
Em breve, às 15h!
CURSO

Leitura e alfabetização: estratégias 
e ferramentas para o ensino remoto

Realização:

Apoio:



Apresentação
 BLOCO 1:

Reflexões sobre alfabetização
● Diferenças entre propostas presenciais e remotas.

● Diagnóstico e acompanhamento.

● Propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

alfabetização. 

● Gêneros literários potentes para ensinar remotamente.

● Relação entre família e escola durante o isolamento social.

● Planejamento da rotina de atividades para as crianças 

fazerem em casa.

Realização:

Apoio:



Apresentação
 BLOCO 2:

Aprendendo com quem faz – Mara Mansani
● Proposta para aulas remotas de alfabetização: escrita de listas 

e receitas.

● Comunicação com os pais e as crianças sobre as atividades.

● Passo a passo para realização das atividades em casa.

● Desdobramentos possíveis.

● Planos de aula adaptados.

Realização:

Apoio:



 BLOCO 1:

Reflexões sobre 
alfabetização



Campos de atuação 
e exemplos de gêneros

CAMPO DE ATUAÇÃO Gêneros - 1º ano Gêneros - 2º ano

VIDA COTIDIANA Letra de canção Instruções de montagem digitais ou impressas

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Conto acumulativo Contos de fada

 Poema e trovas 

PRÁTICAS DE ESTUDO 
E PESQUISA

 Curiosidades
Verbete de enciclopédia infantil
Exposição de pesquisas ou trabalhos escolares

VIDA PÚBLICA

Fotolegendas em notícias
Manchetes
Lides em notícias

Slogan Campanha publicitária de conscientização infantil 



O que vimos até aqui?

Reflexões sobre alfabetização

● Diferenças entre propostas presenciais e remotas.

● Diagnóstico e acompanhamento.

● Propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

alfabetização. 

● Gêneros literários potentes para ensinar remotamente.

● Relação entre família e escola durante o isolamento social.

● Planejamento da rotina de atividades para as crianças 

fazerem em casa.



 CONHEÇA O PROJETO:

 conexaoeducativa.novaescola.org.br:



 BLOCO 2:

Aprendendo 
com quem faz

MARA MANSANI



Apresentação da proposta 
para as famílias



Apresentação da proposta 
para as famílias



Apresentação da proposta 
para as famílias



Passo 1: assistir ao vídeo



Passo 1: assistir ao vídeo

Coloque para a criança o áudio 1, 
que orienta a atividade



Passo 1: assistir ao vídeo



Passo 1: assistir ao vídeo



Passo 2: ler texto 
de memória (parlenda)



Passo 2: ler texto de memória

Coloque para a criança o áudio 2, 
que orienta a atividade



Passo 2: ler texto 
de memória (parlenda)



Passo 2: ler texto 
de memória (parlenda)



Passo 3: estudo sobre a 
história da cenoura



Passo 3: estudo sobre a 
história da cenoura

Coloque para a criança o áudio 3, 
que orienta a atividade



Passo 3: estudo sobre a 
história da cenoura



Passo 4: escrita da lista 
de legumes e verduras 



Passo 4: escrita da lista 
de legumes e verduras

Coloque para a criança o áudio 4, 
que orienta a atividade



Apresentação 
da proposta 

para a criança

Passo 4: escrita da lista 
de legumes e verduras 



O que falar para a criança 
durante a escrita, a cada 
palavra ditada.
As perguntinhas tem que ser 
feitas uma a uma, devagar. 
elas podem ser feitas a cada 
palavra ditada: são modelos 
para ajudar a criança pensar. 
mas pode perguntar e orientar 
acrescentando suas perguntas 
também! ouça com atenção 
cada resposta da criança. 

Passo 4: escrita da lista 
de legumes e verduras 



Passo 5: produção da saladinha



Passo 5: produção da saladinha



Passo 5: produção da saladinha
Coloque para a criança o áudio 5, 

que orienta a atividade



Passo 6 (2o ano): escrita da receita



Passo 6 (2o ano): escrita da receita
Coloque para a criança o áudio 6, 

que orienta a atividade



Agradecimento



Desdobramento possível



O que vimos até aqui?
● Proposta para aulas remotas de alfabetização: 

escrita de listas e receitas.

● Comunicação com os pais e as crianças sobre as atividades.

● Passo a passo para realização das atividades em casa.

● Desdobramentos possíveis.

● Planos de aula adaptados.

● Expectativas de aprendizagem durante o período sem aulas 

presenciais.



Quer receber o atestado 
de participação?

1. Fique até o final da nossa transmissão ao vivo;
2. Acesse o link que será divulgado;
3. Preencha nosso questionário de satisfação e 

marque presença.

Assista a pelo menos 6 transmissões e receba 
um atestado de participação no projeto 
Conexão Educativa

Realização:

Apoio:



Na próxima semana

Metodologias Ativas na quarentena: 
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)

Participações:
Danielle Ferreira - Time de Autores
Lilian Ianishi - EMEF Amorim Lima

Realização:

Apoio:



Atestado de participação
Assistiu toda transmissão ao vivo?
1. Acesse o link (ou QR Code);
2. Preencha a pesquisa.
3. Receba o atestado de participação 

assistindo a 6 webinars.
Realização:

Apoio:



Agradecemos por sua participação!

Continuamos essa conversa no grupo do 
Facebook: Conexão Educativa

Realização:

Apoio:


