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Notícias

- Escrita do nome e 
reconhecimento 
do nome dos 
colegas

- Brincadeiras da 
Cultura Popular

- Projeto 
Convivência

- Contextos de 
escrita 

- Jogos e registros 
numéricos

- Autonomia

- Percurso 
investigativo



Observação
Escuta
Registro

Discussão dos 
registros
Insights 
em equipe

Definição do 
campo conceitual
(BNCC)
Intencionalidade

Planejamento 
de contextos, 
provocações 
Registro das
experiências

Discussões 
em equipe 
Planejamento
Avaliação do 
processo
Documentação



Armadilhas



Formação do leitor literário 
e o Desenho no T4



Formação do leitor literário



Construir 
bom vínculo 
com a 
leitura, 
desde os 
primeiros 
anos de 
vida



Ler todos os dias, mas  não 
sempre do mesmo jeito!



Ser leitor aos 4 anos



Le petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre 
dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment 
sa mère-grand était faite en son désshabillé. Elle lui 
dit:  Ma mère-grand, que vous avez de grands bras !
— C'est pour mieux t'embrasser, ma fille.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes!
— C'est pour mieux courir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
— C'est pour mieux écouter, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux !
— C'est pour mieux voir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !
— C'est pour mieux te manger. 



https://docs.google.com/file/d/111L5FslehxghlnLoihfFeMUlxp4iENho/preview


Escolher e indicar livros 
para leitura



Conhecer mais sobre um 
gênero 



Ampliar repertório de um 
personagem



Ampliar repertório de um 
personagem



Conhecendo outros gêneros



O desenho no T4 

● Desenho de ação
● Intencionalidade
● Figuração
● Registro do 

pensamento
● Linguagem



“O desenho é uma plataforma democrática que revela o 
pensamento da criança” 

Josiane Pareja Del Corso



Como cultivar o desenho? 

● Desafios gráficos
● Interferências



https://docs.google.com/file/d/1Plp4X5_jPooCVsdIVoQ_KoKwSZXrkMtD/preview


Desenho de observação



● Desenho com 
pares

● Saberes 
compartilhados

● Rodas de 
apreciação





Caderno de desenho

“Desenhos são para a gente folhear, são para serem lidos que nem 
poesias, são haicais, são rubaes, são quadrinhas e sonetos.” 

Mário de Andrade



● Autonomia
● Cuidado
● Escolha
● Percurso individual





Desenho de 
imaginação



Melhores 
momentos

https://docs.google.com/file/d/1qZAw1NK62UPiv-tRDlYok1jMmdx_OWlQ/preview


www.escolasanti.com.br
instagram: @escolasanti
facebook: /escolasanti

R. Abílio Soares, 425 – Paraíso
04005-001 – São Paulo, SP

Muito Obrigada :)
Professora Ligia Roder
outubro/ 2019

https://www.instagram.com/escolasanti/
https://www.facebook.com/escolasanti/

