


REUNIÃO COLETIVA COM 
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- Passagem para o 2º 
ano…

-  O que as crianças 
aprendem quando leem 
e escrevem receitas?

- Dúvidas sobre o 
currículo anual

Pauta:



O que as crianças aprenderam em 
2020?

www.menti.com
código 14 95 28 5

https://www.mentimeter.com/s/7fbc
e9d9f476d23afdbd906f5732a459/c
6a4242854fc/edit 

http://www.menti.com
https://www.mentimeter.com/s/7fbce9d9f476d23afdbd906f5732a459/c6a4242854fc/edit
https://www.mentimeter.com/s/7fbce9d9f476d23afdbd906f5732a459/c6a4242854fc/edit
https://www.mentimeter.com/s/7fbce9d9f476d23afdbd906f5732a459/c6a4242854fc/edit


O que muda 
quando as 
crianças 
chegam ao 2º 
ano? 

Quais os novos 
procedimentos 
de estudante 
que irão 
desenvolver?



https://docs.google.com/file/d/1vPvkL8FwGHcInMh79Nmy6Ay6PPjMUQ_S/preview


Rotina

Rotina online
Acolhimento
Especialistas



Desenvolvimento de 
procedimentos

- Uso de materiais: Agenda, estojo, 
cadernos, livros
- Espaços
- Tempos
- Estudo: projetos, parcerias, correções, 
lições de casa



Você consegue 
imaginar o que 
as crianças 
aprendem ao 
escreverem 
receitas 
divertidas? 



Proposta…

Em pequenos grupos criar e escrever uma 
receita literária: “Para ser uma criança feliz” 

Compartilhar...

GRUPO 1 - 
https://meet.google.com/xci-pwqw
-ofg?authuser=0&hs=122&ijlm=16
14789631872 

MALU
ALEXANDRE
ANDRÉ
CLARA
FABIO
GABRIELA
LUCAS 
LUÍSA
MANUELA

https://meet.google.com/xci-pwqw-ofg?authuser=0&hs=122&ijlm=1614789631872
https://meet.google.com/xci-pwqw-ofg?authuser=0&hs=122&ijlm=1614789631872
https://meet.google.com/xci-pwqw-ofg?authuser=0&hs=122&ijlm=1614789631872


Receitas Literárias

- Projeto que integra 
Língua Portuguesa e Artes

- Estudo sobre a estrutura 
das receitas (gênero)

- Marcas de autoria



Desafios...
- Estrutura do texto

- Transgressão de um 
gênero conhecido

- Cuidar do como escrever e 
do quê escrever ao mesmo 
tempo



Percurso de revisão textual - 1ª Parte



Aprender a revisar 
(focos de estudo)...

- Identificar problemas

- Acrescentar ou modificar ideias

- Retirar informações repetidas

- Reelaborar trechos confusos

- Consultar bons modelos

- Consultar bons leitores

- Utilizar marcas de revisão



Focos de estudo durante o 
processo de revisão
ASPECTOS DISCURSIVOS

- Observar estrutura 

convencional 

- Manter a coerência do 

texto

- Pensar em recursos para 
evitar a repetição lexical



Focos de estudo durante o processo de revisão

ASPECTOS NOTACIONAIS

- Separabilidade
- Escrita convencional de palavras 
recorrentes
(ORTOGRAFIA)

Desafios aumentam progressivamente



Continuando 
a ler e 
escrever, o 
que vem por 
aí… 



https://drive.google.com
/drive/folders/1KyppeVJ
cJbYc2kaC4X34N7DNYL

7GV1QR  

" Receita De Felicidade " -  ( 
Toquinho ) 

https://drive.google.com/drive/folders/1KyppeVJcJbYc2kaC4X34N7DNYL7GV1QR
https://drive.google.com/drive/folders/1KyppeVJcJbYc2kaC4X34N7DNYL7GV1QR
https://drive.google.com/drive/folders/1KyppeVJcJbYc2kaC4X34N7DNYL7GV1QR
https://drive.google.com/drive/folders/1KyppeVJcJbYc2kaC4X34N7DNYL7GV1QR
https://www.youtube.com/watch?v=jeupDLO6hfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jeupDLO6hfY&feature=youtu.be






















































Vamos juntos 
construir a 
educação do seu 
filho ou sua filha?
Obrigada pela participação!

INCLUIR FOTO


