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Leia mais sobre sondagem na alfabetização em http://bit.ly/2alU6at 

 

 Escreva seu objetivo com a realização do portfólio e suas expectativas em relação à 

aprendizagem dos alunos. 

 Escreva suas anotações e reflexões sobre cada aluno e também sobre toda a turma. 

Isso deve ser feito no início da avaliação, com a construção do portfólio, durante todo 

o processo e ao final dele. Procure ser o mais completo e preciso possível, pois essas 

informações serão importantes para comparar os diferentes momentos da 

aprendizagem e análise da evolução dos alunos. 

 Você pode se utilizar de alguns questionamentos para orientar suas anotações 

reflexivas, do tipo: O que meu aluno já sabe? Em que ele avançou? Quais as 

intervenções necessárias para que ele avance em suas hipóteses, rumo a escrita com 

base alfabética? Há algum problema de aprendizagem? 

 Observação: Você pode se utilizar de papéis de bloquinhos adesivos (os post-its), para 

adicionar, remover e tornar a adicionar seus comentários e anotações reflexivas 

conforme o público com o qual você utilizará o portfólio. Por exemplo: em uma 

reunião de professores essas anotações são importantes, mas para os alunos, podem 

ser temporariamente retiradas, pois não são compreensíveis. Para eles, é muito 

positivo colocar recadinhos de estímulo ao estudo  

 Inclua também desenhos, fotos e outras ilustrações que deem ao portfólio a carinha 

de seus alunos. 

 Coloque também textos autorais de seus alunos. Para o início da construção do 

portfólio, fica bem interessante um texto em que eles escrevam, com seu auxílio ou 

até mesmo de algum membro da família, sobre a vida pessoal.  

 Escreva você um texto descritivo, caracterizando sua turma de alunos como um todo. 

 Cole as sondagens diagnósticas dos alunos, uma após a outra, em ordem cronológica, 

de forma que fique bem visível a evolução das escritas do aluno. 

 Ofereça a cada criança uma ficha para que ela complete com os dados pessoais dela. 

Você pode incluir os seguintes campos: nome, comida preferida, brincadeiras que mais 

gosta, números de pessoas da família, nomes dos familiares, local de nascimento etc. 

 Registre também questionamentos, escolhas e outras falas do aluno acerca das 

escritas dele. 

 

Sequência para montagem do portfólio: 

1. Folha de rosto (identificação da turma, da escola, educador, ano etc.) 

2. Foto ou outra ilustração que mostre ou caracterize a turma. 

3. Lista com nomes dos alunos em ordem alfabética. 

4. Folha com seu texto descritivo caracterizando a turma. 

http://bit.ly/2alU6at


5. Folha com texto sobre seus objetivos e expectativas de aprendizagem dos alunos 

(bimestral, semestral, anual, tanto faz. Você decide a organização do tempo). 

6. tabela de registro das hipóteses de escritas dos alunos (que você pode encontrar neste 

link). 

7. Planejamento anual de alfabetização 

8. Seguindo a lista de nomes dos alunos, em ordem alfabética, coloque o autorretrato do 

estudante e o desenho de suas mãos, ou fotos, e também a ficha de dados pessoais. 

Depois, o texto autoral do aluno sobre ele mesmo e as primeiras sondagens. Para isso, 

separe para cada parte 4 ou 5 folhas, frente e verso, reservando-as para as próximas 

sondagens e demais registros 

9. Por fim, suas anotações reflexivas, outras sondagens, demais registros seus ou do 

aluno, conclusões e ou outros documentos significativos devem ser colocados no 

portfólio, de acordo com o tempo em que são realizados 
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