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Pauta

- Passagem para o 2º ano…

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

- Dúvidas sobre o currículo 
anual



O que as crianças aprenderam 
em 2020?

www.menti.com
Código 49 25 51 74

http://www.menti.com


Formação de grupo 
e convivência

- Crianças novas

- Combinados online e presencial

- Projeto Convivência



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

Quais os novos 
procedimentos de estudante 
que irão desenvolver?



Quais as diferenças 
observadas pelas 
crianças?
Tempo: menos recreio e mais lição

Espaço: sala menor, lanche onde quiser, 
prédio do F1

Especialistas: inglês mais difícil, artes 
com outra professora e aulas de teatro.

Materiais: mais cadernos e apostilas, 2 
dias do brinquedo, mochila

Estudos: mais lições difíceis, visto e 
diferentes correções

Saber estudar também é 
conteúdo de ensino na 
Santi



Construção de 
procedimentos

- Uso de materiais: estojos, cadernos, livros

- Espaços: lanche, recreio, mudança de salas

- Tempos: sinal, organização, brincadeiras

- Estudo: projetos, parcerias, correções, 
aumento de lições de casa



Comunicação com as famílias:
- AgendaEdu

Comunicação com as crianças:
- Hangouts
- Comentários Classroom



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



Proposta…

Em pequenos grupos criar e escrever uma 
receita literária: “Para educar uma criança 
feliz” - 15 minutos

Compartilhar...



Receitas Literárias

- Projeto que integra 
Língua Portuguesa e Artes

- Estudo sobre a estrutura 
das receitas

- Marcas de autoria



Desafios...

- Transgressão de um 
gênero conhecido

- Estrutura do texto

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



Percurso de revisão textual - 1ª Parte



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… 





POÇÃO DA FELICIDADE  

































Vamos juntos 
construir a 

educação do seu 
filho ou sua filha?

Obrigada pela participação!


