÇÃO.                     REALCE = PONTUAÇÃO. 

 REALCE = PARAGRAFAÇÃO                REALCE = CONCORDÂNCIA NOMINAL. 

REALCE = CONCORDÂNCIA VERBAL.  REALCE = DISCURSO DIRETO           

 REALCE = ELEMENTOS ARTICULADORES. REALCE = DISCURSO INDIRETO. 

 

https://www.dropbox.com/s/sljsvkn1rjyod0r/PROPOSTA%203%20SUGESTAO%20DE%20ATIVIDADE%20CLASSES%20DE%20PALAVRAS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sljsvkn1rjyod0r/PROPOSTA%203%20SUGESTAO%20DE%20ATIVIDADE%20CLASSES%20DE%20PALAVRAS.docx?dl=0


TEXTO 1 – ALUNO DO 6º ANO - EF. 

“na biblioteca publica do parana foi muito legal nos fonos num onibu muito 

bacana, brincamos e comemos um pouco também. 

Quando chegamos puxa foi muito legal agente foi la pra sessão infantil e 

conversamos com uma senhora bem legal. 

Então fomos saber o que é braile bom braile é a linguagem dos cegos é as 

letras e números também e o cego era bem legal. 

E dai nos fomos de novo para a sessão infantil nos vimos 2 teatros de 

fantoches e depois saímos. 

Acesso aos textos coletados dos outros alunos para análise, disponíveis em 

dropbox, no link abaixo: 

https://www.dropbox.com/s/916ojx5g27805vd/TEXTOS%20ALUNOS%20E%20F%20CELC

%20PDE%202014%20DIGITADOS%20AL.docx?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propõem-se agora que, com os textos acima impressos, escolham 

um deles para realizarem a reescrita com sua turma, no 

laboratório. Use o aplicativo do revisor de texto broffice writer do 

Linux, conforme a sugestão tutorial, depois traga-nos os 

resultados obtidos. Ao final da aplicação do seu trabalho, 

preencha a ficha em anexo. 

https://www.dropbox.com/s/916ojx5g27805vd/TEXTOS%20ALUNOS%20E%20F%20CELC%20PDE%202014%20DIGITADOS%20AL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/916ojx5g27805vd/TEXTOS%20ALUNOS%20E%20F%20CELC%20PDE%202014%20DIGITADOS%20AL.docx?dl=0


PROPOSTA 5 – Criação da história em quadrinhos on-line. 

 

O software apresentado nesta oficina para criar histórias em quadrinhos foi o 

HagáQuê, com ele seu aluno poderá usar a criatividade e também aprender a 

escrever de um jeito muito divertido, basta um pouco de imaginação que tudo 

acontecerá.  As histórias produzidas poderão ser salvas em pastas e arquivos, ser 

impressas, etc. Com isso, pode-se disponibilizá-las no site e no informativo do 

colégio, criar gibis das turmas (coloridos ou em preto e branco). Depois de baixar o 

aplicativo em seu computador, você soltará a sua imaginação criando as mais 

diversas histórias. Nessa perspectiva, propõe-se aqui, transformar a fábula da 

Lebre e a Tartaruga em quadrinhos. 

Para visualizá-la e criar as falas das personagens acesse o link do dropbox abaixo: 

https://www.dropbox.com/s/yt8y81e611rlf2r/A%20LEBRE%20E%20A%20TARTAR

UGA.hqz?dl=0 

Sugestões de outras ferramentas para trabalhar a história em quadrinhos: 

www.toondoo.com (site para produção de história em quadrinhos em inglês) 

Tutoriais do toondoo – disponíveis nos links abaixos: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZNdzDglRms 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/toondoo_tutorial.pdf 

Outros  links: 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/08/como-criar-suas-

proprias-historias-em-quadrinhos-no-toondoo.html 

http://www.tecmundo.com.br/hd-dvd/6343-selecao-ferramentas-para-criar-suas-

proprias-historias-em-quadrinhos.htm 

 http://www.saposvoadores.net/2012/09/tutorial-como-fazer-historias-em-

quadrinhos-com-softwares-gratuitos-html.html 

Acesso: 03/12/2014. 

https://www.dropbox.com/s/yt8y81e611rlf2r/A%20LEBRE%20E%20A%20TARTARUGA.hqz?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt8y81e611rlf2r/A%20LEBRE%20E%20A%20TARTARUGA.hqz?dl=0
http://www.toondoo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZNdzDglRms
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/toondoo_tutorial.pdf
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/08/como-criar-suas-proprias-historias-em-quadrinhos-no-toondoo.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/08/como-criar-suas-proprias-historias-em-quadrinhos-no-toondoo.html
http://www.tecmundo.com.br/hd-dvd/6343-selecao-ferramentas-para-criar-suas-proprias-historias-em-quadrinhos.htm
http://www.tecmundo.com.br/hd-dvd/6343-selecao-ferramentas-para-criar-suas-proprias-historias-em-quadrinhos.htm
http://www.saposvoadores.net/2012/09/tutorial-como-fazer-historias-em-quadrinhos-com-softwares-gratuitos-html.html
http://www.saposvoadores.net/2012/09/tutorial-como-fazer-historias-em-quadrinhos-com-softwares-gratuitos-html.html


PROPOSTA 6 – Elaboração de texto colaborativo. 

  

 Depois de conhecermos o funcionamento do aplicativo do google drive, 

iremos pensar numa proposição de trabalho, tomando como base as sugestões 

apresentadas no vídeo a que assistimos, mostrando-nos como podemos elaborar 

textos coletivos com essa ferramenta. 

 

 

 

 

 

 PROPOSTA 1 – Caça palavras/Associação de palavras. 

 

A seguir, mostraremos exemplos de atividades elaboradas por meio do Jclic, 

um software que pode ser instalado nos computadores dos laboratórios de 

informática. Com ele, você pode criar muitas atividades (caça palavras, quebra-

cabeça, associação de palavras, jogo de memória, identificação de células, 

completar textos, preencher lacunas, identificar elementos, respostas escritas, 

palavras cruzadas e sopa de letras) para os alunos de uma forma geral e, 

especialmente, para os alunos que apresentem algum tipo de dificuldade específica 

com a escrita.  Essas atividades são sugestões que o professor da Sala de 

Recursos aplicará e nos trará os resultados deste trabalho.  

A atividade a seguir foi elaborada para aqueles alunos que fazem trocas de 

fonemas: f/v, ch/x, t/d, p/b e s/z. Nesse jogo, o aluno irá encontrar as palavras no 

diagrama. 

 

USO FERRAMENTAS 

E APLICATIVOS - II 

Software  Jclic 

Editor textual 



 

 

 

PROPOSTA 2 – Ordenar a história em quadrinhos. 

Aqui, o aluno irá arrastar as peças de um quadro para o outro e montar a 

história na ordem correta. Depois de organizá-la na sequência correta, poderá 

escrevê-la, com a ferramenta do editor textual.  



 

 

PROPOSTA 3 – Montar o quebra cabeça. 

 Nessa atividade, o aluno arrastará as peças até completar a figura. Quando 

ele concluir, aparecerá a mensagem final. 

 

 



PROPOSTA 4 – ORDENAR O TEXTO. 

O aluno clicará sobre o parágrafo que considerar que seja do início do texto e 

com a seta irá colocá-lo em ordem.  

 

 

 

Com as ferramentas do software, você poderá criar os mais variados 

jogos/desafios aos seus alunos, jogo de memória, sopa de letras, cruzadinhas, 

ordenar frases, parágrafos e textos, entre outros. Atividades que trabalharão a 

atenção, as trocas de fonemas, figura fundo, sentido das palavras e muitos mais. 

PROPOSTA 5 – ATIVIDADES COM O EDITOR DE TEXTO. 

Outras atividades poderão ser propostas no Word, ou no editor de texto do 

Linux, como nos exemplos abaixo: 

1. RELACE AS PALAVRAS TODAS AS VEZES QUE ELAS APARECEREM. 

 

DENTE   ARDENTESFGDENTE PVBUDENTEDIGHKDENTE 

  

CASA MNDCASA HJAPCASAUFAICASAOPEDICASAMNR 

  

EXAME CAEXAMELDEEXAMESRTMANEXAMEPISA NEXAME 

  

VASO COVASOMNDFVASOLIMDEVASOKJGVASOPHGFRVASO 

  

BANCO  DTBANCOPIDETSOUBANCOFEHODKÇBANCOTRPSLOCO 



2. CONTINUE A SEQUÊNCIA ARRASTANDO AS FIGURAS. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARRASTE OU ESCREVA AS PALAVRAS NOS QUADROS, CONFORME O QUE SE 
PEDE. 
 

Letra b no meio da 

palavra 

Letra p no início da 

palavra 

Letra d na sílaba final 

da palavra 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

                                                          

             

                                                                    

escada 

cabide pepino 

cadeado 
pomada 

abacate cidade 

panela abacaxi 



                  

4. Escreva a palavra correta embaixo do desenho. 

 

 

                                    

                                   ________________ 

 

 

 

                                                 

                                                 ________________ 

 

 

 

                                               

                                              ________________ 

 

Considerações finais sobre os aplicativo/softwares tecnológicos ... 

 Utilizando-se o processador de texto do Broffice (Witter) para a produção e 

reescrita textual-com essa ferramenta, o professor poderá pedir para cada aluno ter 

um arquivo de texto destinado à disciplina de língua portuguesa, local em que o 

 gota 

 tago 

 gato 

 talebobor 

 letaborbo 

 borboleta 

 locavo 

 vacalo 

o 
 cavalo 



aluno desenvolverá suas aulas de produção textual, também a reescrita textual. 

Sendo assim, não devemos nos esquecer de que as propostas de produções só 

terão significados se tiverem um real interlocutor, por isso, devemos deixá-lo bem 

especificado aos alunos. É por meio do computador e da internet que temos vários 

caminhos e acessos em que o aluno já sabe quem é a pessoa que receberá seu 

texto, não sendo simplesmente o professor. 

 Pensando-se na disgrafia, o uso do computador servirá para realização das 

atividades com textos em várias disciplinas em sala de aula, nele o educando terá 

um arquivo de texto para cada disciplina. Nesses arquivos, ele registrará todos os 

conteúdos que serão copiados das aulas, a realização das atividades será de 

forma clara em que todos os professores poderão ler e o próprio educando em 

seus momentos de estudo. E, ainda, os professores, por meio da internet, do 

google drive (outra ferramenta que poderá ser utilizada em textos coletivos, 

trabalhos em equipes) poderão manter um contato com os alunos via e-mail, 

enviando-lhes atividades, comunicação de atividades, avaliações, entre outras. 

Nessa perspectiva, acreditamos que este trabalho será apenas o início de um 

longo caminho a ser trilhado na busca das transformações tecnológicas que estão 

a nossa volta. 
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ANEXOS 

 

                                                ANEXO I 

DIFICULDADE APRESENTADA: 

               DISGRAFIA                     DISLEXIA                    DISORTOGRAFIA  

 

 

RELACIONE OS SINTOMAS PRESENTES NO TEXTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME A LEITURA DA PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DESTA 
OFICINA, QUAIS AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES PARA ESSES 
ALUNOS? QUAIS DELAS VOCÊS TÊM CONHECIMENTO OU JÁ 
REALIZARAM?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autoria: Maria do Carmo Soares de Brito.) 



ANEXO II 

                        ESTUDO DE CASO 

1. HISTÓRICO DO ALUNO (A): Idade / Série / Ano que frequenta na Sala Comum do Ensino 

 Regular. Descrever o processo de desenvolvimento de aprendizagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. PONTOS POSITIVOS: área (s) que se desenvolve com muita ou maior facilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PONTOS NEGATIVOS: barreiras e obstáculos na aprendizagem escrita deste (a) aluno (a) 

nos contextos da  S.C.(Sala Comum) e S. R.(Sala de Recursos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES: tomar nota de todas as sugestões de intervenções 

que as profissionais relataram durante a exposição do caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autoria: Maria do Carmo Soares de Brito). 

         



                                                   ANEXO III 

            FICHA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

Professor(a):                                                               Turma/série: 

Conteúdo trabalhado: 

 

Proposta de trabalho desenvolvida: 

 

 

 

 

 

Software/ferramenta/aplicativo utilizado: 

 

Os objetivos do trabalho foram alcançados? 

Sim (      )       Não (     )    Parcialmente (    )       Justifique: 

 

 

 

De que maneira o Uso da TIC (aplicativo/ferramenta/software) favoreceu a 

aprendizagem dos seus alunos? Relate-nos (mesmo que seja de forma 

negativa). 

 

 

 

 

Para você professor, essas estratégias de trabalho acrescentaram ou não, 

algo em sua práxis? Quais as dificuldades que surgiram, ou não as 

encontrou? 

 

 

 

(Autoria: Maria do Carmo Soares de Brito).                                         


