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 (EF02LP16A) Ler e compreender dife-
rentes textos do campo da vida cotidiana 
(listas, bilhetes, recados, avisos, cartas, re-
ceitas, relatos, entre outros), considerando 
a situação comunicativa, o tema/assunto, 
a estrutura composicional e o estilo do 
gênero.

Habilidades
RELACIONADAS

	(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos de diferentes gêneros 
textuais.

 (EF02LP02) Grafar palavras desconhe-
cidas apoiando-se no som e na grafia de 
palavras familiares e/ou estáveis.

Objeto do
CONHECIMENTO
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VIII Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto: 
Listas e Bilhetes

Ponto de
PARTIDA

OBSERVE COM ATENÇÃO A IMAGEM ABAIXO. DEPOIS, CONVERSE COM SEUS COLEGAS SOBRE ELA.

DEPOIS DE CONVERSAREM, VOCÊS CHEGARAM A ALGUMA CONCLUSÃO? JÁ VIRAM UMA IMAGEM PARECIDA 
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COM ESSA EM ALGUM LUGAR? ONDE?

Ponto de
PARTIDA

Neste ponto, professor, entra o conceito de aprendizagem em espiral. No quadro do Ponto de Partida, a mobilização de 
conhecimentos prévios pretende duas coisas em especial:

1. A ideia de que aprendizagem não deve ser uma linha reta, mas sim em uma espiral. O aluno deve construir seus conheci-
mentos em função deste movimento espiralar que exige rever conhecimentos para poder prosseguir, não como repetição, 
mas como aprofundamento.

2. A ideia de que os gêneros textuais se definem por sua função social. Eles se realizam por uma razão determinada em 
uma situação comunicativa (um contexto) para promover uma interação específica. Ou seja, toda vez que eu produzo 
um texto, eu seleciono um gênero em função do que desejo comunicar, em função do efeito que desejo produzir em meu 
interlocutor. Isso vale para todas as situações comunicativas, das mais simples às mais complexas.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

SABE O QUE ESTÁ ESCRITO NOS PAPEIS PRESOS NA PORTA DA GELADEIRA? ENTÃO...

MÃE,

AMANHÃ É O DIA DA 

APRESENTAÇÃO DE TEA-

TRO NA ESCOLA. NÃO 

FALTE DE NOVO!
DUDA

MÃE,
PRECISO DE UM TÊNIS NOVO. O MEU JÁ ERA! QUANDO VAMOS CON-VERSAR?

DUDA

FILHA,
QUANDO CHEGUEI VOCÊ 
JÁ ESTAVA DORMINDO. E 
AGORA PRECISO COR-
RER. ESTOU ATRASADA.

MAMÃE

BOA NOITE, MÃE!

ESTÁ DIFÍCIL CONVER-

SAR COM VOCÊ, NÉ? 

NOVAMENTE VOCÊ 

SAIU SEM FALAR CO-

MIGO.
PEDRO

QUEM SÃO DUDA E PEDRO? PARA QUEM ELES ESCREVERAM OS BILHETES? POR QUE MOTIVO OS BILHETES 
FORAM COLOCADOS NA PORTA DA GELADEIRA?

LENDO OS BILHETES, HÁ OUTRAS PERGUNTAS QUE PRECISAM DE RESPOSTAS?
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Atividade 1

Nesta atividade, assim como no Ponto de Partida, o objetivo é a mobilização de conhecimentos prévios, principalmente, de 
mundo, ou seja, das vivências do aluno, seu repertório sócio-histórico-cultural. Da leitura dos bilhetes, deve-se explorar o 
assunto principal, que está relacionado, diretamente, ao gênero textual abordado neste passaporte didático.

Você pode fazer o processo de leitura apenas oralmente, mas também pode realizar a leitura, solicitando do aluno marcação 
de palavras e/ou expressões (pintar, grifar, circular) que dirijam o olhar do para a compreensão dos textos.

Não se esqueça de que o gênero textual bilhete não é novidade para o aluno do 2º ano, pois, no 1º ano, avisos, recados, car-
tazes e bilhetes são atividades frequentes no processo de aquisição da escrita e, também, na identificação de informações e 
reconhecimento do tema.

Na leitura dos bilhetes, é importante que o aluno perceba as “pistas” deixadas pelo autor, que em linhas gerais, são: os 
bilhetes são deixados na porta da geladeira à noite: “Boa noite, mãe”, “Quando cheguei você já estava dormindo”. Os filhos, 
implicitamente, cobram a presença da mãe em suas vidas: “Está difícil conversar com você. Novamente você saiu sem falar 
comigo” e “Quando vamos conversar?”. A rotina diária da mãe deve exigir que ela passe muito tempo fora de casa: “Quando 
cheguei você já estava dormindo. E agora preciso correr. Estou atrasada.”. Isso responde à pergunta de Pedro: “Tá difícil 
falar com você.”. No bilhete 1, Duda cobra a presença da mãe na apresentação de teatro da escola. Com certeza, a mãe já 
´falhou` com ela em outras oportunidades, o que pode ser entendido com o uso de “de novo”.

O processo de leitura dos bilhetes não para por aí, pois os alunos podem ampliar essa leitura com outras vivências.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

A GELADEIRA ESTÁ VAZIA? ENTÃO, É HORA DE IR ÀS COMPRAS, SEJA NO SUPERMERCADO, NO MERCADINHO, 
ESSE QUE FICA PRÓXIMO À SUA CASA! VOCÊ TAMBÉM PODE IR À FEIRA. HÁ UMA PRÓXIMA À SUA CASA?

O PROFESSOR VAI ORIENTÁ-LO NA ESCRITA DE UMA LISTA DE COMPRAS. OS ITENS DESSA LISTA DEVEM SER 
APENAS DE NECESSIDADES BÁSICAS.
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TRIAKASA. Disponível em: https://www.triakasa.com.br/1010507-
quadro-lista-de-compras/p. Acesso em: mar. 2020.

E ENTÃO, VOCÊ GOSTOU DA NOTÍCIA, JÁ TINHA CONHECIMENTO DESSE FATO? JÁ TINHA OUVIDO FALAR DO 
“SANTUÁRIO DE ELEFANTES”, SABIA QUE ELE FICA NO BRASIL?

Atividade 2

Neste passaporte didático, a leitura e a escrita de listas serão trabalhadas, considerando-se que “as listas são modelos 
estáveis de escritas. Isso quer dizer que, sempre que necessário, as crianças podem recorrer a elas para escrever outras 
palavras”. Lendo e escrevendo, o aluno estará em constante reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Vale lembrar, 
também, que as palavras de uma lista não devem ser escolhidas aleatoriamente, elas estão sempre relacionadas a um tema, 
cujas palavras estão no mesmo campo semântico.

Conduza a atividade de forma a orientar o aluno ao reconhecimento das letras, à quantidade de letras, à posição das letras 
em cada palavra. Provavelmente, algumas das palavras já fazem parte do repertório do aluno. É importante reproduzir, na 
lousa, as palavras propostas para escrita e leitura.

Professor, embora as comandas das atividades estejam, em geral, dirigidas a um aluno, é fundamental que as propostas 
sejam realizadas em duplas, trios ou pequenos grupos, de acordo com os objetivos de cada uma delas e/ou de suas inten-
ções de ensino. Para constituir tais grupos, considere os níveis de escrita dos alunos, condição para que a interação permita 
a troca e o aprendizado esperado, organizando-os por níveis próximos quando em duplas e/ou trios, e por diferentes níveis 
nos pequenos agrupamentos. Ao preparar as aulas, outras possibilidades de atividades e de reflexão sobre a língua escrita 
poderão ser propostas por você, aproveitando os mesmos exercícios.

Se necessário, apresente aos alunos modelos de lista de compras, que são encontrados facilmente na internet. Esses mode-
los já estão divididos em tópicos: higiene pessoal, laticínios e frios, carnes etc.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

ACOMPANHE, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DO TEXTO.

AGORA, VOCÊ VAI RESPONDER ÀS PERGUNTAS SOBRE O TEXTO, NO PRÓPRIO TEXTO.

1. CIRCULE A INFORMAÇÃO QUE DIZ PARA QUEM O BILHETE FOI ESCRITO.

2. PASSE DOIS TRAÇOS ABAIXO DO NOME DE QUEM ESCREVEU O BILHETE.

3. PINTE DE AZUL O MOTIVO DE DUDA NÃO IR À ESCOLA.

4. PINTE DE LARANJA A INFORMAÇÃO QUE DIZ PORQUE DUDA ESCREVEU UM BILHETE, EM LUGAR DE ENVIAR 
UMA MENSAGEM PELO CELULAR.

5. SE NÃO SOUBER O SIGNIFICADO DE ALGUMA PALAVRA, COLOQUE UM PONTO INTERROGAÇÃO (?) AO LADO DA 
PALAVRA.
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Atividade 3

Professor, nessa atividade de leitura, os alunos serão levados a refletir sobre o gênero textual bilhete e, principalmente, 
sobre situações em que os bilhetes são escritos. É sempre bom lembrar que esses alunos são “nativos digitais”; portanto, a 
escrita de bilhetes precisa ser uma atividade significativa.

Durante a realização da atividade, é importante considerar a heterogeneidade da turma, suas experiências em situações 
como a que estão sendo expostos nessa atividade. Receber e escrever bilhetes, embora seja corriqueiro, nem sempre é uma 
situação comum na vida de todas as crianças.

Sugere-se que o processo de leitura seja realizado oralmente, solicitando ao aluno a marcação das respostas no próprio 
texto, como solicitado nas questões (pintar, grifar, circular).

Não se esqueça de que o gênero textual bilhete não é novidade para o aluno do 2º ano, pois, no 1º ano, avisos, recados, car-
tazes e bilhetes são atividades frequentes no processo de aquisição da escrita e, também, na identificação de informações e 
reconhecimento do tema.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

ACOMPANHE, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DE OUTROS TRÊS BILHETES.
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AGORA, ORAL E COLETIVAMENTE, VOCÊS VÃO CONVERSAR SOBRE OS BILHETES, QUE FALAM SOBRE A FESTA 
SURPRESA DO HEITOR.

Atividade 4

Sugere-se que a atividade seja desenvolvida oral e coletivamente, a fim de que os alunos possam trocar ideias, identificar 
informações, confrontá-las, reconhecer o contexto de produção dos textos, entre outros.

Ao final, é importante que os alunos reconheçam o contexto de produção dos bilhetes, cujas informações são facilmente 
identificáveis. Provavelmente os textos foram produzidos na escola, em sala de aula: “A gente se vê no intervalo” (Bilhete de 
Clara para Vitor), “Vamos combinar tudo no intervalo” (Bilhete de Camila para Claudinha). Provavelmente, também, todos são 
da mesma classe. Quem está participando da organização da festa surpresa: os que escreveram os bilhetes e os que são 
citados no bilhete que Vitor escreveu para Camila: Pedro, Mariana e Clara. Além das crianças, há adultos participando da 
organização da festa: a mãe da Clara, que fará o bolo e os brigadeiros.

Assim como na Atividade 1, é importante fazer a leitura compreensiva dos textos, identificando informações relevantes, 
reconhecendo a unidade temática etc., mas também observando a estrutura desse gênero textual.

Na leitura do bilhete da Clara, seria interessante oportunizar aos alunos a reflexão sobre um tema tão presente nos dias 
atuais: a inclusão. Para tanto, segue o texto: Segundo Frei Beto, “alteridade é ser capaz de apreender o outro na plenitude 
da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e 
sociais, mais conflitos ocorrem.”.

É partindo desse pressuposto que o bilhete escrito por Clara deve ser trabalhado, pois aborda a inclusão. Além de apren-
der sobre o gênero textual bilhete, o aluno também pode refletir sobre temas que não se restringem ao universo adulto. A 
abordagem desse tema no bilhete ajuda a construir um olhar diferente sobre o ´outro`, desprovido de preconceitos. Quanto 
maior o conhecimento e familiaridade com os temas, maior a naturalidade, empatia e respeito estabelecidos nas relações 
interpessoais.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

VOCÊ, COM CERTEZA, CONHECE MUITAS DANÇAS, JÁ DEVE TER PARTICIPADO DE APRESENTAÇÕES NA ESCOLA. 

ENTÃO, SIGA AS ORIENTAÇÕES DO PROFESSOR PARA REALIZAR A ATIVIDADE ABAIXO.

B A L É
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Atividade 5

Professor(a), você deve ter percebido que as atividades, em geral, são relativamente curtas, cujo objetivo é atender ao 
tempo de concentração do aluno. Se as atividades forem muito extensas, podem se tornar cansativas e, consequentemente, 
dispersar a atenção.

Na Atividade 5, o aluno vai escrever; logo, pensar em como escrever, quais letras usar, a ordem das letras na palavra etc. 
Depois disso, vem a verificação, que deve ser, incialmente, coletiva (na lousa). Para tanto, lembre-se de estar atento aos 
níveis de escrita:

• Escrita pré-silábica – Apesar de o aluno ter intenção de escrever, ainda o faz por meio de grafismos ou de outros sím-
bolos que não letras ou usa letras e outros símbolos, mas sem se preocupar com a quantidade/qualidade das letras para 
compor o que pretende escrever. Neste nível, o aluno desconhece a correspondência entre fala e escrita.

• Escrita silábica – O aluno começa a compreender que existe correspondência entre a fala e a escrita. Há dois modos de 
o aluno expressar a escrita silábica conforme descrição abaixo. 

-  O aluno usa uma letra para representar cada parte oral da palavra (sílaba), sem se preocupar com que letra usa, 
portanto, sem fazer uma correspondência sonora entre a letra usada e o som representado. E já é capaz, portanto, 
de reconhecer e utilizar o aspecto quantitativo da escrita. Esse modo não é verificável somente na análise da escrita 
produzida, dependendo essencialmente da leitura que o aluno faz de suas escritas para ser detectado. Chamamos a 
essa escrita de silábica sem valor sonoro.

-  O aluno usa uma letra para representar cada parte oral da palavra (sílaba), preocupando-se com a letra que usa e fa-
zendo correspondência entre o som que quer representar e a letra que pode representá-lo. Ele já é capaz, portanto, de 
reconhecer não só o aspecto quantitativo, mas também o qualitativo da escrita. Chamamos a essa escrita de silábica 
com valor sonoro.

• Escrita silábico-alfabética – Neste nível, o aluno já consegue perceber que para representar cada parte sonora da pa-
lavra pode haver a necessidade de se usar mais de uma letra. De acordo com os conhecimentos que já adquiriu sobre o 
sistema de escrita, ao escrever, começa a usar, para algumas partes sonoras da palavra mais de uma letra, enquanto que, 
para outras, continua usando somente uma. Este é um nível intermediário entre a escrita silábica e a alfabética, muito 
verificável na maioria dos alunos que estão em processo de aquisição da leitura e da escrita. 

• Escrita alfabética – Neste nível, o aluno já representa todas as partes sonoras da palavra com mais de uma letra, quan-
do for o caso, embora nem sempre se utilize do número de letras necessário para representar sílabas “complexas” (com 
mais de duas letras).

Ainda nessa atividade, os nomes das danças foram propositalmente escolhidos em função de tornar a atividade mais desa-
fiadora, pois não são palavras usadas cotidianamente pelos alunos. Sugere-se que você faça o fechamento com a escrita 
dos nomes na lousa. Inicialmente pedindo aos alunos que transcrevam na lousa como escreveram os nomes das danças. A 
partir disso, você desencadeia a reflexão.

Durante o processo, você estará desenvolvendo as habilidades “Escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 
CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas”.

 Ressalta-se que antes de ´ditar` os nomes das danças, você proceda à leitura das imagens com os alunos. Se achar conve-
niente, pode usar informações dos textos a seguir.

As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que 
representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fa-
tos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas 
animadas (com letras simples e populares) e figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas, geralmente, 
em espaços públicos: praças, ruas e largos.

O maracatu é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana. Reúne uma interessante mistura de elementos 
culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte característica religiosa. Os dançarinos representam perso-
nagens históricos (duques, duquesas, embaixadores, rei e rainha). O cortejo é acompanhado por uma banda com instrumen-
tos de percussão (tambores, caixas, taróis e ganzás).

Orientação ao
PROFESSOR
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O frevo, estilo pernambucano de carnaval, é uma espécie de marchinha muito acelerada, que, ao contrário de outras músi-
cas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos enquanto 
os dançarinos se divertem dançando. Os dançarinos de frevo usam, geralmente, um pequeno guarda-chuva colorido como 
elemento coreográfico.

A quadrilha é uma dança típica da época de festa junina. Há um animador que vai anunciando frases e marcando os 
momentos da dança. Os dançarinos (casais), vestidos com roupas típicas da cultura caipira (camisas e vestidos xadrezes, 
chapéu de palha) vão fazendo uma coreografia especial. A dança é bem animada com muitos movimentos e coreografias. 
As músicas de festa junina mais conhecidas são: Capelinha de Melão, Pula Fogueira e Cai,Cai balão.

O jongo tem diversos nomes: tambu, batuque, tambor, caxambu. É cantado e tocado de diversas formas, dependendo 
do local que é praticado, e é considerado um dos ritmos precursores do samba. Essa dança é uma forma de reverência e 
louvação aos antepassados, lembrando profundamente de suas raízes negras; tem seus saberes, ritos e crenças nos povos 
africanos. São várias as maneiras de dançar o jongo. Os dançarinos dançam e cantam numa roda. Um deles faz o solo e os 
outros respondem cantando. O registro do “Jongo do Sudeste” como patrimônio imaterial do Brasil pelo IPHAN – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em dezembro de 2005, na categoria “Formas de Expressão”, é o reconhecimen-
to da importância desta expressão para a formação da multifacetada identidade cultural brasileira.

JORNAL R. Disponível em: http://
brunoeefgustavobarroso.blogspot.com/2013/08/

dancas-folcloricas.html. Acesso em: mar. 2020.

Orientação ao
PROFESSOR

SISTEMATIZANDO APRENDIZAGENS

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 1 A 5.

MAMÃE,

QUANDO A SENHORA CHEGAR EM CASA, EU JÁ ESTAREI DORMINDO, POR ISSO DEIXEI 
ESSE BILHETE PARA LEMBRÁ-LA DE QUE AMANHÃ É O DIA DA MINHA APRESENTAÇÃO 
DE BALÉ. VOCÊ VAI, NÉ? JÁ FALEI COM O PAPAI E A VOVÓ E ELES DISSERAM QUE VÃO 
ESTAR LÁ.

BELINHA

1) BELINHA ESCREVEU O BILHETE PARA 

(    ) SUA MÃE.

(    ) SEU PAI.

(    ) SUA VÓ.
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2) BELINHA ESCREVEU PARA A MÃE PARA

(    ) LEMBRÁ-LA DE SUA APRESENTAÇÃO DE BALÉ.

(    ) PEDIR PARA ELA ACORDÁ-LA QUANDO CHEGAR.

(    ) PEDIR QUE ELA FALE COM SEU PAI SOBRE O BALÉ.

3) QUEM AINDA NÃO CONFIRMOU SUA PRESENÇA NA APRESENTAÇÃO DE BALÉ DE BELINHA É 

(    ) SUA MÃE.

(    ) SEU PAI.

(    ) SUA VÓ.

4) POR QUE BELINHA NÃO FALOU PESSOALMENTE COM A MÃE SOBRE A APRESENTAÇÃO DE BALÉ?

5) QUEM ASSINA O BILHETE É

(    ) A MÃE DA MENINA.

(    ) A VÓ DE BELINHA.

(    ) A MENINA.

Inicie a aula perguntando se eles se lembram das atividades realizadas anteriormente. Explique-lhes que hoje vão ler, coleti-
vamente, outro bilhete. E depois, vão, individualmente, responder algumas questões. Em seguida, sugere-se que a conferên-
cia da atividade seja realizada coletivamente, a fim de que, novamente, os conhecimentos possam ser compartilhados, os 
caminhos refeitos, se necessário.

Professor, pode-se usar diferentes estratégias para a sistematização de aprendizagens, uma delas é a atividade avalia-
tiva, na qual, com a sua devolutiva, o aluno poderá se avaliar, mensurar a própria aprendizagem. Na correção coletiva das 
questões, é importante dar atenção às respostas, ou seja, saber o que levou o aluno marcar essa ou aquela alternativa, por 
exemplo. As respostas dos alunos dão a ideia de como leem, quais habilidades já dominam, quais necessitam de continui-
dade etc.

O PD com o gênero textual bilhete chegou ao fim. Mas antes do ponto final é preciso fazer a devolutiva do Sistematizando 
Aprendizagens. Lembre-se de que a aprendizagem em espiral só faz sentido se o aluno construir, contínua e progressiva-
mente, autonomia para regular a própria aprendizagem. E isso passa por receber devolutivas das atividades que realiza. 
Essas devolutivas não precisam ser, sempre, individuais, elas podem ser coletivas, por exemplo, quando a dificuldade 
apresentada for abrangente, se estender a um número significativo de alunos. Também não precisa ser só das dificuldades 
— aliás — é muito bom destacar os aspectos positivos, que mostram a evolução da turma.

Orientação ao
PROFESSOR


