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"Toda experiência de aprendizagem se inicia 
com uma experiência afetiva."

Rubem Alves  



A E.M. México está localizada no bairro de Botafogo na Zona Sul do Rio de 
Janeiro. 

Atualmente, a escola atende um total de 550 alunos em Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos, na sua maioria do 
Morro Santa Marta. 

A equipe gestora é composta por uma diretora, uma diretora adjunta e uma 
funcionária de apoio à direção. A equipe de professores é formada por 32 
profissionais e 10 funcionários.

O presente trabalho foi desenvolvido com a turma 7001 – 3º Ano do Projeto 
Carioquinha, composta por 25 alunos. A prática foi implementada de Março 
a Novembro de 2019.



Objetivos 

O objetivo do projeto é ajudar a cada aluno e aluna a: 

 Participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem;

 Ter prazer em conhecer as letras que estão no cotidiano;

 Ter consciência do código linguístico e como utiliza-lo.



Justificativa do projeto 
No início do ano letivo foi realizado um diagnóstico/anamnese com cada
aluno da turma, onde identifiquei que não conheciam o código
linguístico.

A turma, que não estava alfabetizada, já iniciou o ano desestimulada e
sem conhecimento da rotina escolar e das regras de convivência
coletiva.

Além disso, identifiquei que o material fornecido para o Projeto
Carioquinha não atendia às necessidades da turma.

A implementação da prática se tornou importante para que os alunos
tivessem mais autonomia no seu processo de aquisição do
conhecimento.



Desenvolvimento/Tecnologia

Para a implementação da prática em sala de aula, diferentes
abordagens foram usadas para que os objetivos fossem atingidos.

 Alfabetário Coletivo – coletivamente construído com figuras
retiradas de jornais e revistas (ampliando repertório)

 Som & Letra – percepção da formação dos sons de cada letra.

 Identidade – uso do alfabeto móvel para a confecção do próprio
nome.



 Si-la-ba-ção – placas de madeira com sílabas para formação de
palavras.

 Escrevendo – elencar palavras para formar frases.

 Contando um conto – uso de imagens como apoio para a
construção da narrativa.

 Juntos para sempre – formação de pares para ensinar o uso dos
dígrafos que não se separam.



 Número e Quantidade – colocar a quantidade certa dentro de cada

compartimento.

 Tic – Tac – ensinando as horas em relógios individuais.

 Passeios Pedagógicos: Museu do Meio Ambiente e Educa Bondinho

 Oficina de artes: pintura com tinta guache e papel machê



início do ano meio do ano final do ano



Oficinas



Atividades: Leitura + matemática



Museu do Meio Ambiente:

oralidade + ciências + geografia



Projeto EducaBondinho:

Experiência da visita pedagógica



Recursos utilizados para realização do projeto 

Para a execução da prática, novos usos foram dados a
materiais que seriam descartados. A intenção era que houvesse o
mínimo necessário de investimento financeiro.

 Alfabetário Coletivo – palavras recortadas de jornais e revistas.

 Identidade – alfabeto móvel. Papelão para confecção “telhadinho”

Si-la-ba-ção – placas de mdf doadas para a professora.



Recursos utilizados para realização do projeto 

Escrevendo – jornais e revistas.

Número e quantidade – bobinas, palito de picolé, papel e papelão.

Relógios – confecção de relógios com canudos e tampa de

quentinha de isopor.



Recursos utilizados para realização do projeto 

Sala de leitura;

Auditório;

Passeio Pedagógico no Museu do Meio Ambiente no Jardim
Botânico e para o Projeto Educa Bondinho no Pão de Açúcar;



Recursos utilizados para realização do projeto 

 Interdisciplinaridade: relação entre português, ciências e geografia.

Exemplos: História da Chuva, Passeio Bondinho, Passeio
Museu Meio Ambiente;

 Uso de revistas e jornais para pesquisa de temas de interesse;

 Materiais pedagógicos e dicas para construção de palavras
fornecidos por outras professoras da unidade escolar.



Avaliação e Resultados

A metodologia utilizada para alfabetização dessa turma heterogênea

atingiu o objetivo proposto de alfabetizá-los.

Para verificar se os objetivos foram atingidos foram propostos diversos

exercícios como: produções textuais, jogos, ditado de palavras e frases.

E a relação interpessoal cresceu na medida que criamos laços de

afetividade, autoconfiança, na expressão do eu e na construção de

sujeitos críticos em nossa sociedade.



DISCIPLINA CRE ESCOLA %

MATEMÁTICA 6,5 8,2 26%

LEITURA 7,2 8,6 20%

ESCRITA 5,3 6,6 25%

RESULTADO 4º COC 2019



Conclusões

Apesar das dificuldades enfrentadas, alunos extremamente

agitados e o não apoio de familiares, o trabalho fluía a medida que os

alunos ganhavam confiança para desenvolver suas habilidades.

Avaliar não é somente medir, não é simplesmente atribuir notas

ou conceitos. Acredito que avaliar é ter o comprometimento com o

aluno de que ele pode desenvolver, criar e se transformar, tendo como

base o respeito às individualidades, habilidades e potencialidades de

cada um.

Essa prática pode ser reaplicada em outras turmas e escola e

incluiria projetos com música, teatro, relaxamento, jogos de lógica,

entre outros.
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