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de Professores
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Habilidades
FOCO

• (EF01LP25) Produzir, tendo o professor 
como escriba, recontagens de histórias 
lidas pelo professor, histórias imaginadas 
ou baseadas em livros de imagens, obser-
vando a forma de composição de textos 
narrativos (personagens, enredo, tempo e 
espaço).

• (EF01LP26) Identificar elementos de uma 
narrativa lida ou escutada, incluindo perso-
nagens, enredo, tempo e espaço. 

Habilidades
RELACIONADAS

 

•   (EF01LP01) Reconhecer que textos são 
lidos e escritos da esquerda para a direita 
e de cima para baixo da página.

•   (EF01LP12) Reconhecer a separação 
das palavras, na escrita, por espaços em 
branco.

•   (EF01LP05) Reconhecer o sistema de 
escrita alfabética como representação dos 
sons da fala.

•   (EF01LP09) Comparar palavras, identi-
ficando semelhanças e diferenças entre 
sons de sílabas iniciais. 

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Leitura colaborativa/Formas de composição 
da narrativa.
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LP
Anos Iniciais 1º Ano

V Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

SEU PROFESSOR VAI ORGANIZAR UMA RODA DE CONVERSA PARA QUE VOCÊ E TODOS OS COLEGAS POSSAM 
FALAR A RESPEITO DAS HISTÓRIAS QUE CONHECEM E GOSTAM. ENTÃO, PROCURE RELEMBRAR – NAS SUAS 
PREFERIDAS – QUEM SÃO AS PERSONAGENS, COMO ELAS AGEM, QUE PARTE DAS HISTÓRIAS SÃO MAIS EMO-
CIONANTES ETC. SEU GOSTO E SUA OPINIÃO SÃO MUITO IMPORTANTES! PARTICIPE!

INTRODUÇÃO
Se observarmos detidamente crianças bem pequenas brincando com qualquer brinquedo, objeto ou mesmo elementos da 
natureza, vamos percebendo que esse brincar se organiza em torno de narrativa oral que elas criam e cujo enredo descreve 
as ações realizadas, estabelece diálogos com seres imaginários, promove desafios a serem enfrentados etc. Pode-se mes-
mo afirmar que tais narrativas não somente expõem, mas conduzem e estruturam o sentir, o pensar e o agir das crianças, 
ajudando-as a introjetar os princípios e valores universais com os quais atuará em seu meio social. Desse modo, fica fácil 
reconhecermos a importância de expô-las, desde cedo, aos diversos textos do gênero narrativo, tanto em atividades de 
contação de histórias, quanto de leitura e produção de escrita. 

Ponto de
PARTIDA

Ao propor uma conversa a respeito das narrativas conhecidas dos alunos, o professor consegue entrar em contato com o 
universo ficcional que eles conhecem – seu repertório – e sua relação com esse gênero. Essa roda de conversa deve fluir 
de modo que a fala de um possa ser complementada pela do outro, sem necessidade das regras rígidas para esperar a vez 
de falar que acabam por engessar o diálogo e a troca que se almeja. Para tanto, o professor explica o procedimento que 
orientará as falas (a partir de uma questão, alguém começa a falar e os outros, a seu turno, completam as ideias ou expõem 
opiniões), coloca uma primeira pergunta e fica atento ao modo como o diálogo se estabelece, a fim de perceber o momento 
de lançar nova questão, de relacionar as ideias veiculadas e, mesmo, de pontuar uma certa ordem quando as falas se sobre-
puserem. Não há um rol de perguntas a serem feitas obrigatoriamente, já que elas devem surgir da própria dinâmica de falar 
e ouvir sobre o tema proposto.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

MUITAS HISTÓRIAS SÃO CONTADAS SOMENTE COM PALAVRAS; OUTRAS COM PALAVRAS E IMAGENS; OU-
TRAS, AINDA, SOMENTE COM IMAGENS. VOCÊ E SEUS COLEGAS PODERÃO LER ALGUMAS QUE SÓ POSSUEM 
IMAGENS E CUJA AUTORA É EVA FURNARI. CASO VOCÊ NÃO A CONHEÇA, SEU PROFESSOR PODERÁ FALAR 
SOBRE ESSA AUTORA AO GRUPO. VALE A PENA SABER COMO ELA CONSTRÓI SEU TRABALHO!
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Atividade 1

Nessa atividade será trabalhada a habilidade foco (EF01LP26) e a habilidade relacionada (EF01LP01). Essencialmente, o 
aluno deverá reconhecer na sequência de imagens a construção de uma narrativa sem palavras, mas na qual pode-se inferir 
aspectos da estrutura formal desse gênero textual. Também deverá orientar sua leitura considerando, primeiro, todos os 
quadros à esquerda (de cima para baixo) e, depois, os da direita (no mesmo sentido). As histórias deste Passaporte Didático 
foram pesquisadas na internet (https://www.google.com/historiasdabruxinhadeevafurnari), mas há inúmeros outros sites, 
inclusive da própria autora, que podem oferecer material e até sua história de vida e profissional.

O professor pode optar por trabalhar com uma história para todo o grupo (a ser exposta em projetor), ou com duas, três ou 
quatro, distribuídas às duplas e/ou trios de crianças (nesse caso, impressas, sendo que mais de um grupo lerá a mesma 
história). Depois de orientar o sentido da leitura, deixe os alunos observarem os quadrinhos e reconhecerem a história que 
eles contam. Como na roda de conversa, permita que exponham a compreensão que tiveram. É bem possível que haja mais 
de uma ideia, mas nesse momento é importante que todas elas sejam compartilhadas. Enquanto falam sobre o que leram, 
questione-os sobre o tempo (em uma história, o tempo é marcado por um período de descanso num parque/jardim/praça: 
nas outras três, por uma cochilada das personagens); o espaço (externo em duas histórias – rede e banco normalmente 
usados em jardim, parque, praça etc.; interno em outras duas – presença do sofá), as personagens principais (sempre a 
bruxinha e o gato – como personagens principais e bem conhecidas da autora), além de outras secundárias (sapo, pássaro, 
rato), e os enredos (um deles sem mágica; os outros três envolvendo uma mágica realizada ou pela bruxa ou pelo gato). 
Como outras histórias em quadrinhos, as de autoria de Eva Furnari também exploram o humor como característica do 
gênero. É importante levar os alunos a reconhecerem em que fato se localiza a graça da narrativa. Finalizando a leitura, é 
fundamental que se sintetize, oralmente, o enredo da(s) história(s) lida(s).

Outras boas atividades a serem propostas com essas mesmas narrativas: a) dar um nome às histórias lidas; b) reconto oral, 
em forma de narrativa tradicional; c) dramatização.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

COM O PROFESSOR, LEIA A HISTÓRIA CONTADA NUMA SEQUÊNCIA DE SLIDES. VOCÊ PODERÁ PARTICIPAR DA 
LEITURA DE UMA MANEIRA BEM DIVERTIDA! DEPOIS, PODERÁ RECONTÁ-LA POR ESCRITO!
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Atividade 2

Nessa atividade serão trabalhadas as habilidades foco (EF01LP26) e (EF01LP25), bem como as habilidades relacionadas 
(EF01LP01), (EF01LP12), (EF01LP05) e (EF01LP09).

As habilidades relativas à leitura também requerem, aqui, os mesmos aprendizados já descritos na Atividade 1. As relativas 
à escrita exigirão que os alunos sejam capazes de recontar narrativas lidas preservando seus elementos e sua estrutura, 
fazendo uso de escrita alfabética, observando a separação das palavras nas frases e observando semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas iniciais e até mesmo a manutenção das letras na escrita de uma palavra já grafada anteriormente.

Os slides abaixo podem ser vistos em: http://tempodecreche1.
hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/livro-A-incr%C3%ADvel-

hist%C3%B3ria-do-barquinho-de-papel.pdf

Orientação ao
PROFESSOR
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Orientação ao
PROFESSOR
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Antes de mais nada, o professor deve trabalhar com os alunos a dobradura de um barco de papel, dizendo a eles que pode-
rão usá-lo enquanto leem uma história que lhes será apresentada em slides. O professor também deverá ter sua dobradura. 
É imprescindível que o professor planeje o modo como fará a leitura para que os objetivos da atividade sejam alcançados. 
Assim, enquanto lê, seu barquinho aponta para cada palavra lida (mas sem alterar o ritmo normal de leitura nem a ento-
nação) – esse recurso permitirá que os alunos não só apreendam a direção (da esquerda para a direita) e o sentido (de 
cima para baixo) da leitura, mas também que associe o som à palavra grafada. Ao mesmo tempo em que os barquinhos 
do professor e dos alunos ‘navegam’ de acordo com o teor da narrativa (de forma agitada, balançando para lá e para cá, 
batendo nas pedras, à deriva por causa do vento forte), eles vão perdendo suas partes tal qual ocorre na história. Ao fim, a 
autora propõe uma pergunta e, antes de mostrar o último slide, peça que todos desdobrem o que sobrou do barco de papel. 
Finalmente, deixe que pintem a camiseta do capitão.

Como a leitura exigiu intensa interação entre alunos/professor e também deles com seus barquinhos, é possível que seja 
preciso dar um tempo para a recuperação oral do conteúdo da narrativa até que os alunos possam retomar a atenção neces-
sária para tal atividade. Ao propor a recapitulação da história, é importante que falem do espaço e tempo em que acontecem 
os fatos (o tempo, aqui, também pode ser descrito pelas condições atmosféricas), das personagens, do enredo. 

Em outro momento, proponha que recontem a história e assuma o papel de escriba dos alunos. Durante essa atividade, 
à medida que for grafar uma palavra que já ditada anteriormente, pelo professor, que a localizem na lousa (ou papel) e a 
soletrem para você. Desse modo, refletirão sobre a manutenção da escrita. Também proponha que percebam o momento 
em que devem terminar um parágrafo e começar outro, que observem o uso de pontuação e de maiúsculas nesses momen-
tos etc. O reconto não visa a reproduzir exatamente o texto lido, mas, sim, redizê-lo ao mesmo tempo em que se garante a 
estrutura e os elementos da narrativa e o formato desse gênero de texto.

A seguir, o texto digitado integralmente também poderá ser utilizado em atividades apropriadas à alfabetização.

A INCRÍVEL VIAGEM DO BARQUINHO DE PAPEL
JOYCE M. ROSSET

 Era uma vez um capitão e seu valente barquinho de papel.

 Ele gostava de se aventurar nas águas e navegar pelo mundo.

 Um dia o mar ficou muito agitado.

 Ondas altas balançavam o barquinho para lá e para cá. Chuá! Chuá!

 A água batia com força no barquinho e o capitão não conseguiu mais pilotar.

 A chuva começou a cair.

 Ficou tão forte que o capitão não enxergava o caminho. Ele não viu uma grande pedra e bam, o barquinho  
 bateu nela.

 Então a ponta do barquinho quebrou e caiu no mar.

 Mas a chuva não parou. O capitão não viu outra pedra e... Bam!

 A outra ponta do barquinho também bateu na pedra, quebrou e caiu no mar.

 Depois da chuva, o vento começou a soprar. Soprou cada vez mais forte... Com força, arrancou a vela do  
 barquinho, que voou para o mar.

 O capitão ficou triste. Nadou para a praia e pensou: o que sobrou do meu barquinho de papel?

(Desdobre o que sobrou do barquinho e descubra! Sobrou a camiseta do capitão. Que tal pintar a camiseta para deixar o 
capitão feliz?)

Orientação ao
PROFESSOR
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Disponibilize uma cópia do texto por aluno, ou, dependendo de suas intenções educativas, para duplas e/ou trios. Algumas 
atividades possíveis:

a) há palavras que se repetem na narrativa (capitão – 5 vezes; barquinho – 8 vezes; de papel – 2 vezes; mar – 4 vezes; água 
– 2 vezes; pedra – três vezes; chuva – 3 vezes etc.) e elas podem ser localizadas e pintadas cada qual de uma cor. 

b) realize levantamento dos conhecimentos prévios e reflexões acerca de algumas palavras escritas no texto, relacionando-
-as com outras que, necessariamente, não precisam estar no texto. Sugere-se também que o professor anote no quadro 
as novas palavras que os alunos forem descobrindo. Para começar, pode-se selecionar o 1º parágrafo do texto.

ERA UMA VEZ UM CAPITÃO E SEU VALENTE BARQUINHO DE PAPEL.
 Exemplos de intervenções:

  - Há alguma palavra no texto que vocês não conhecem? Vamos ler juntos?

 O professor deve ler pausadamente explorando as palavras.

 - Quem consegue me mostrar onde aparece escrito a palavra capitão?

 - Qual a primeira letra dessa palavra? Qual a última letra?

 - Quantas letras aparecem nessa palavra?

 - Quem consegue descobrir o som inicial dessa palavra?

 - Vocês conhecem outras palavras que iniciam com a sílaba CA, igual de capitão?

 - Aponte onde aparece a palavra VALENTE.

 - Quantas letras tem essa palavra?

 - Que letra aparece no início da palavra? E no final?

 - Vocês se lembram de outras palavras que começam com VA?

 - Quem pode mostrar onde está escrita a palavra PAPEL?

 - Quantas letras tem essa palavra?

 - Alguém conhece outra palavra que inicia com P? (Pode-se explorar a lista de chamada com os nomes dos alunos  
 da classe).

Nesse tipo de atividade, explora-se o trabalho de compreensão do Sistema de Escrita Alfabética, no qual o aluno precisa 
compreender que se escreve com letras, que não podem ser inventadas, e que esta tem um repertório finito e que é diferente 
de números e outros símbolos.

Além disso, poderá perceber nas escritas que a ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada e que as letras 
têm formatos fixos. Pode observar, também, que uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes pala-
vras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.

No processo de alfabetização, o aluno precisa compreender, ainda, que as letras têm valores sonoros fixos, apesar de 
muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; além de letras, na escrita 
de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas 
onde aparecem; as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC,VCC, 
CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante–vogal), e todas as sílabas do português 
contêm, ao menos, uma vogal; a direção predominante da escrita é a horizontal, com traçado da esquerda para a direita; as 
unidades do texto são as palavras, que são isoladas entre si por meio do espaçamento. As palavras podem ser segmenta-
das em partes (sílabas) que são compostas de unidades sonoras (fonemas).

Observação: para atender as necessidades de crianças que apresentem alguma deficiência, sempre é importante atentar-
mos para as estratégias que melhor as incluam no grupo: a formação de duplas e/ou trios para a realização de leituras/es-
critas podem ajudar aos que aprendem mais lentamente; as atividades orais coletivas, especialmente em leitura de imagens, 
podem favorecer os que têm dificuldades de visão etc.

Orientação ao
PROFESSOR


