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Resumo 

Este trabalho trata da Descrição da Prática de Ensino Supervisionada (PES), contendo 

experiência de ensino/aprendizagem nos 1º e 2º Ciclo de Ensino Básico e apresenta o tema que 

impulsionou todo o trabalho científico visando uma alternativa e um elo entre as práticas 

pedagógicas em sala de aula regular de alfabetização e os aplicativos educacionais disponíveis 

na rede computacional existente na rede Municipal de ensino, intitulado como: “Uma proposta 

ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux 5.0 para a 

ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em alfabetização”. 

A temática escolhida surge a partir das inúmeras dificuldades encontradas no processo 

de ensino-aprendizagem nas escolas de zona urbana, uma realidade não diferente da zona rural 

da referida rede. Ao longo do trabalho desenvolvido em sala de aula de alfabetização, mediante 

de inovações, técnicas, formações de professores, projetos, admite-se a existência do problema e 

notam-se algumas causas que contribuem para a lentidão do processo ensino-aprendizagem, 

dificultando a aprendizagem de determinados alunos que são contemplados com a aprovação 

automática sem terem alcançados as capacidades previstas para a etapa em questão. 

Os procedimentos metodológicos deram-se mediante a pesquisa bibliográfica, 

documental e pesquisa de campo realizada com os professores e alunos do ensino fundamental 

da UEB Sá Valle. 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar “uma proposta ao uso dos recursos 

pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux educacional 5.0 para a ampliação das 

possibilidades de aprendizagem dos alunos ema alfabetização”, como importantes suportes a 

serem adotados na grade curricular do ensino fundamental de séries iniciais, preferencialmente 

em turmas de alfabetização de 1a etapa (1o ano) das escolas públicas da rede municipal de São 

Luís (MA).  

Visando amenizar essa problemática diária existente nas escolas públicas de São Luís, e 

fazer valer o  eixo 2 de ações do Pacto, é que se faz necessário defender o “Uso dos recursos 

pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux Educacional 5.0, pois acredita-se que, 

sendo o computador  uma ferramenta que desperta fascínio à aqueles que estão em processo de 

descobertas do novo, ao ter contato com  um repertório diversificado de símbolos expostos no 

teclado, som, imagens e movimentos, ao mesmo tempo em que pratica os comandos 

preestabelecidos, contribuirá para o desenvolvimento múltiplo das faculdades humanas desses 

alunos que precisam ser oportunizados às novas alternativas de aprendizagem, como alternativas 

tecnológicas, exalta-se a mídia computacional e seus aplicativos educacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativos computacionais. Acesso a tecnologia. Alfabetização e 

letramento. 
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Abstract 

 

This work deals with the Description of Supervised Teaching Practice (PES), containing 

teaching / learning experience in the 1st and 2º cycle of Basic Education and presents the theme 

that promoted all the scientific work aiming at an alternative and a link between the pedagogical 

practices in the regular classroom of literacy and the educational applications available in the 

computational network existing in the Municipal education network, entitled as: "A proposal to 

use the pedagogical resources available in the Linux 5.0 Operating System to increase the 

students' learning possibilities in literacy. " 

 The chosen thematic arises from the numerous difficulties encountered in the 

teaching-learning process in urban schools, a reality not unlike the rural area of the said 

network. Throughout the work carried out in the literacy classroom, through innovations, 

techniques, teacher training, projects, the existence of the problem is admitted and some causes 

are noted that contribute to the slowness of the teaching-learning process, making it difficult to 

learning of certain students that are contemplated with automatic approval without the capacities 

foreseen for the step in question. 

 The methodological procedures were given through the bibliographical research, 

documentary and field research carried out with the students. 

  The present research aims to present "A proposal to use the pedagogical resources 

available in the Educational Linux Operational System 5.0 to increase the learning possibilities 

of students in literacy, as important supports to be adopted in the curriculum of Junior 

Elementary School, preferably in (First year) of the public schools of the Municipality of São 

Luís-MA.  

In order to alleviate this daily problem in the public schools of São Luís, and believing 

in axis 2 of the Pact actions, it is necessary to defend the "Use of the pedagogical resources 

available in the Linux Educational Operating System 5.0 to increase the learning possibilities of 

Students in classes of literacy, "because it is believed that, being the computer a tool that 

awakens fascination to those who are in the process of discovering the new, when having 

contact with   a diversified repertoire of symbols exposed  in keyboard, sound, images and 

movements, while practicing the pre-established commands, will contribute to the multiple 

development of the human faculties of these students who need to be opportunized to the new 

alternatives of learning, as technological alternatives, exalts the computational media and its 

educational applications. 

KEYWORDS: Computer applications. Access rights Technology. Literacy.  
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Mestrado em Ensino de 1o e 2o Ciclos do Ensino Básico (CEB) do IPG, 

apresento minha pesquisa cientifica, desenvolvida em três etapas no decorrer da Prática do 

Ensino Supervisionado (PES). 

Estabelecendo um paralelismo do processo ensino-aprendizagem nos meados, não tão 

distantes, dos anos 70, por exemplo, uma época em que o processo ensino-aprendizagem 

mostrara suas primeiras atuações e deixava muito a desejar, pois a carência dos recursos 

pedagógicos predominava, porém, com tamanhas dificuldades, carência e despreparo das 

pessoas envolvidas no processo, se aprendia o que era transmitido. Uma época em que o 

professor era respeitado e “dono da verdade” e o aluno, por sua vez, só tinha que prestar 

atenção e aprender. Mesmo assim, tudo fluía a favor da Educação, nesse meado já se falava em 

LDB (Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que ao longo dos anos seguintes foi se 

modificando e em 1996 entra em vigor até os dias de hoje com algumas alterações recentes. 

Naquela época, a tecnologia já tinha se apresentado, mostrado sua importância e vinha 

evoluindo, para aquele momento estava em destaque, afinal, a máquina de escrever já marcava 

presença (1861), a sala de aula era contemplada com quadro de giz (1940), ventiladores e 

mimeógrafo estavam a caminho 1970/1987. Com o decorrer do tempo, tudo foi se 

desenvolvendo, o processo ensino-aprendizagem expandiu-se gradativamente e a sociedade se 

tornando mais exigente. Para atender à exigência dessa sociedade é que a tecnologia vem cada 

vez mais se diversificando e nessa diversidade, as tecnologias digitais vão ganhando seus 

espaços e tornam-se elementos indispensáveis a serem inseridos no processo ensino-

aprendizagem. Em se tratando de turmas de Alfabetização de 1ª e 2ª etapa (ano) de 1º ciclo, 

cuja principal clientela varia de 6 e 7 anos, exige por parte da equipe envolvida no processo, 

uma incansável busca de inovações às práticas pedagógicas, compromisso para com a formação 

de seres que estão despertando para as relações sociais. Como forma de propiciar o despertar 

pelo gosto de aprender a ler e a escrever com autonomia através de recursos diferenciados, faz-

se necessário a introdução no processo ensino aprendizagem as ferramentas tecnológicas, de 

mídias computacionais, pois esses recursos têm o grande poder de envolver a clientela referida 

e toda a sociedade em massa, atendendo à ampla linguagem, escrita, falada, o ouvir e a leitura 

de imagem em diversas situações no mesmo instrumento em uso.  

Ao se deparar com dificuldades comuns vivenciadas no processo ensino-aprendizagem, porém, 

não aceitável, considerando a época em que estamos e os recursos midiáticos que dispomos, é 

angustiante ver certos alunos não avançarem no processo após meses de trabalhos e práticas 

pedagógicas considerados padrões pela rede de ensino e pelos órgãos comprometidos 
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com a educação brasileira. Torna-se imprescindível, diante desta realidade, não abraçarmos 

alternativas que possam vir a contribuir positivamente no trabalho pedagógico, um trabalho que 

some, que venha proporcionar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades cognitiva, 

perceptiva, afetiva crítica e habilidade motora. Como alternativa, faz-se necessário 

experimentar e avaliar o uso dos recursos pedagógicos disponíveis no sistema operacional 

Linux Educacional 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em 

turma de Alfabetização. 

A Secretaria Municipal de Ensino de São Luís (SEMED) aderiu a uma parceria com o 

MEC/Proinfo, através do Decreto Institucional nº 6.300, de 12/12/2007, com o objetivo de 

inserir tecnologia e comunicação nas escolas municipais.  

A conferir: 

Artigo 1º, parágrafo único, tem como objetivo: 

I - Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 

II - Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação;  

III - Promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 

Programa; 

IV - Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, 

beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; 

V - Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por 

meio do uso das tecnologias de informação e comunicação;  

VI - Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais (Brasil, 2006). 

Nesta parceria, a participação do MEC/Proinfo consistiu em fornecer os computadores 

(com o sistema Linux educacional 5.0 já instalado) entre outros Hardwares para uso 

pedagógico e também sua valiosa contribuição na elaboração de formações continuadas com os 

seguintes cursos, Introdução à educação digital, Ensinando e aprendendo com as TIC, 

Elaboração de Projetos e Rede de Aprendizagem, todas essas modalidade à distância através do 

ambiente colaborativo Proinfo com o apoio de Núcleo de Tecnologia, visando preparar os 

professores e todos os profissionais envolvidos no contexto educacional para que pudessem 

desenvolver um trabalho de qualidade em seus respectivos setores e funções (Brasil, 2007). 

Atualmente, existem poucas escolas da rede que possuem laboratório de informática, 

em uma dessas, minha pesquisa será aplicada e monitorada, cuja escola é Unidade de Educação 

Básica Professor Sá Valle. 
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Quanto ao Sistema Operacional Linux GNU/Linux, é a junção do Kernel/Linux mais as 

ferramentas do GNU que juntos formam um sistema operacional completo e funcional, ou seja, 

é um conjunto de softwares de diferentes fontes; sendo que o Linux é um Sistema Operacional 

de código –fonte aberto/Kernel. Pode-se também dizer que o Linux é um programa responsável 

pelo funcionamento do computador fazendo a interação comunicativa entre hardware e 

software. 

Em 1991, um Finlandês chamado de Linus Benedict Torvalds, 21 anos, visando 

desenvolver uma versão mais avançada do Minix, teve a iniciativa de expor na internet sua 

ideia, chamando para uma discussão os interessados no assunto. Com isso, acadêmicos 

conceituados e programadores de muitas partes do mundo voluntariamente abraçaram a causa. 

A cada avanço desenvolvido por um programador, era distribuído pela internet e lançado ao 

núcleo do Linux. 

Linux, realizado e satisfeito com seu Sistema, coordena uma equipe de 

desenvolvedores do núcleo do Sistema Operacional Linux. Em 1998, ele foi reconhecido em 

pesquisa pública como uma grande personalidade do mundo da informática daquele ano. 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar como os recursos 

computacionais podem contribuir para a melhoria do desenvolvimento da leitura e da escrita de 

alunos de turmas de alfabetização em escolas da rede pública municipal de São Luís - MA.  

Os objetivos específicos são oportunizar aos alunos, a prática do fazer fazendo, 

atendendo os direitos de aprendizagem exigidos na etapa; alcançar as capacidades previstas ao 

desenvolverem atividades sistematizadas; manusear e valorizar ferramentas computacionais; 

desenvolver a coordenação motora ao manusear teclado e mouse e desenvolver o raciocínio 

lógico e conhecimentos gerais ao executar as atividades dos aplicativos em estudos. 

Para fundamentar este estudo, adota-se a metodologia da pesquisa bibliográfica, 

documental e pesquisa de campo. Bibliográfica, porque os fundamentos teóricos deram-se a 

partir de abordagem teórica. Documental, porque buscou-se sustentação legal, através, 

principalmente, das leis e do dossiê da Instituição Escolar e a pesquisa de campo extrai dados e 

informações diretamente da realidade através do uso de técnicas de coleta como entrevista, 

diagnósticos e os estudos dos aplicativos pelos alunos em laboratório de informática. 

Este trabalho está estruturado em capítulos, pois facilita dissertar as ações 

desenvolvidas no âmbito educacional de 1º e 2º Ciclos – CEB.  

 No capítulo I é discorrido a caracterização do meio, referindo- se à cidade de São Luís 

(MA) e as UEBs onde foram realizadas as Práticas de Ensino Supervisionado. 

Com seriedade e compromisso a pesquisa de campo foi realizada nas UEBs, a conferir, 

capítulo II. Na oportunidade, se fez cumprir com o objetivo que propõem a PES. As UEBs 
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envolvidas no processo por serem da mesma rede, pedagogicamente, têm congruência entre si, 

com isso, facilitou o desenvolvimento do trabalho, quanto a estrutura física das mesmas, a 

dicotomia é bem visível. A experiência vivenciada em cada uma foi basilar para minha atuação 

profissional, possibilitando-me uma autorreflexão sobre minhas práticas em sala de aula.  

No Capítulo III, apresenta todo o aprofundamento do estudo feito sobre o tema “Uma 

proposta ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux 5.0 para a 

ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em alfabetização. ” Os objetos de 

estudos são os aplicativos Tux Paint, Editor de Texto (Libre Office Writer) e Gcompris. Na 

sequência vem, as Referências Bibliográficas, que deram todo o suporte à pesquisa os 

Apêndices que muitos contribuíram para o enriquecimento da metodologia da PES I e II e os 

Anexos, que contribuíram na validação do trabalho de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

 
 

6 

1.1 Caracterização da cidade de São Luís (MA) 

 
Figura 1: São Luís (MA) 

Fonte: https://passeiourbano.files.wordpress.com/2013/09/sc3a3o-luc3ads.png 

 

Desde 1524 que os franceses frequentavam a costa maranhense. Em 1612, sob o 

comando de Daniel de La Touche, o senhor de La Ravadiére, visando a ocupação definitiva e 

com projeto de fundar uma “França Equinocial”, chega à ilha de Upaon-Açu (Ilha Grande) na 

companhia de quinhentos homens. Em 12 de agosto do referido ano, foi celebrada uma missa 

pelos padres capuchinhos. A capital maranhense, a única cidade brasileira fundada pelos 

franceses, recebeu o nome de Saint Louis em homenagem ao Rei da França Luís XIII. 

Convencionou-se a fundação da ilha dos amores em oito de setembro do referido ano, data em 

que os católicos ludovicenses consagram fervorosamente a homenagem à Santíssima Imaculada 

Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição. Teve como marco para aquele momento a 

implantação de uma grande cruz. Mas o domínio francês sob a nossa ilha não enraizou. Durou 

apenas três anos, o mesmo ocorreu com os holandeses expulsos após três anos de invasão em 

1645 pelos portugueses que reassumiram a posse definitiva de São Luís, habitando-a, 

colonizando-a e mantendo seu nome, porém, aportuguesado. 

A cidade de São Luís está localizada entre a baía de São Marcos e a baía de São José de 

Ribamar. É uma Metrópole regional composta por nove municípios, conforme a Lei Estadual 

Complementar nº 161 (Maranhão, 2013): São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, 

Raposa, Alcântara, Rosário, Bacabeira, Santa Rita e Icatu. São Luís, em 1997, foi reconhecida 

como Patrimônio Histórico da Humanidade pela a UNESCO, graças ao Centro Histórico da 

capital maranhense por conter um acervo arquitetônico, artístico e manifestações culturais de 

grande valor histórico. A ilha dos azulejos, como é também chamada por ter as fachadas de 

casarões revestidas de lindos azulejos, sendo a maioria de origem portuguesa, possui 

1.082935de habitantes (Estimativa do IBGE, 2010). São Luís apresenta uma variedade de 

opções de lazer, possui lindas praias, sendo as mais visitadas pelos turistas: praia de São 

Marcos, Ponta D’areia, praia do Calhau, praia do Olho d’água e praia do Meio. As 
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manifestações culturais são as grandes atrações no mês junino com apresentações de danças de 

bumba meu boi, dança portuguesa, dança do Cacuriá e demais danças típicas. 

São Luís é de clima tropical quente e úmido, a temperatura mínima na maior parte do 

ano varia entre 21 a 27 graus e a máxima é de 27 a 34 graus, apresenta dois períodos distintos, 

um chuvoso, que vai de janeiro a junho, e um quente, que vai de julho a dezembro. São Luís, 

ilha bela! 

 

 
Figura 2: São Luís (MA) 

Fonte: http://cidadesinteressemilitar.blogspot.com.br/2012/10/maranhao-sao-luis.html 

 

 

1.1.1 Texto Dissertativo numa visão pessoal sobre o desenvolvimento da cidade de São 
Luís. 
 

 Partindo do maior ao menor, faz-se necessário descrever o panorama institucional do 

meio, cuja temática em estudo está contextualizada. É o mesmo meio, porém com um histórico 

diversificado em tempo, cultura, evolução, compromisso e humanidade. A cidade dos azulejos, 

como assim também é chamada, marcou seu ponto de partida em 1612, trazendo consigo 

poucos registros maranhenses de outrora, correu do ponto de início na companhia de um futuro 

incerto, ciente de que muito obstáculo enfrentaria, ciente de que o tempo era seu aliado, e a 

cada etapa vencida, como incentivo o horizonte se apresentava, e nisso a cidade de muitos 

nomes cada vez mais se estruturava, cada vez menos cansava. São Luís cada vez mais corria, 
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e corria com um grande desejo de chegar e na corrida diária tornava-se pública, tornava-se 

querida, tornava-se gigante. Seu amigo inseparável, o tempo, a fez perceber que em sua 

jornada, já não estava mais tão sozinha, que todos não só a contemplavam, mas também a 

acompanhavam e a essa altura já se tornara a Ilha dos Amores. São Luís, hoje, reconhece seu 

valor, embora sua vitória ainda não esteja completa, pois há muito o que ajustar. A capital 

maranhense ainda é uma atleta em exercício, tonificada por riquíssimas culturas europeias e 

africanas; é apimentada de uma vasta lista culinária de deliciosos pratos típicos; é fonte de 

inspiração poética; é recheada por um festival de lindas danças folclóricas. Enfim, Saint Louis 

adquiriu forma, tornou-se bela, tornou-se a Grande São Luís. A corrida continua e não terá fim, 

apenas progresso. São Luís aspira a uma educação de qualidade para seu povo e distribui 

tarefas a ser cumpridas à sociedade ludovicense, atribui às escolas o cumprimento de sua 

função social. As UEBs envolvidas na PES têm desenvolvido suas atividades em prol da 

valorização do “Direito de aprender”, termo que é prioridade no processo ensino- aprendizagem 

da rede municipal de ensino, Direito de aprender nada mais é que docentes cumprirem seu 

papel de educadores pois discentes são pedras preciosas que precisam e têm o direito de serem 

lapidadas de forma que a aprendizagem aconteça significativamente, e as capacidades previstas 

sejam alcançadas. 

 

 

 

1.2 Caracterização da Unidade Ensino Básica Professora Luzenir Mata Roma  

 

A escola Unidade Ensino Básica Professora Luzenir Mata Roma, dorante UEB Profa. 

Luzenir Mata Roma, fica localizada no bairro Vila Nova República, à margem da BR-135, a 20 

Km do centro de São Luís. O bairro limita-se ao Norte e Oeste com o bairro do Maracanã, ao 

Sul com as povoações de Bacabal e Rio Grande e ao leste Maracujá. A escola Luzenir resulta 

de inúmeras reivindicações dos moradores aos órgãos competentes por meio de abaixo-

assinado. Com o pedido atendido, foi construído um prédio que logo passou a funcionar com o 

pré-escolar. Após esta conquista, moradores continuaram com a luta em busca de melhorias. Na 

administração do Dr. Jackson Kleber Lago, em 1992, a Câmara Municipal aprova o projeto de 

construção de mais um sonho da comunidade, a escola denominada de Unidade Escolar Vila 

Nova República. 

Na administração da prefeita Conceição de Maria C. de Andrade, por decisão política, o 

nome da escola foi mudado para Unidade Integrada Profa. “Luzenir Mata Roma”, cujo nome, 
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não agradou à comunidade e por consequente um trabalho de conscientização foi feito pelos 

professores em toda a comunidade pontuando a importância de se homenagear uma profissional 

de renome da educação maranhense. 

As atividades escolares tiveram início em 15 de março daquele ano, com a presença da 

comunidade, alunos, professores e representantes da Secretaria Municipal de Educação. A 

escola inicia seu papel funcionando nos três turnos na seguinte forma: 

 Turno matutino: 1ª etapa do Ensino Fundamental, 

 Turno vespertino e noturno: 2ª etapa do Ensino Fundamental, 

 Totalizando 412 alunos no referido ano letivo, com 24 professores, 2 diretores, 

2 vice-diretores, 1 secretária e 2 funcionários de apoio atendendo os três turnos. 

 
Figura 3: Fachada antiga da UEB Luzenir Mata Roma 

Fonte: Lisboa (1998). 

UEB Prof.ª Luzenir Mata Roma é uma escola pública municipal, localizada na rua da 

Pedreira, s/nº, Vila Nova República, município de São Luís. A UEB Luzenir possui nove salas 

de aula climatizadas e dois banheiros para uso estudantil, uma sala da diretoria com um 

banheiro, uma sala dos professores com dois banheiros, uma cantina com depósito de merenda, 

um depósito geral onde são guardados materiais diversos e didáticos, uma salinha onde são 

guardados materiais de uso diário, como vassouras, pano de chão, baldes, etc, um refeitório, 

uma sala de informática inativa, uma biblioteca em processo de arrumação, uma sala para 

reuniões, um pequeno pátio na área interna da escola e uma áreas livre externa circulando a 

mesma, sendo que a escola é murada. 

Conforme aos equipamentos eletrônicos, a escola possui duas televisões, três aparelhos 

de som, três Data shows, duas impressoras, uma geladeira e dois notebooks. 

Para assegurar um serviço pedagógico de qualidade, o turno matutino inicia das 7:30 às 

11:30, atende aos alunos do Ensino fundamental menor, são alunos do 1º e 2º ciclos com total 

de 18 professores e 260 alunos, com média mínima de 25 alunos/turma (Quadro 1). É uma 

clientela que exige por parte dos professores, uma atenção dobrada, tanto no que diz respeito ao 

processo de ensino-aprendizagem, como na formação de sua integridade.  
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ETAPAS TURMAS CICLOS IDADE 

1ª 02 1º Seis anos  
2ª 02 1º Sete anos 
3ª 02 1º Oito anos 
4ª 02 2º Nove anos 
5ª 02 2º Dez anos 

Quadro 1: Turno matutino – Ensino Fundamental Menor 
Fonte: Direção da UEB Profª Luzenir Mata Roma. 

 

O turno vespertino, inicia das 13:30 às 17:30, atende aos alunos do Ensino 

Fundamental Maior, são os alunos do 3º e 4º ciclos com total de 12 professores e 250 alunos, 

com média de 25 alunos/turma (Quadro 2). São alunos que por estarem em processo de 

transformações física e emocional, requer também por parte dos professores um atendimento 

mais específico para esse público. 

 

ETAPAS TURMAS CICLOS IDADE 

6º ano 02 3º Onze anos 
7º ano 02 3º Doze anos 
8º ano 02 4º Treze anos 
9º ano 02 4º Quatorze anos 

Quadro 2: Turno vespertino – Ensino Fundamental Maior 
Fonte: Direção da UEB Profª Luzenir Mata Roma. 

 

No turno noturno funciona o EJA das 18:30 às 21:20, com 5 professores e 60 alunos 

distribuídos em duas turmas de 6º/7º ano e 8º/9º ano. 

Sobre o corpo administrativos, a escola está distribuída conforme o Quadro 3: 

 

CARGOS/ FUNÇÃO 
Matutino 

7:30 às 11:30h 
Vespertino 

13:30 às 17: 30 
Noturno 

18:30 às 21:20 
Total 

Auxiliar de Serviços Diversos X X - 04 
Porteiro X X X 02 

Apoio Técnico X X - 03 
Diretor Geral X X - 01 

Diretor Adjunto - X X 01 
Coordenadora Pedagógica X X - 01 

Secretária - X - 01 
Professores 1º e 2º ciclo X - - 12 
Professores 3º e 4ºciclos - X - 18 

Professores-EJA - - X 05 
Quadro 3: Corpo administrativo da UEB Profª Luzenir Mata Roma 

Fonte: Direção da UEB Profª Luzenir Mata Roma. 
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No que diz respeito aos órgãos sociais da UEB Luzenir, são compostos pelo Conselho 

de Classe, pelo Conselho Escolar, este último se subdivide em Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal. 

Ao Conselho de Classe é atribuído a competência de analisar o desempenho dos alunos 

no decorrer de cada semestre do ano letivo. Ao Conselho Escolar é atribuído a função de 

deliberar, inspecionar e verificar todos os atos de Administração da UEB Luzenir. 

 

1.2.1 Caracterização do 6ºano -  Turma 6.2 

 
A turma era constituída por 22 alunos, treze rapazes e nove moças. Dentre os rapazes, 

havia um aluno autista, Elian, que não falava com ninguém na sala, apenas reescrevia o que se 

passava a ele. Mas ele tinha entendimento das coisas ao seu redor e os colegas o ajudavam 

dentro do possível. Uma turma pequena devido a sala ter sido subdividida para acolher a sala de 

recursos multifuncional/ Atendimento Especializado Educacional (SRM/ AEE), cuja sala, Elian 

comparecia três vezes por semana em horário contra turno. Porém, os demais alunos 

correspondiam com as expectativas no processo ensino-aprendizagem, eram alunos ativos, 

inteligentes, algumas vezes desatentos, mas nada que uma chamada de atenção não resolvesse. 

 
Figura 4: Sala de aula da UEB Prof.ª. Luzenir Mata Roma 

Fonte: Arquivo próprio 
 

1.2.2 Caraterização do 7º ano - Turma 7.1  

A turma era constituída por 29 alunos, catorze rapazes e quinze moças. Uma turma 

pequena em relação à média que varia de 40 a 50 alunos/sala na rede municipal de Ensino. Os 

alunos apresentavam as mesmas características, eram alunos ativos, inteligentes, algumas vezes 
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desatentos, porém, a maioria se destacava positivamente no que diz respeito ao interesse de 

busca do conhecimento. 

 

1.2.3 Caraterização do 7º ano - Turma 7.2  

A turma era constituída por 29 alunos, dezesseis rapazes e treze moças. Era uma turma 

com o mesmo perfil da 71. 

 

1.2.4 Caracterização do 9ºano - Turma 9.1  

A turma era constituída por 25 alunos, sendo doze rapazes e treze moças. Uma turma 

pequena, porém, com alunos ociosos para o término do ano letivo, já tinham planos para a ida 

do Ensino Médio em outra escola. Eram alunos participativos, esforçados, porém o 5º horário 

nunca era bem-vindo para eles. 

 

 

1.3 Caracterização da Unidade Ensino Básico Professora Sá Valle 

 

A escola Unidade Ensino Básico Professora Sá Vale, doravante UEB Prof. Sá Valle, 

fica localizada no bairro do Anil. Esta escola é resultado da iniciativa da gestora Cleusa 

Carvalho Sales junto com as professoras Celina de Maria de Carvalho Silva e Ilze Maria de 

Carvalho Gomes da escola “Grupo escolar Jansen Muller Nail Carvalho” que juntas 

manifestaram-se em prol de seus alunos, solicitando à Secretária Municipal de Educação, 

professora Hildenê Menezes a fundação de um colégio com turmas de 1ª à 8ª séries, visto que a 

referida escola contemplava unicamente o primário, o que dificultava a continuação dos estudos 

dos alunos daquela escola. 

O prefeito Epitácio Cafeteira, de posse do abaixo-assinado de 200 assinaturas, atendeu 

à solicitação das professoras, instalando no grupo Jansen Muller um anexo do colégio Luís 

Viana que funcionou de 1966 a 1967. O referido anexo, em três de outubro de 1967 recebeu, 

através de portaria Municipal, o nome de Ginásio Prof. Sá Valle, em homenagem ao jornalista e 

professor Joé Ribeiro de Sá Valle, que nasceu em São Luís do Maranhão, exerceu importante 

participação na cultura maranhense, onde foi professor das mais renomadas escolas ludovicense 

e jornalista dos jornais locais mais conceituados da época. 

Por conta da grande demanda, houve a necessidade de um espaço maior para atender a 

todos. Na administração do Prefeito Mauro Fecury, foi construído um prédio no bairro do Anil, 

onde funciona até hoje com nome Unidade Básica Prof. Sá Valle. 
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A escola Sá Valle é uma escola grande e bem-conceituada, atende a comunidade 

anilense, bairros e municípios adjacentes. Chegou a atender aproximadamente 2.300 alunos. 

Hoje com o crescimento dos bairros, municípios e aumento de construção de escolas, o Sá 

Valle atende aproximadamente 1000 alunos distribuídos nos três turnos (informações cedidas 

pela escola). 

UEB Prof. Sá Valle é uma escola pública municipal, localizada na rua da companhia, 

s/nº, Anil, município de São Luís. Possui 21 salas de aula, uma biblioteca, um refeitório, uma 

quadra, dois banheiros para uso estudantil, dois banheiros para professores, um laboratório, 

uma sala do gestor, uma sala de professores, uma secretaria, uma sala do gestor adjunto, uma 

sala de coordenadores, uma sala de arquivo, área livre para criança brincar, além de uma grande 

área livre arborizada na frente da escola que serve de estacionamento. A escola encontra-se 

murada. 

A escola possui três televisões, cinco aparelhos de som, três Data shows, quatro 

impressoras, duas geladeiras, dois frigobares e vinte dois computadores, funcionando apenas 

dezessete.  

O turno matutino inicia das 7:30 às 11:30, atende aos alunos do Ensino Fundamental 

Maior, ou seja, 3º e 4ºciclos com total de 380 alunos matriculados (Quadro 4). São alunos de 

fase delicada, com comportamentos e atitudes em transição, ora a criancice sobressai, mas o 

que predomina é o “ser adulto”, embora a maturidade esteja em processo. 

ETAPAS TURMAS CICLOS IDADE 

6º ano 5 3º Onze anos  
7º ano 4 3º Doze anos  
8º ano 3 4º Treze anos 
9º ano 2 4º Quatorze anos 

Quadro 4: Turno matutino - Ensino Fundamental Maior 
Fonte: Direção da UEB Prof. Sá Valle 

 

O turno vespertino, inicia das 13:30 às 17: 30, atende aos alunos do Ensino 

Fundamental Menor, 1º e 2º ciclos com 510 alunos (Quadro 5). São alunos que estão em uma 

fase muito linda, a fase da descoberta, da formação física, cognitiva, motora e afetiva. É um 

público que também requer uma atenção especial por parte do professor. 

ETAPAS TURMAS CICLOS IDADE 

1ª 5 1º Seis anos  
2ª 4 1º Sete anos 

3ª 5 1º Oito anos 
4ª 4 2º Nove anos 
5ª 3 2º Dez anos 

Quadro 5: Turno vespertino - Ensino Fundamental Menor 
Fonte: Direção da UEB Prof. Sá Valle 
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No turno noturno funciona o EJA das 19:00 às 21:30, com 70 alunos (Quadro 6): 

TURMAS QUANTIDADE DE TURMAS 

1ª/2ª série 1 
3ª/4ª série 1 
5ª/6ª série  1 
7ª/8ª série 1 

Quadro 6: Turno noturno - Educação de Jovens e Adultos 
Fonte: Direção da UEB Prof Sá Valle 

 

De acordo com o Quadro 7, o corpo administrativo da escola tem a seguinte 

distribuição: 

CARGOS/ FUNÇÃO 
Matutino 

7:30 às 11:30h 
Vespertino 

13:30 às 17:30 
Noturno 

18:30 às 21:30 
Total 

Auxiliar de Serviços Diversos X X X 08 
Porteiro X X X 04 

Apoio Técnico X X X 03 
Diretor Geral X X X 01 

Diretoras Adjuntas X X X 02 

Coordenadoras Pedagógica X X X 04 
Secretária X X - 03 

Professores 1º e 2º ciclo - X - 21 
Professores 3º e 4ºciclos X - - 42 

Professores-EJA - - X 07 
Quadro 7: Recursos Humanos da UEB Prof. Sá Valle 

Fonte: Direção da UEB Prof. Sá Valle 

 

No que diz respeito aos órgãos sociais da UEB Sá Valle, são compostos pelo Conselho 

de Classe, pelo Conselho Escolar, este último se subdivide em Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal. 

Ao Conselho de Classe é atribuído a competência de analisar o desempenho dos alunos 

no decorrer de cada semestre do ano letivo. Ao Conselho Escolar é atribuído a função de 

deliberar e inspecionar, verificar todos os atos de Administração da UEB. Prof. Sá Valle. 

 
Figura 5: UEB Prof. Sá Valle 

Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 6: Área livre da escola UEB Prof. Sá Valle 

Fonte: Arquivo próprio 
 

1.3.1 Caracterização do 2º ano (1o ciclo)  

 

As turmas do 2º ano da UEB Sá Valle são compostas em média por vinte e cinco a 

trinta alunos/turma, predominando as meninas, todos com idade entre 7 e 8 anos, com um 

rendimento escolar não muito satisfatório para a etapa em que eles se encontram. Isto é 

confirmado diante o diagnóstico aplicado com os alunos e entrevistas feitas com as professoras 

cooperantes. Como exemplo, em uma das turmas, há 25 alunos na hipótese pré-silábico e (0) 

alfabético.
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2.1 Experiência de ensino/aprendizagem no 3º/4º ciclo do Ensino Básico na UEB 

Profa. Luzenir Mata Roma 

A experiência vivenciada na PES I, na escola Luzenir, foi no geral tranquila e normal, 

até porque são turmas de convívio diário, pois fazem parte da minha jornada de trabalho 

naquela escola. A seguir, apontarei de forma sucinta de como foram conduzidas as aulas 

ministradas por mim durante a PES no decorrer de 15 de setembro a 18 de setembro de 2015. 

No 6º ano, foram ministradas as disciplinas de Matemática e Geografia. Na aula de 

matemática foi abordado o assunto “Números Naturais”. No primeiro momento, foi 

apresentado um vídeo sobre a origem dos números. Em seguida foi exposto os Números 

Naturais e subconjunto dos Números Naturais, enfatizando a multiplicação desses números, 

pois estava na sequência de conteúdos do professor titular da turma. Após o vídeo, foi feita a 

explanação do assunto no quadro branco e, como fixação do conteúdo, teve atividade no quadro 

/ caderno e no tabuleiro de Pitágoras (G1) foram resolvidos assuntos de multiplicação e em uma 

segunda tabela numérica (G2) foram revisados assuntos de adição para reforçar a compreensão 

dos tópicos relacionados à multiplicação. 

Quanto à Geografia, foi trabalhado o Surgimento do Universo, para isso, foi 

apresentado um vídeo abordando a teoria do Big Bang e toda a formação do Sistema Solar 

(G3). Como fixação foram feitos questionamentos orais, atividades escritas e posteriormente, 

através de recursos uma demonstração do Sistema Solar. Devido ao balão (que representaria o 

sol) ter furado, a experiência ficou para a aula seguinte. 

No 7º ano, foi trabalhado em Ciências os conteúdos alimentos saudáveis/não saudáveis 

e pirâmide alimentar (cf. Anexo C). No primeiro momento, pedi aos alunos que pegassem as 

figuras de alimentos favoritos deles sobre a mesa e as colassem no cartaz exposto no quadro. 

Não foi surpresa para mim, eles selecionaram os alimentos não saudáveis. Não fiz comentário 

sobre as escolhas deles, agradeci a participação e no final da aula pedi que eles relacionassem o 

cartaz que eles haviam montado no primeiro momento com a pirâmide alimentar que foi 

trabalhada no decorrer das aulas. Todos sorriram olhando um para a cara do outro. Este gesto 

me convenceu que eles estavam conscientes do mau hábito alimentar que praticavam.  

No segundo momento, após a colagem do cartaz, passei um clipe musical abordando 

uma comilança, envolvendo alimentos saudáveis/não saudáveis. Neste clipe apareciam 

crianças, jovens e adultos aparentemente saudáveis e obesos. Após a apresentação do clipe 

musical, questionei com a turma sobre a performance dos personagens e que alimentos podem 

contribuir para uma vida saudável e não saudável. Em seguida, apresentei um vídeo expondo a 

pirâmide alimentar. No decorrer da aula apresentei outras figuras de alimentos (cf. Anexo C), 
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comentei sobre a importância de se praticar atividade física, da escala de nutrientes contidos 

nos alimentos e conceitos de alimentos, nutrição e pirâmide alimentar. Como atividade de 

fixação, pedi que a turma, em pequenos grupos, formasse um cartaz de alimentos saudáveis e 

não saudáveis à nossa saúde com as gravuras que eles trouxeram de casa, figuras já solicitadas 

um dia antes da aula. 

Quanto à Língua Portuguesa, foi trabalhada a classe dos adjetivos. Para início, expus no 

quadro um texto musical que falava de uma moça amada, porém, esta moça era cheia de 

defeitos físicos – Música Mulher-Peixão (cf. Anexo D). Após cantar a música, pedi que a turma 

apontasse as qualidades da moça e as identificasse quanto a classe gramatical. Mas, para que a 

turma respondesse, tivemos que citar oralmente as dez classes gramaticais. Após reconhecer 

cada característica da moça como adjetivos, de imediato eu questionava a que classificação do 

adjetivo tal palavra pertencia. No final, fazíamos a correção de algum equívoco citado por eles. 

Em seguida, passei um vídeo abordando a classificação dos adjetivos, dando continuidade aos 

demais conteúdos, os registrei no quadro buscando sempre a participação da turma. A fixação 

foi feita com questionamentos orais e escritos em caderno/folha. 

 

2.2 Experiência de ensino/aprendizagem no 9ºano do Ensino Básico na UEB Profa. 

Luzenir Mata Roma 

Dar aula no nono ano, a princípio me causou uma certa insegurança devido não ter 

contato com a disciplina, assim como as demais. Neste sentido, mantive o tema na sequência 

em que estava para que não quebrasse o trabalho do professor titular. 

A aula foi iniciada com apresentação de um slide preparado por mim. Neste slide 

continha como fundo musical o repertório do cantor Cazuza - Brasil (cf. Anexo E), onde 

apresentava imagens de vários protestos ocorridos no Brasil e na cidade local. Após 

apresentação, instiguei a turma do que tratava o slide, e à proporção que os alunos iam 

descrevendo eu ia confirmando, ia pedindo que eles associassem a imagem com fatos 

relevantes ocorridos no Brasil e recentemente na cidade local e no decorrer da aula ia inserindo 

questionamentos. Comentei que nos protestos as pessoas se reúnem com a finalidade de 

reivindicar algo e que existem diferentes formas de manifestação/protesto. Continuando, foi 

trabalhado conceitos/pontos positivos/negativos de movimentos sociais e na sequência foi 

trabalhado Democracia, sempre ouvindo primeiro as ideias dos alunos e posteriores minhas 

pontuações. Como fixação, foi solicitado à turma que, em pequenos grupos, apresentasse de 

forma respeitosa e democrática em cartazes suas insatisfações sobre algum fato em que eles se 

sentissem lesados seja na esfera social, política ou econômica. Também foi solicitado a eles que 

fizessem uma análise crítica da letra da música apresentada no slide, associando-a com a 
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realidade do nosso país, nossa cidade. O mesmo procedimento foi feito com o assunto 

“Conflitos no campo” em que utilizei a música Majestoso Sem Terra - O Hino da Reforma 

Agrária (cf. Anexo F). Um tema bem próximo à realidade da clientela em foco, visto que a 

mesma está inserida em uma comunidade rural, onde é comum uma comunidade surgir a partir 

de uma invasão de terras.  

No decorrer da semana do PES na escola UEB Luzenir, foi de grande ansiedade, pois 

nunca me encontrei em tal situação, ao mesmo tempo desempenhando o papel de aluna 

(estagiária) e profissional. Acredito que correspondi com as expectativas da minha supervisora 

de estágio e surpreendi positivamente meus alunos ao ministrar para eles aulas de outras 

disciplinas. Tal experiência foi de grande aprendizagem para minha formação acadêmica, 

serviu para uma autorreflexão sobre as minhas práticas pedagógicas no processo ensino-

aprendizagem. E hoje percebo que sem me dar conta, ao inserir em minhas aulas recursos 

diversos no intuito de enriquecê-las, já vinha dando espaço para o uso da tecnologia em sala de 

aula. Tal recurso tem contribuído para o melhor desempenho dos alunos como para a 

valorização do meu trabalho. Com isso, é importante considerar que tal procedimento vai ao 

encontro com o pensamento “Você vê a mudança acontecer na sua frente e volta para casa 

feliz” professora de história Raquel Foresti – EMEF (Educação.doc, 2013). 

 

2.3 Experiência de ensino/aprendizagem no 1º ciclo do Ensino Básico UEB Prof. Sá 

Valle 

A experiência vivenciada na PES na escola Sá Valle foi movida com muita convicção 

de que o tema escolhido a ser trabalhado era de grande importância e inovador para o ciclo 

escolhido. 

Compareci na UEB Sá Valle dia dezessete de março de 2017, portando a carta de 

apresentação encaminhada pela SEMAD. Nessa época as professoras estavam de recesso 

(suspensão das atividades laborais), então retornei dia vinte e sete de março, contei com a 

contribuição da gestora adjunta ao me repassar dados de caracterização da referida escola. De 

três a sete de abril solicitei quatro alunos de cada turma do 2º ano do 1º ciclo para aplicar o 

diagnóstico de aprendizagem. Levei os alunos ao laboratório de informática por etapa com as 

devidas permissões (Apêndice A), em grupo de quatro. Antes do início do diagnóstico esclareci 

a eles o porquê de eles estarem lá e fizemos a lista dos combinados, para garantir a boa 

convivência no decorrer do projeto. Em quatro de abril tive a oportunidade de conhecer as 

professoras que me cederiam seus alunos, na oportunidade, participei do planejamento com 

elas, onde tive o acesso do que seria trabalhado durante a semana. Em onze de abril, ocorreu o 
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primeiro contato dos 16 alunos no laboratório de informática. De acordo com o que foi 

planejado pelas professoras, apliquei atividades voltadas para o tema Páscoa no aplicativo TUX 

PAINT. Os alunos tinham que primeiro identificar-se através da escrita, pôr a data e em seguida 

desenvolver algo relacionado à Páscoa. Os silábicos alfabéticos e alfabéticos foram os 

primeiros a receber minhas instruções e seguiram em frente manuseando e interagindo com o 

aplicativo, e fizeram um bom trabalho. Os pré-silábicos e silábicos sem/com valor sonoro 

tiveram mais dificuldades em executar a tarefa, porém, eles tinham a lista dos seus nomes 

anexada na parede, a data exposta no quadro e eu auxiliando-os dando as instruções iniciais. O 

teclado foi uma ferramenta muito útil para os que conhecem o alfabeto. Para os alunos que não 

conheciam o alfabeto, o teclado tornou-se uma fonte de pesquisa mais próxima e mais concreta 

visto conter todo o abecedário, símbolos numéricos e demais ferramentas (traços, espaços, etc.) 

e ferramentas do aplicativo Tux Paint em um mesmo espaço. Neste primeiro contato dos alunos 

pré-silábicos e sem valor sonoro com a tecnologia, a meta foi alcançada parcialmente, mas isso 

já era esperado, pois o tempo torna-se curto se estamos diante de coisa nova e ainda não se tem 

o mínimo de conhecimento sobre a referida ferramenta. 

A1 

 
                                            Figura 7: Atividade do aluno em nível pré-silábico 

                     Fonte: Arquivo Próprio 

                                                                        B1 

 

       Figura 8: Atividade do aluno em nível silábico sem valor 
                            Fonte: Arquivo Próprio 
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Em 18/04, os alunos, mais uma vez, fizeram-se presentes no laboratório de informática, 

iniciaram a atividade usando o aplicativo Tux Paint, oportunizando o momento com a 

identificação da escola, data, nome e a seguir foi trabalhado o tema índio. Na oportunidade, fiz 

um breve comentário a respeito do tema. Os alunos utilizaram as ferramentas do aplicativo sob 

minha orientação para desenhar e escrever os nomes relacionados ao dia a dia dos índios. Para 

encerrar a atividade, tiveram que fazer a leitura marcada das palavras escritas.  

 

 
                  Figura 9: Alunos realizando atividade utilizando o Tux-Paint 

                                      Fonte: Arquivo próprio 
 

 

 
                                   Figura 10: Atividade do aluno 

                                        Fonte: Arquivo próprio 
 

Em 25/04, foi trabalhado o Gcompris (figuras 11), demos uma pausa ao aplicativo Tux 

Paint, deixando-o para as datas comemorativas e/ou temas mais apropriados. No Gcompris, foi 

trabalhado com os alunos pré- silábico e silábico sem valor sonoro o alfabeto e os números; 

com os alunos silábicos com valor sonoro, foi trabalhado adição. Para os silábicos alfabéticos e 

alfabéticos, usamos o aplicativo Editor de Texto com a atividade “ditado significativo”, nesta 
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atividade foi trabalhado lista de palavras do mesmo grupo semântico com o objetivo de 

oportunizar o treino da escrita e leitura aos silábicos e o treino ortográfico aos alfabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Atividade no GCompris 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Em 03/05, a aula inicia com um diálogo informal e neste diálogo são abordados os 

cuidados que devemos ter com os animais. Como atividade, foi apresentado aos alunos pré-

silábico e silábico sem valor sonoro atividade envolvendo lateralidade e interação com os 

periféricos do computador (mouse, setas, sinais gráficos, etc.), com os demais alunos, foi 

trabalhado leitura e escrita de nomes de animais, como mostra a seguir a figura 12, do que foi 

trabalhado no aplicativo. No decorrer do projeto, os alunos vão cada vez mais interagindo com 

os aplicativos e ao manuseá-los, vão também melhorando o desempenho de cada um tanto na 

coordenação motora, como no conhecimento cognitivo, fato que só confirma a importância de 

se aliar a sala de aula com o laboratório de informática. E a cada dia de projeto vão-se 

utilizando os aplicativos, associando-os dentro do possível, aos conteúdos trabalhados em sala 

de aula. 

  

Figura 12: Atividades 
Fonte: Arquivo próprio 
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No decorrer do projeto, as atividades iam acontecendo de modo a oportunizar os alunos 

à familiarização com o computador e uso dos aplicativos. Algumas amostras:  

 

 Editor de texto 

O conjunto de figuras 13, refere-se ao ditado significativo feito com palavras de mesmo grupo 

semântico. Na oportunidade, eu ditava as palavras de uma por uma e as crianças iam 

escrevendo no computador conforme seus entendimentos. A seguir, íamos ao quadro-branco 

fazer a correção das palavras: Leitura das supostas palavras escritas corretamente, correção das 

mesmas, logo após, reescritas no computador das palavras corrigidas, mantendo-as paralelas às 

supostas palavras escritas corretas pelos alunos. 

 
Figura 13: Ditado, correção e reescrita das palavras 

Fonte: Arquivo próprio 
 

O conjunto de Figura 14, refere-se às atividades de leitura e escrita: A imagem D1, foi 

destinada aos alunos alfabéticos, na oportunidade eles manuseavam o Editor de Texto e tinham 

como auxílio o livro de Português. Esses alunos liam a atividade no livro, a transcreviam para o 

editor de texto e em seguida a respondiam. Com este processo, os alunos têm a oportunidade de 

familiarizar-se com o teclado, trabalhar pontuações, sinais gráficos, espaços, letras maiúsculas e 

minúsculas, etc. Aos alunos silábicos, segue também os procedimentos da atividade figura 13, 

ver  a imagem D3. A imagem D2, cujo aplicativo é o Tux Paint, alunos alfabéticos utilizam o 

livro de Português e reescrevem de forma criativa a “poesia As borboletas” a proporção que 

eles vão fazendo a reescrita da poesia, eles vão automaticamente lendo e associando a 

ortografia das palavras. Com este recurso diferenciado, é possível trabalhar também gêneros 

textuais, demais disciplinas e envolver principalmente os alunos pré- silábicos. 
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D1    D2 D3 

 
Figura 14: Três grupos, três atividades diferentes com uso do Editor de Texto e Tux Paint 

Fonte: Arquivo próprio 

 

 

A atividade da figura 15, segue o mesmo procedimento da Figura 13. Nesta atividade, a aluna Vitoria 

Serra, se orienta pela atividade da colega e digita corretamente a palavra “laboratório”. 

 

                   B2                               B2 

 
Figura 15: Dois grupos, uma lista de palavras para cada grupo 

Fonte: Arquivo próprio 
 

D2 

 
                                                       Figura 16: Uso do aplicativo Tux Paint 
                                                                Fonte: Arquivo próprio 
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Estas atividades, embora parecidas, possuem detalhes diferentes, por exemplo: Fundo 

das imagens têm cor diferente, a fonte diferencia-se em tipo e tamanho, fonte com cor diferente 

e uso de ferramentas diferentes. 

 

Figura 17: Tux Paint 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 Gcompris 

Para um trabalho inicial de leitura e escrita, é coerente que, ao se escolher o aplicativo 

Gcompris, se inicie pela atividade de nível 1 e à proporção que a criança vai evoluindo nas 

atividades, o professor   vai introduzindo o próximo nível até o aluno chegar ao último nível, 

como mostra as figuras 18 e 19. O mesmo procedimento se aplica para as demais categorias do 

Gcompris. 

 

 
Figura 18: Atividade de nível 1 

Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 19: Progressão de Nível 

Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Figura 20: GCompris 

Arquivo próprio 
É preponderante expor um breve comentário a respeito do desenvolvimento da escrita, 

que segundo a teoria da Psicogênese da escrita, elaborada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 

defende que o processo de evolução da escrita passa por quatro níveis. Níveis que também são 

nomeados por hipótese silábica alfabética. 

HIPÓTESE 
ALFABÉTICA 

SIGNIFICADO 
EXEMPLO: 

A criança ao invés de escrever 
BONECA, escreve: 

Pré-silábico 
A criança não estabelece relação entre 
grafia e fonemas. Ex.: figura- A1 

 rabiscos, número, caratujas,  
etc.   

-Silábico- s/v/s 
 

-Silábico- c/v/s 

-A criança já compreende que se escreve 
com letras e as escreve aleatoriamente, 
sem correspondência entre grafia e som. 
Ex.: Fig.- B1 
- Já faz relação grafia/ fonema. Ex.: Fig. 
B2 

-Letras do seu nome, 
consoantes, vogais, sem fazer 
relação entre grafia X fonema. 

bk / o k / b a / e a / 
ba/ etc. 

Silábico alfabético 

A criança já está mais evoluída na escrita. 
Mas agrega letras sem que esta tenha 
correspondência sonora na palavra 
solicitada. Ex.: Fig.: C1 (cf. Apêndice H) 

Boek/ oneca/ boekr, boef, ora 
acerta. 

Alfabético 

A criança já compreende o sistema da 
escrita. Ex.: Fig. D1 

Boneca/ Obs.: morango– 
morago/morãgo. Nesta 
hipótese, já se trabalha 
ortografia. 

Quadro 08: Hipóteses silábicas 
Fonte: A autora 
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Leitura e escrita das palavras 

 

Figura 21: Leitura e escrita das palavras 
Fonte: Arquivo próprio 

Trabalhando Adição, Periféricos do computador, Simetria e Lateralidade 

 
Figura 22: Trabalhando adição, periféricos do computador, simetria e lateralidade 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Algumas informações do GCompris 

 

Figura 23: Algumas informações do GCompris 
Fonte: Arquivo próprio
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3.1 Enquadramento teórico 

Segundo Saldanha (1979, p. 25), três são as áreas apontadas para fundamentar a 

Tecnologia Educacional: Psicologia, Análise de Sistemas e Teoria da Comunicação. Tais áreas 

estão intimamente interligadas apresentando pontos em comum, porém cada área com sua 

especificidade.  

No que diz respeito ao ensino, a Psicologia do desenvolvimento tende a explicar vários 

aspectos do funcionamento da mente humana e um desses aspecto é que explica como acontece 

o processo de aquisição do conhecimento do indivíduo, as teorias de aprendizagem do 

desenvolvimento, sendo as principais de natureza Ambientalista e Naturalista; A Análise de 

Sistemas é “a atividade que tem como finalidade realizar estudos de processos a fim de 

encontrar o melhor e mais racional caminho para que a informação possa ser processada1”. 

Quanto a Teoria de Comunicação, é interessante reforçar que o ato de se comunicar é 

indispensável ao indivíduo, a comunicação tem seus elementos que facilmente são 

identificados, eles são:  Emissor, Receptor, Código, Mensagem, Referente e Canal de 

comunicação. A Tecnologia Educacional enriquece o processo de comunicação entre os 

indivíduos em diferentes contextos. 

A educação maranhense ainda está em movimento procurando meios e subsídios para 

atender às ações de direitos de aprendizagem (Introduzir, aprofundar e consolidar) verbos que  

Trazem os cadernos de formação do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa). O Município de São Luís, sempre que possível, oferece formações continuadas aos 

professores alfabetizadores da rede, através do PNAIC, aliança fechada entre o Governo 

Federal, estados, municípios e entidades, assumindo o compromisso de alfabetizar crianças até 

8 anos de idade (3º ano do primeiro ciclo), finalizando o ciclo de alfabetização. O Pacto é 

formado por um conjunto integrado de ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas 

disponibilizado pelo MEC, tendo como prioridade a formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

As ações do Pacto firmam-se em quatro eixos de atuação: 

1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores 

de estudo; 

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 

educacionais; 

3. Avaliações sistemáticas; 

4. Gestão, controle social e mobilização. 

                                                      
1 Retirado do site: https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_sistemas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_sistemas
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A primeira formação do PNAIC foi em 2013, na área da Linguagem com 120 horas. No 

ano seguinte, as formações foram realizadas contemplando a disciplina de Matemática com 80 

horas mais, 08 horas de seminários, além das atividades extraclasse. Em 2015 foi abordado 

“Organização do Trabalho Pedagógico na Perspectiva da Inclusão e da Interdisciplinaridade”. 

O curso teve o mesmo ritmo da carga horária do curso de matemática. As formações têm sido 

ministradas pelas professoras formadoras do NALF/SEMAD. O NALF tem como objetivo 

coordenar as ações pedagógicas do Ciclo através de formação continuada, colaborar com o 

currículo e analisar os resultados das avaliações em grande escala. 

O INEP entra somando com o trabalho do PNAIC ao desenvolver em 2013 a Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA) e assumindo a sua aplicabilidade aos alunos de 3º ano (série 

em que encerra o ciclo de alfabetização) matriculados em escolas de rede pública, visando a 

partir do resultado da ANA, avaliar o nível de aprendizagem desses alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática, apresentar subsídios na oferta e qualidade de ensino e garantir as 

metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. A ANA é um dos 

instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Segundo as informações do 

INEP em 2016, os testes da ANA foram aplicados a 2,5 milhões de estudantes, cerca de 50 mil 

escolas em todo o país. 

 

3.1.1 Por que não estreitar a relação entre Letramento x alunos x Letramento Digital? 

 
Desde os primeiros sinais de tecnologia como recurso de ensino, é que os recursos 

pedagógicos vêm se evoluindo sucessivamente e nesse percurso de evolução podemos lembrar 

que a inserção da Tecnologia Educacional no Brasil surgiu em 1960, com um porte tecnicista. 

Na época, a escola com grande poder de influência, induzia a todos que a aprendizagem 

dependia de especialistas e de técnicas, com isso, o modelo educacional do Brasil firmou-se nas 

páginas da LDB – Lei nº 5.692/1971.  

A Tecnologia da Educação tem passado por muitas modificações desde seu 

aparecimento no espaço escolar. “Nos anos 1990, a tecnologia educacional se confundiu com o 

uso dos computadores na escola, com a informática aplicada à educação. A partir dessa década, 

a relação de TE com a informática passa a ser cada vez mais estreita, uma vez que Tecnologia 

Educacional se ocupa do estudo teórico-prático da presença e do papel dos recursos 

tecnológicos na educação. O conhecimento das tecnologias disponíveis na sociedade moderna 

passou a se fundamentar para um trabalho educacional transformador e de qualidade” (Santos, 

2016, p. 23). Trazer a tecnologia para a sala de aula, tornar semanalmente o hábito de acesso às 

ferramentas computacionais é uma das maneiras de revelar que a educação continua em 
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processo de evolução, que a escola em perspectiva de mudança busca alternativas, 

procedimentos dinâmicos e diversificados de modo a dar credibilidade no potencial da junção 

da tecnologia no processo ensino-aprendizagem, oportunizando a inclusão digital no espaço do 

aprendiz.  

A Mídia, por ser um recurso riquíssimo de informação, tem um grande potencial de 

globalizar fatos diversificados ao mesmo tempo nos quatro cantos do mundo. A pertinência 

desta proposta firma-se na relevância de introduzir os recursos computacionais no cotidiano 

escolar sob o monitoramento de profissionais qualificados para atender às necessidades 

específicas relacionados ao processo ensino-aprendizagem informatizado, considerando as 

hipóteses silábicas que cada aluno se encontra em turmas de alfabetização, respeitando suas 

limitações e atribuindo a eles a autoconfiança de si ao valorizá-lo como um ser capaz de superar 

os desafios que lhes são propostos. 

Como refere Warschauer (2003), “Nos anos 1980 começou-se a destacar a importância 

da alfabetização informática e das habilidades técnicas necessárias para o uso do computador. 

Mais tarde o conceito evoluiu para o de alfabetização informacional, envolvendo a capacidade 

de reconhecer, avaliar e usar a informação de forma eficaz. Paralelamente, surgia a chamada 

alfabetização midiática, que fazia referência à competência analítica dos receptores da mídia 

para analisar, criticar, filtrar e interpretar determinada informação. Com o advento da internet e 

tendo como alvo a inclusão política e social, a alfabetização midiática passou a ser interpretada 

também como a capacidade de participar dos processos democráticos mediante a apropriação 

dos canais de comunicação que a web disponibiliza. Finalmente, no século XXI, todas essas 

definições parecem confluir na alfabetização digital, conceito único e mais amplo, que por sua 

vez se encontra em grau muito maior de complexidade e articulação (Glister, 1997). 

A alfabetização digital abarca as mais variadas ações, a aquisição de habilidades 

técnicas, a capacidade de compreender a informação acessada, de utilizar essa informação de 

maneira estratégica, de acordo com diferentes objetivos em linguagens distintas (Bawden, 

2008). 

A variedade de interpretações teóricas dessa nova definição de alfabetização, nota Van 

Dijk (2005b), mostra como a percepção do computador tem evoluído. De uma ênfase nas 

dificuldades técnicas, passa-se a valorizar o lugar do indivíduo e suas potencialidades criativas, 

as quais pressupõem capacidades de uso que vão muito além da utilização meramente 

tecnológica do aparelho eletrônico (Pichelota, 2016). 

Diante desta riquíssima explanação da Pichetola, lança-se a pergunta, Por que não 

estreitar a relação entre letramento X aluno X letramento digital? 
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Sabe-se que, em se tratando de educação, estamos muito distantes do padrão de 

qualidade de ensino e a alfabetização pede socorro, podemos constatar com Soares (2016). Não 

inserir o aluno no contexto diversificado dos meios de comunicação no mundo de hoje é um 

retrocesso. Falar da alfabetização dissociada da tecnologia educacional é dificultar o processo 

de escolarização de uma clientela que acaba de dar o primeiro passo à sua longa jornada em 

busca da própria formação. Nesse momento em que o processo de ensino-aprendizagem se 

inicia na vida do indivíduo, é oportuno unificar o processo de leitura e escrita com o letramento 

digital, juntos ambos resultarão em uma aprendizagem mais significativa, mais atraente e acima 

de tudo, deve-se reconhecer que duas aprendizagens acontecerão paralelamente, uma dando 

suporte a outra. Desenvolver o trabalho de alfabetização não é nada fácil, prova maior disso é a 

existência de vários teóricos, cada um defendendo a sua linha de raciocínio, justificando a 

multiplicidade das ramificações no processo de alfabetização. 

Resgatando a UNESCO em 1958, que como forma de definir o conceito de alfabetizado 

e analfabeto estabelece que: 

“É alfabetizada a pessoa que é capaz de ler e escrever com compreensão um enunciado 

curto e simples sobre a vida cotidiana. É analfabeta a pessoa que não é capaz de ler e escrever 

com compreensão um enunciado curto e simples sobre a vida cotidiana” (Soares, 2016, p.32). 

Sobre esses conceitos tem-se dois raciocínios. Primeiro, tais conceitos são 

ultrapassados, pois não comungam com a definição que se tem hoje sobre o conceito de 

alfabetizado. Segundo Soares, alfabetização “é a aquisição básica de leitura e de escrita e dos 

usos fundamentais da língua escrita na sociedade em que o indivíduo vive” (2016, p.54). 

Segundo, poderíamos não descartar tal conceito, mas porque não definir este conceito da 

UNESCO como o primeiro estágio da alfabetização? 

Sabemos que a alfabetização é um processo de várias etapas com duração de três anos 

de escolarização que inicia na primeira etapa e vai até a terceira etapa do primeiro ciclo como 

defende o PNAIC. Nesta última etapa, o aluno encontra-se com oito anos de idade e se espera 

que ele tenha consolidado as capacidades necessárias que atenda os pré-requisitos para que seja 

considerado um ser alfabetizado, que compreenda o sistema da escrita alfabética e seja capaz de 

ler e produzir textos diversificados. Não se pode esquecer que alunos de escolas privadas e 

filhos de professores são “alfabetizados” com seis anos de idade, e até mesmo com cinco anos, 

enquanto que um percentual considerado de alunos de escolas de rede pública chega à 2ª etapa, 

com sete anos de idade, sem mesmo ter alcançado a hipótese da escrita com valor sonoro. 

Então, porque não definir o tal conceito como capacidades a ser alcançadas pelos alunos de seis 

anos visto que eles terão mais dois anos para consolidar o processo. Neste “primeiro estágio” 
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do processo, a prática ao uso do computador ao desenvolver as atividades dos aplicativos, vem 

fortalecer o processo inicial, dando direcionamento gradativo ao processo de letramento e ao 

processo de letramento digital, favorecendo uma aprendizagem lúdica e contextualizada. Com 

isso, a educação fica na torcida que ao término do ano letivo, a primeira etapa (primeiro ano) 

saia de mala nova recheada de características e pressupostos para dar continuidade na 

maturidade linguística que o processo exige. 

Pensando em ser útil e visando melhorar meu trabalho em sala de aula, é que me 

proponho a fazer esses estudos seguindo a linha de raciocínio das citações de alguns grandes 

conceituados teóricos da Teoria de Aprendizagem e teóricos da Tecnologia da Educação.  

Espera-se que a rede municipal de ensino de São Luís, por sua vez, sabedora de sua 

função social, abrace a causa e promova aliança não só a este projeto, mas sim, também a 

outros que  estejam relacionados aos aplicativos tecnológicos educacionais, manifestando 

interesse, implantação de ativos laboratórios tecnológicos nas escolas e promova aos 

professores formações continuadas de modo a oportunizar o professor à diversidade de recursos 

tecnológicos, tornando-o um profissional consciente no seu dever de construir e evoluir suas 

práticas pedagógicas em prol do desenvolvimento de seus alunos. Não podemos esquecer que 

nossos alunos estão inseridos em uma sociedade em “rede” e a eles devemos assegurar 

mecanismos inovadores, visando um ensino de qualidade. 

 

 

3.1.2 A informática aliada à alfabetização 

 

De acordo com o Plano Municipal de Educação de São Luís-2015/2024 (São Luís, 

2015), que apresenta como estratégia da meta 2, (2.5) “Garantir aquisição, Instalação e 

manutenção de laboratórios de informática em 100% das escolas do Ensino Fundamental da 

Rede Pública Municipal de São Luís, na cidade e no campo”, é que torna-se pertinente a 

inserção não só do uso dos aplicativos computacionais aqui tratado nem mesmo as séries em 

foco, mas sim, toda a diversidade relacionada à inclusão digital e toda a clientela estudantil, 

tendo como item indispensável um laboratório de informática ativo e equipado de forma a 

atender às necessidades da comunidade escolar nos horários de funcionamento das  escolas 

municipais.  

Sendo o Linux Educacional uma distribuição INUX, desenvolvida pelo Centro de 

Experimentação em Tecnologia Educacional (CETE) do Ministério da Educação (MEC), o que 

o torna um projeto do Governo Federal, tem como objetivo simplificar o uso dos aplicativos 
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(software livre) em ambiente de informática no espaço escolar, promovendo o melhor 

desempenho de seus usuários no processo ensino-aprendizagem. “A versão 5.0 foi 

desenvolvida pelo Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), com o apoio de técnicos dos Núcleos de Tecnologia Educacional. 

Possui novos aplicativos e novos recursos de interface e de interação totalmente desenvolvidos 

com base na experiência dos usuários”. 

 

3.1.3 A utilização dos aplicativos computacionais como apoio didático na alfabetização de 
primeiro ciclo 

 

“É preciso não perder tempo, não deixar para os anos 
seguintes o que devemos assegurar desde a entrada das 
crianças, aos seis anos, na escola” (Beauchamp; 
Pagel; Nascimento, 2007, p. 101). 
 

Seguindo o raciocínio do pensamento acima, faz-se necessário o uso dos aplicativos 

computacionais (softwares livres) contidos no Linux Educacional 5.0 junto com as práticas 

pedagógicas predominantes no decorrer do processo de alfabetização e letramento trabalhado 

em sala de aula, visando um crescimento mútuo e dinâmico, expandindo estratégicas favoráveis 

à aprendizagem no que diz respeito ao ensinar e aprender a ler e escrever em turmas de 

alfabetização. Ao mesmo tempo que a criança está em processo de descoberta e familiarização 

com os recursos pedagógicos habituais e muitas vezes únicos, usados em sala de aula como os 

lápis, borracha e caderno, materiais de grande importância, mas que ora e outra fazem falta em 

sala de aula, fato que pode ser confirmado pela campanha “Compra de material pedagógico”2 

(Sindeducação, 2016), é necessário vincular paralelamente o acesso às ferramentas digitais. Tal 

parceria fortalecerá o processo ensino-aprendizagem, reduzindo o analfabetismo/analfabetismo 

digital proporcionalmente. Vale lembrar que o analfabetismo é a incapacidade de ler e escrever 

que compromete o exercício pleno da cidadania, enquanto que o analfabeto digital é incapaz de 

obter informações por meios da informática, ou quaisquer outros meios de tecnologia. Com a 

expansão digital em todos os setores econômicos, sociais, culturais e considerando que nossa 

clientela está inserida em uma era digital, é mais que oportuno trabalharmos gradativamente 

neste ciclo de aprendizagem o desenvolvimento de habilidades em motora fina, lateralidade, 

sonorização, símbolos gráficos, numéricos, abecedário, percepção, afetividade, relação 

                                                      
2  Protesto sindical contra a compra do material didático pelo professor, atribuindo a 
responsabilidade ao governo municipal. 
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interpessoal, ou seja, conhecimentos multidisciplinares com a junção dos aplicativos 

computacionais e os recursos didáticos pessoais acima citados. 

Dando prioridade aos alunos de 6 anos e estendendo aos de 7/8 anos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem detectadas no primeiro trimestre do ano letivo, faz-se necessário 

um acompanhamento paralelo a esses alunos tendo como apoio pedagógico, a utilização dos 

softwares livres já mencionados. Toda possibilidade de melhorias é sempre bem-vinda, no 

processo ensino-aprendizagem, um ambiente informatizado, acolhedor, um profissional íntimo 

com as ferramentas computacionais e disposto em fazer a diferença na formação de sua 

clientela, já é um bom começo para um ensino de qualidade e uma aprendizagem significativa.  

 

Figura 24: Laboratório de informática 
Fonte: Arquivo próprio 

 

3.1.4   Como inserir os aplicativos computacionais no planejamento anual? 

 

“Devemos evitar a lógica da substituição ou 
aniquilamento. Em várias expressões da cibercultura, 
trata-se de reconfigurar práticas, modalidades 
midiáticas, espaços, sem a substituição de seus 
respectivos antecedentes” (Lemos, 2003, p. 8 apud 
Santos, 2016, p. 51). 

 

Assim como as disciplinas são contempladas no planejamento anual, é interessante que 

os aplicativos computacionais, neste caso, os aplicativos em pauta e /ou os que possam surgir 
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no decorrer do processo, sejam também inseridos não só no planejamento anual, mas sim nos 

demais planejamentos, pontuando as capacidades, conteúdos e desenvolvimentos conforme 

constam na grade curricular da escola. É importante que ao trabalhar os aplicativos 

educacionais com os alunos na sala de informática, se faça a seleção de atividade a ser 

executada com os conteúdos trabalhados em sala de aula regular. Para isso, é preciso uma 

conexão pedagógica entre o professor de sala de aula regular com o professor responsável pelas 

aulas de apoio no laboratório de informática, visando garantir no decorrer do ano letivo os 

direitos de aprendizagem dos alunos que se encontram com dificuldades na aprendizagem. 

Relembrando, deve-se dar prioridade aos alunos de 6 anos e conseguinte 7/8 anos (primeiro 

ciclo) com dificuldades de aprendizagem detectadas no primeiro trimestre do ano letivo e em 

seguida planejar as ações educativas. Faz-se necessário um acompanhamento paralelo a esses 

alunos utilizando os softwares livres já mencionados. Vale lembrar que os aplicativos não 

substituem de forma alguma as atividades da sala de aula regular, por esta razão, sempre afirmo 

neste trabalho que os aplicativos educacionais vêm como alternativas de soma às práticas 

didáticas, no intuito de despertar e/ou acelerar a compreensão do aluno. A importância da 

inclusão dos aplicativos no planejamento é justificada quando levamos em conta o pensamento 

que diz: “Com o planejamento, esperamos prever ações e condições; racionalizar tempo e 

meios; fugir do improviso e da rotina; assegurar unidade, coerência, continuidade e sentido ao 

nosso trabalho” (Farias et. al., 2011, p. 111). Não tem por outro meio de organizar e 

sistematizar uma aula significativa senão por meio do planejamento. 

 

3.1.5 Organização do Tempo 

 

O tempo de prática de atividade dos alunos no laboratório de informática deve ser 

mantido conforme é cumprido a hora/aula semanal na escola, não podendo ser superior a 90 

minutos, pois acredita-se que nesse espaço de tempo dê para se trabalhar Língua Portuguesa e 

Matemática ou se houver necessidade, uma delas intercalada com outra disciplina.  

 

3.2 Enquadramento Empírico 

3.2.1 Justificativa da Pertinência da Investigação 

O ato de refletir sobre o êxito ou fracasso do trabalho desenvolvido em sala de aula é 

automático quando chega a hora do professor registrar o rendimento final dos alunos no diário 

de classe. É no momento da troca de informações pedagógica é que o professor constata que 

um grande número de alunos de primeira etapa do primeiro ciclo, ao término do ano letivo, não 
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alcançam as capacidades previstas, fato que vem se arrastando durante muitos anos nas escolas 

públicas de São Luís. Dentre várias razões que dificultam a aprendizagem, identifica-se como 

as mais relevantes: Transtorno neurológicos funcionais; Destrutura familiar; Falta da 

praticidade do apoio didático aos alunos em situação desfavorável no processo ensino 

aprendizagem, o apoio didático torna-se abstrato, embora a rede ofereça sempre que possível,  

formações continuadas, ainda assim, o problema persiste; Falta de laboratório de informática 

ativo nas escolas;  Falta de assistência contínua de uma equipe multidisciplinar que inclua 

profissionais capazes de detectar distúrbios específicos que causam as dificuldades de 

aprendizagem e que deem a devida assistência às necessidades nas escolas em tempo hábil; 

Escolas mal estruturadas; Turmas cheias, ultrapassando a média de 25 alunos/sala; Professores 

mal remunerados, sujeitam-se a trabalharem três turnos, trabalham  em redes e com faixa etária 

diferentes, com isso, o planejamento fica minimizado e  dentre outros aspectos. O interesse por 

este tema nasce do desejo de inovar e aplicar novas estratégicas educativas com a inserção dos 

aplicativos computacionais acreditando que estas ferramentas pedagógicas venham a somar e 

tornarem significativos apoio didático, e com isso, minimizar o impacto de fatores prejudiciais 

ao processo de ensino -aprendizagem. 

Dando direcionamento ao projeto, sentiu-se viável se trabalhar especificamente com os 

alunos que necessitam de apoio didático, o que não são poucos, os  recursos computacionais 

tendo como suporte  os softwares livres educativos existentes no Sistema Operacional Línux 

Educacional 5.0 e acredita-se que estes aplicativos muito contribuirá para o avanço do 

desenvolvimento dos discentes em diversas áreas do conhecimento, e que deve-se, dar 

prioridade neste projeto à Língua Portuguesa e em segundo a Matemática.  

Por tanto, este projeto colaborará para uma melhor reflexão sobre a prática pedagógica 

aplicada pelos docentes possibilitando uma investigação contínua, minuciosa, e a inovação dos 

mecanismos didáticos visando êxito no processo ensino-aprendizagem, na qualificação 

profissional, na formação dos alunos como seres capazes de interagir positivamente no mundo 

do letramento da leitura-escrita / letramento digital e propiciá-los à construção de sua própria 

ideologia, enquanto pequenos leitores, cidadãos observadores, dinâmicos e quando estimulados, 

críticos da realidade em que estão inseridos. 

 

3.2.2 Abordagem e tipologia da pesquisa 

 

A abordagem desta pesquisa se constituiu na natureza quanti-qualitativa. Segundo 

Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto 
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nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas.  E de acordo com Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os 

dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu 

contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como 

também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir 

as consequências.  

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa foi exploratória e descritiva. De acordo com 

Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Segundo o autor, estes tipos de pesquisas são os 

que apresentam menor rigidez no planejamento, pois são planejadas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Já a pesquisa 

descritiva segundo (Gil, 1999), têm como finalidade principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Quanto a metodologia, os procedimentos deram-se mediante a pesquisa bibliográfica, 

documental, experimental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante 

para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e indiretamente ligados à 

nossa temática. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de fornecer ao 

investigador um instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode 

esgotar-se em si mesma (Vergara, 2000). A pesquisa documental, segundo Gil (1999), é muito 

semelhante à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das 

fontes: enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 

autores, a documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, 

podendo ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa. De acordo com Gil (1999), o 

experimento é considerado o melhor exemplo de pesquisa científica. Para o autor a pesquisa 

experimental consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção das variáveis capazes 

de influenciá-lo e na definição das normas de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto.  

 

3.2.3 Pergunta de Partida e Objetivos da Investigação 

Diante de uma clientela específica, alunos com dificuldades de aprendizagem, sugere-

se ao sistema educacional, um momento, um espaço, “um modelo de individualidade de 

ensino” (Saldanha 1979.p.41), um olhar que reconheça o ritmo e as necessidades de 
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aprendizagem destes alunos e que ofereça a eles subsídios para a motivação, subsídios para a 

efetivação da aprendizagem. É pertinente reforçar que há necessidade de inserir no processo 

ensino-aprendizagem, recursos pedagógicos mais complexos e atraentes. Os variados 

aplicativos computacionais existentes no mercado, atendem a diversos tipos de aprendizagem. 

Desse modo, levanta-se o seguinte problema de investigação: De que forma os recursos 

computacionais podem contribuir para o avanço do desenvolvimento da Leitura e da escrita de 

alunos de turmas de alfabetização em escolas da rede pública municipal de São Luís - MA? 

Foram, ainda, levantados outros questionamentos: 

 Os Recursos Computacionais podem amenizar a extensão do processo ensino 

aprendizagem em alfabetização? 

 Como o professor pode garantir os direitos de aprendizagens do aluno diante da 

carência de materiais didáticos essenciais? 

Para responder às questões formuladas tem-se como objetivos: 

 Geral 

Investigar como os recursos computacionais podem contribuir para a melhoria do 

desenvolvimento da leitura e da escrita de alunos de turmas de alfabetização em escolas da rede 

pública municipal de São Luís - MA.  

 Específicos 

Conduzir as práticas de ensino da melhor forma, para que as capacidades propostas 

para as etapas de alfabetização sejam alcançadas em menor tempo possível. 

Permitir ao educando o acesso aos recursos computacionais no decorrer do processo de 

pesquisa. 

Dar a real importância do uso de laboratórios de informática nas escolas municipais, o 

uso dos aplicativos educativos que automaticamente já constam inseridos no Sistema 

Operacional Linux e é predominante na rede de informática da rede municipal de ensino de São 

Luís - MA. 

Assim, metodologicamente, a investigação dividiu-se em duas partes. Na primeira – 

enquadramento teórico – foi efetuada a análise de conteúdo da informação secundária. Na 

segunda – estudo empírico – foi efetuada a análise de conteúdo de documentos institucionais e 

análise e tratamento da informação primária entrevistas, diagnósticos e práticas laboratoriais. 

 

3.2.4 Coleta dos dados 

O instrumento de coleta de dados foi diagnóstico (Apêndice F) e entrevista (Apêndices D e E ).  

Esta, foi distribuída para professores do primeiro ciclo do Ensino Fundamental na UEB Profa. 
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Sá Valle em São Luís - MA. De acordo com Gil (1999), a entrevista é uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizadas nas pesquisas sociais. Esta técnica de coleta de dados é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam e 

desejam, assim como suas razões para cada resposta.  

É relevante esclarecer que, todos os participantes foram nomeados com letras do 

alfabeto, cuja intenção foi preservar sua privacidade. Essa identificação foi necessária para 

resguardar a identidade desses em cumprimento ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado por eles (Apêndice D e E). 

 

3.2.5 Análise dos Resultados 

 

Durante a aplicação da pesquisa, os alunos foram avaliados por meios de observação, 

participação, compreensão e avanços nas habilidades de leitura, escrita e manuseio dos 

periféricos computacionais ao realizarem as tarefas pré-estabelecidas. Quanto a avaliação dos 

resultados, afirmo que foi boa, pois como pontos positivos, posso citar alguns: o interesse dos 

alunos selecionados em participar a cada dia das atividades desenvolvidas no laboratório de 

informática, a curiosidade dos alunos em exercitar as ferramentas do teclado e os comandos dos 

aplicativos, o companheirismo entre os alunos em explicar ao colega determinado comando, a 

existência do quadro branco no laboratório foi muito útil. Pontos negativos: trabalhar 16 alunos 

ao mesmo tempo com hipóteses silábicas diferentes em uma hora, torna-se muito cansativo e 

sempre fica um aluno ocioso no aguardo da atenção do professor; a falta de curiosidade e 

interesse por parte da equipe pedagógica da escola sobre assuntos relacionados aos aplicativos 

educacionais, conduta que confirma o comodismo e a resistência para com as novas estratégias 

pedagógicas. A chegada da equipe da SEMED ao laboratório de informática com o objetivo de 

aplicar o senso do servidor/2017, visto que o local ainda estava cedido para a aplicação do 

projeto “Uma proposta ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional 

Linux 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em alfabetização.” 

fato que resultou a antecipação do encerramento do projeto.  Pretendia-se, fazer uma análise 

junto com os supervisores e  professores dos alunos envolvidos no projeto, o levantamento 

sobre o avanço dos alunos, os pontos positivos, negativos dos aplicativos trabalhados, o que 

poderia ser feito para solucionar as metas não alcançadas e far-se-ia um relatório geral 

concluindo o resultado final do projeto, mas, devido o não envolvimento, a não interação da 

equipe pedagógica daquela escola com os aplicativos, não houve possibilidades de elaborarmos 
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em conjunto o relatório geral. Porém, tal levantamento pode ser confirmado no decorrer do 

registro de determinados tópicos deste trabalho.  

Os conteúdos trabalhados nos aplicativos educacionais foram selecionados e planejados 

previamente, respeitando o nível de hipótese silábica dos alunos, contendo conteúdos de acordo 

com a grade curricular da série e, sempre que possível, foram relacionados aos conteúdos que 

estavam sendo estudados em sala regular e ao contexto social. Lembrou-se a todo momento que 

as atividades dos aplicativos tiveram como finalidade dar suporte aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem. Então, é coerente que a criança tenha a oportunidade de rever o assunto por 

meios diferenciados se apropriando dos aplicativos computacionais. 

 

3.3. Trabalhando os aplicativos metodologicamente 

 

Os softwares que se trabalhou podem também exercer a função de exercício de fixação, 

fixação de um assunto já visto, como fixação de um fato presente no contexto social do aluno 

ou no contexto escolar, pode-se finalizar com uma reflexão, despertando no aluno um 

raciocínio crítico. Citar metodologia certa ao se trabalhar com aplicativos, visando atrair a 

atenção do aluno, é desnecessário para esse momento de adaptação, pois cabe ao professor 

iniciar seu trabalho, proporcionando um elo de familiarização entre professor X aluno X 

aplicativos. Os alunos, aos poucos, vão interagindo com os aplicativos e, no exercício diário, 

adquirirão intimidade da mesma forma que tem com o lápis e o caderno. Quando isso 

acontecer, iniciar-se-á o processo simultâneo de letramento e letramento digital. 

 

3.3.1. Avaliando os aplicativos Editor de Texto, Tux Paint, e GCompris como 
recursos pedagógicos 

 

 É sabido que toda ferramenta usada em sala de aula pelo professor como instrumento 

de trabalho, visando estimular, motivar a sua clientela e acelerar o processo de compreensão no 

ato da aprendizagem, é nomeada como recurso pedagógico e esta ferramenta torna-se uma 

mediadora direta interligada entre conteúdos e alunos. Em se tratando de recursos 

computacionais que atendam a todos os critérios acima citados, tendo os aplicativos educativos 

como um tempero a mais, firma a qualidade e a importância de se aderir ao uso de tais recursos 

como mais uma alternativa somatória no processo ensino-aprendizagem. Os aplicativos Editor 

de Texto, Tux Paint e GCompris estão voltados para a alfabetização, contemplando as 

necessidades de nossos alunos em estudo que vão desde as hipóteses pré-silábico ao silábico 
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alfabético. Os aplicativos aqui apresentados proporcionam aos alunos o desenvolvimento da 

escrita, leitura, raciocínio lógico, da criatividade, desenvoltura com os periféricos 

computacionais e demais habilidades que vão surgindo gradativamente com o uso dos mesmos. 

 

 

3.3.2  Conhecendo os aplicativos educacionais 

 

3.3.2.1 O uso do Editor de texto (Libre Office Writer) 

 

O Editor de Texto é um aplicativo de código aberto muito útil dentre os aplicativos do 

Linux e é utilizado para editar textos, com a mesma função do ‘Word’ do Windows. Na janela 

do editor de texto, podemos produzir textos escritos e é nele que digitamos nossos trabalhos 

acadêmicos, documentos, cartas, poesias… e possui um leque de ferramentas que podem ser 

usadas para dar um realce na apresentação de nossos textos, como cor, tipo e tamanho da fonte, 

caracteres maiúsculas e minúsculas e outras funções a depender das necessidades dos usuários. 

Como exemplo, eis logo abaixo algumas atividades desenvolvidas no laboratório de informática 

pelos alunos do 2º ano do primeiro ciclo. 

 
 

Figura 25: Ditado de lista de nomes de mesmo grupo semântico. Atividade do livro 
Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 26: Alunos na hipótese com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético 

Fonte: Arquivo próprio 
 

3.3.2.2 O uso do Tux Paint: 

 

 Com o aplicativo Tux Paint, o professor pode trabalhar com os alunos 

frases, textos curtos como parlendas, versos, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas e demais 

gêneros textuais. A criança, ao manusear o aplicativo, pode aumentar e diminuir o tamanho da 

fonte, escolher a cor dos caracteres, pontuar e acentuar as palavras quando necessário e pôr 

datas, utilizando a ferramenta (Abc texto). A criança pode também usar a imaginação, criando 

desenhos, utilizando o painel de cores, usar as ferramentas carimbar, formas mágicas (tais 

ferramentas já trazem os desenhos prontos, alguns desses desenhos, pode-se mudar de cor, 

posição e tamanho), ferramentas pintar e linhas, ficam por conta da criatividade da criança. 

Pode ainda optar em desfazer, refazer e apagar, escolhendo o tamanho da borracha e guardar o 

próprio trabalho se preferir; pode-se também escolher a cor de fundo do seu trabalho, abrir 

trabalhos já salvos anteriormente, voltar para o trabalho em execução ou optar por ‘novo’. Tux 

Paint é um aplicativo livre, é um aplicativo estimulador e fascinante que contempla os 

interesses da cultura infantil, enriquecendo o conhecimento sistemático no que diz respeito à 

escrita e leitura, e no conhecimento imaginário e espontâneo no que diz respeito ao desenho que 

também é uma forma de linguagem. Ambas as habilidades juntas contribuem para o 

desenvolvimento da criança no processo da comunicação, da criatividade, proporciona 

autoconfiança, amplia a bagagem cultural e facilita a socialização do educando com o meio o 

qual ele está inserido. Segue, abaixo, uma demonstração de atividades feitas através do uso do 
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aplicativo Tux Paint produzida por alunos de 2º ano do primeiro ciclo nas hipóteses do pré-

silábico ao alfabético. 

 
 

Figura 27: Atividades feitas no Tux Paint por alunos do 2º ano/1º ciclo 
Fonte: Arquivo próprio 

 
3.3.2.3 O uso do GCompris: 

 

O Gcompris é um software livre que abrange muitas atividades educacionais e está 

subdividido em oito categorias como: 1- O Computador, 2- Descobertas, 3- Experiências, 4- 

Diversão, 5- Matemática, 6- Quebra-cabeça, 7- Leitura, 8- Estratégia. Em cada categoria, traz 

diferentes tipos de atividades, envolvendo uma ou mais disciplinas, tornando-as em atividades 

interdisciplinares. São ao todo 140 atividades lúdicas apropriadas às crianças de 2 a 10 anos de 

idade, porém ideal para ser trabalhado com alunos de primeira etapa (1º ano) do primeiro ciclo. 

As atividades são de fácil manuseio, apresentam áudio (basta a criança clicar na imagem-boca 

que o áudio surgirá dando os comandos), apresentam níveis de desafios, tem atividades que 

possuem 19 níveis e a cada nível uma variedade de sequência de atividades, como mostra o 
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quadro a seguir. Possui o ícone de “ajuda” que dá instrução sobre a atividade a ser executada 

abordando Manual, Objetivo, pré-requisito. 

O aplicativo GCompris V15.10 é um pacote da GNU, desenvolvido pelo francês Bruno 

Coudoin, há um pouco mais de uma década. Tal pacote é liberado sob a licença geral pública 

GNU e tal informação vem exposta no próprio aplicativo. 

 

CATEGORIAS TIPO DE ATIVIDADES DISCIPLINAS 
RELACIONADAS 

CONTEÚDOS 

Computador 
Interação com teclado e 
mouse 

Língua Portuguesa e 
Matemática 

Periféricos do computador 

Descoberta 

Atividades diversas Língua Portuguesa, 
Matemática, Artes, 
Ciências e História. 

Sistema Braile, Raciocínio 
Lógico, Instrumentos 
Musicais, Sons, Jogos da 
Memória e Atividades 
diversas 

Experiências 

Várias atividades de 
Ciências (Ciclo da água, 
Sistema elétrico, etc.) 

Ciência e Matemática Raciocínio Lógico, Ciclo da 
água, Sistema elétrico, 

Diversão 

Jogo de futebol, 
Hexágono, Editor de 
Texto, Crie desenhos ou 
animações, Converse e 
desenhe com seus 
amigos. 

Língua Portuguesa, 
Matemática, Geografia, 
História, Artes, 

Diversão, editar textos, criar 
desenho e animação, 
Socialização à rede social. 

Matemática 

Cálculo, Geometria e 
Numeração 

Matemática Cálculo, Desenho Vetorial, 
Reprodução de figura 
simétrica e atividades 
diversas. 

Quebra-cabeça 
 

Quebra-cabeça, 
Tangram, Simetria 
(lateralidade), Torre de 
Hanói simplificada, 
Explorador de fotos, 
Super inteligência, 
Quebra-cabeça 
(deslizantes), Torre de 
Hanói 

Artes, Ciências e 
Matemática 

Raciocínio Lógico, 
Lateralidade 

Leitura 

Letra minúscula/ 
maiúscula, Prática de 
leitura, A letra 
desaparecida, Leitura 
horizontal/ vertical, 
Nome da imagem, Jogo 
da memória e Forca. 

Língua Portuguesa Letras Maiúscula/ 
Minúscula, Associar a letra 
ao seu som, promover 
leitura e escrita. 

Estratégia 
Pratique xadrez, Oware, 
Jogo das bolas e Ligue 4. 

Matemática Raciocínio Lógico 

Quadro 9: GCompris - versão 15.10 
Fonte: O próprio aplicativo. 
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Linguagem 

Níveis de atividades 

Trabalhando o alfabeto: Clique na letra-áudio (associando a letra correspondente ao 

som da letra citada pelo áudio). 

 

Figura 28: Atividade de nível 1 e progressão de nível 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Figura 29: Letras e números / sílabas e palavras 

Fonte: Arquivo próprio 
 

 
Figura 30: Descobrindo a letras que faltam 

Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 31: Relacionando palavra à imagem/número correspondente 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Matemática 

 
Figura 32: Atividades de matemática 

Fonte: Arquivo próprio 
 

 

Lateralidade/Simetria 

 
Figura 33: Atividades envolvendo lateralidade 

Fonte: Arquivo próprio 
 

 

O registro de desempenho do aluno, ao executar as atividades do Gcompris, é fornecido 

pelo Menu de Administração do GCompris e nele contém “Objetivo e Manual” que orientam 

como o usuário deve proceder para configurar  o aplicativo, alterando idioma, perfil, lista de 
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atividades, gerar relatórios individuais, etc. No próprio GCompris também se fazem algumas 

configurações, como por exemplo, escolha do idioma, tempo (mais lento ou sem limite de 

tempo, som, etc.) Informações tiradas do próprio GCompris Administrador. 

 
Figura 34: Administrador GCompris 

Fonte: Arquivo próprio 

3.4 Alunos selecionados para a execução do projeto após diagnóstico de 
aprendizagem 

NOMES PRÉ-
SILÁBICO 

SILÁBICO 
SEM VALOR 

SONORO 

SILÁBICO 
COM VALOR 

SONORO 

SILÁBICO 
ALFABÉTICO 

ALFABÉTICO 

Glenda Vitória   X   
Amanda Mendes   X   
Danielson Italo  X    

Thalyson Teixeira X     
Vitória Serra  X    
Luis Felipe  X    

Kailanne Vitória  X    

Cleyton Farias   X   
Luan Luciano     X 

Adrian Nícolas     X 

Geraldo Silva    X  

Carlos Eduardo    X  
Bruna De Sousa     X 

Francisco 
Antônio 

    X 

Geovany 
Nascimento 

    X 

Evellyn Karol     X 

Quadro 10: Alunos selecionados para a execução do projeto 
Fonte: A própria autora 
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3.5 Dados da entrevista 

O público alvo da entrevista são professores, coordenadores e gestores, eis a razão da 

existência de uma entrevista mais curta e outra mais longa. É previsto 12 entrevistados, como 

forma de não expor os participantes da entrevista, tratá-las-emos por P1 a P12. 

Como a entrevista tem como objetivo levantar dados sobre: 

1 – Pontos de vista dos profissionais sobre as práticas de letramento em turmas de 

alfabetização do 2º ano do primeiro ciclo da escola municipal UEB Sá Valle; 

2 – Conhecer o grau de interação dos mesmos com o laboratório de informática;  

3 – Notar o nível de hipótese silábica em que as crianças se encontram e as dificuldades 

que as professoras enfrentam para darem continuidade no processo ensino-aprendizagem.  

Foi optado em trabalhar com as crianças / professoras do 2º ano devido a ser início do 

ano letivo, desse modo, tem-se, uma visão de como essas crianças saem do1º ano (que é o foco 

do projeto) para a etapa seguinte, ou seja, para o 2º ano.  

PARTICI-
PANTES 

FORMAÇÃO 
PROFISSIO- 
NAL 

TEMPO 
DE 
DOCÊN-
CIA NA 
REDE 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 
COMO 
ALFABETI- 
ZADORA 

Nº DE 
ALUNOS 
POR 
SALA 

Nº DE ALUNOS 
QUE SEGUEM 
PARA O 3º ANO 
COM APOIO 
DIDÁTICO 
 

TURNOS 
DE TRABA-
LHO 

P1 Pedagogia, 
Especialista em 
Psicopedagogia 

5 anos 6 anos 25 a 30 Abaixo de 10 
alunos 

01 

P2 Letras/Espanhol 
Especialista em 
L. Portuguesa e 
Literatura 

13 anos 30 anos 25 a 30 Abaixo de 10 
alunos 

02 

P3 Pedagogia 15 anos 05 anos 25 a 30 Abaixo de 10 
alunos 

01 

P4 Graduada em 
Teologia, 
especialista em 
Psicopedagogia 

15 anos 10 anos 25 a 30 Acima de 10 
alunos 

02 

P5 Pedagogia, 
Especialista em 
Docência do 
Ensino 
Superior, 
Gestão e 
Orientação 
Educacional 

3 anos 3 anos 25 a 30 Abaixo de 10 
alunos 

01 

P6 Graduada em 
Pedagogia, 
especialista em 
Psicopedagogia 
e Gestão 

3 anos 15 anos 25 a 30 Acima de 10 01 
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P7 Graduada em 
Artes Visuais 

7 anos X X X 02 

Quadro 11: Identificação das participantes da entrevista 
Fonte: A própria autora 

 

  

3.6 Coleta de dados da entrevista 

1. Considerando a mídia computacional uma ferramenta muito complexa, com um 

abecedário à mão, é possível torná-la uma grande aliada na aceleração da assimilação 

no processo de ensino de alfabetização? Como? Porquê?  

 

P1 Dependendo do objetivo pedagógico que o professor deseja alcançar. 

P2 Sim, pois é um recurso didático que facilita o processo de alfabetização. 
P3 Sim, através dos recursos nela disponíveis através de jogos educativos 
P4 Com laboratórios equipados e pessoas preparadas para atuar e ou ajudar os professores. Porque 

seria mais um instrumento, um incentivo a mais para as crianças em processos de alfabetização. 
P5 Sim, pois ela pode ser uma aliada na construção do conhecimento. 
P6 Sim, primeiro facilitar o acesso dessa ferramenta aos alunos de forma contínua. 
P7 X 

Quadro 12: Respostas para a 1ª questão 
Fonte: A autora 

  

2. Como o professor pode atender e / ou garantir os direitos de aprendizagens dos 

discentes diante da carência de materiais didáticos essenciais? 

P1 
Mobilizando a comunidade na luta pelos direitos junto aos órgãos públicos e por vezes lançando 
mão de materiais alternativos e/ou reciclados.  

P2 Utilizando materiais alternativos 
P3 Usando de seus próprios recursos para tentar “suprir” a falta desses materiais. 
P4 É muito difícil. Não consigo atender a todos.  
P5 Usando a criatividade para que os direitos dos discentes não seja prejudicada. 

P6 
O professor exerce um trabalho coletivo, sozinho ele não pode garantir os direitos de 
aprendizagem dos alunos. 

P7 X 
Quadro 13: Respostas para a 2ª questão 
Fonte: A autora 

 

3. Qual a sua concepção de alfabetização? 

P1 
Processo de apropriação do código linguístico de forma contextualizada com sentido para a vida 
prática dos indivíduos. 

P2 Ler e compreender mediante o uso social da língua. 
P3 É a base fundamental para que o aluno tenha êxito nas demais séries.  
P4 Sem resposta 
P5 É a aprendizagem do sistema de escrita e da linguagem de escrita (ler/escrever) 
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P6 É o processo da aquisição da leitura e da escrita de maneira significativa 
P7 X 

Quadro 14: Respostas para a 3ª questão 
Fonte: A autora 

 

4. De que maneira os alunos com deficit de aprendizagem têm sido contemplados com o 

apoio didático?  

P1 Com atividades complementares realizadas pelo próprio professor. 

P2 Com atividades diversas realizadas pela própria professora de sala 
P3 Através de atividades diferenciadas e de recursos adequados para corrigir o deficit. 
P4 Com atividades diferenciadas, mas nem sempre alcanço o êxito. 
P5 Com atividades lúdicas e diversificadas 
P6 Esses alunos recebem aula de reforço 
P7 X 

Quadro 15: Respostas para a 4ª questão 
Fonte: A autora 

 

5. De que forma a rede de ensino tem garantido êxito no processo ensino aprendizagem 

após oferecer cursos de formação continuada aos professores alfabetizadores?  

P1 Sem resposta 

P2 De modo ineficiente, pois nos faltam os recursos para melhorar o desempenho. 
P3 Sem resposta 

P4 A formação é importante, mas não é suficiente. Precisamos dos recursos básicos necessários. 
P5 Fazendo com que o professor ponha em prática o que aprendeu. 
P6 Não sei dizer 
P7 X 

Quadro 16: Respostas para a 5ª questão 
Fonte: A autora 

 

6. Por que razão professores alfabetizadores, após concluírem cursos de formação 

continuada, não garantem que seus alunos alcancem as capacidades previstas em suas 

respectivas etapas?  

P1 Em muitos casos por faltas de recursos e apoio. 

P2 Por falta de apoio da família e recursos didáticos. 

P3 Nem todas as escolas possuem apoio de suporte para atender às necessidades que as formações 
repassam.  

P4 Faltam os recursos 
P5 Muitas vezes por falta de materiais didáticos, entre outros. 
P6 A falta de recursos didáticos é um grande entrave no processo de ensino 
P7 X 

Quadro 17: Respostas para a 6ª questão 
Fonte: A autora 
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7. Que método você aplica em sua prática pedagógica?  

P1 Sociolinguístico 

P2 Os sócios linguísticos 
P3 Construtivista Montessori e até um pouco do tradicional 
P4 Costumo usar tradicional misturado a práticas construtivas 
P5 Os métodos devem ser diversificados, mas utilizo o construtivista. 
P6 A prática da leitura e da escrita exercitando a produção textual 
P7 X 

Quadro 18: Respostas para a 7ª questão 
Fonte: A autora 

 

8. Em turmas de alfabetização, que atividades de leitura e escrita devem ser 

desenvolvidas? 

P1 Rodas de leitura, listas, leitura de variados aportes textuais, calendário (marcação) 

P2 Roda de leitura, cantinho de leitura e leitura para deleite 
P3 Leitura de imagem, leitura compartilhada em grupo 
P4 Atividades que envolva a leitura; leitura de convites, bilhetes, contos, lista e a produção textual. 
P5 Pequenos textos (poesias, poemas, canções, etc.) palavras, frases 
P6 Criação de frases escrita de palavras, leitura de poesia de parlendas, quadrinho, etc 
P7 X 

Quadro 19: Respostas para a 8ª questão 
Fonte: A autora 

 

9. O que vem primeiro, a aquisição do sistema alfabético ou a consciência fonológica? 

P1 Creio que acontecem simultaneamente. 

P2 Acontece simultaneamente.  
P3 Ambos devem caminhar juntos 
P4 Acredito que seja a consciência fonológica 
P5 A consciência fonológica que contribuiu para o desenvolvimento da escrita. 
P6 O sistema alfabético 
P7 X 
Quadro 20: Respostas para a 9ª questão 
Fonte: A autora 

 

10. De que maneira a criança adquire a consciência fonológica? 

P1 Sem resposta 

P2 Sem resposta 

P3 Quando ela percebe os sons. 
P4 Quando a criança pensa sobre como se escreve? Se lê, que letras devo usar? 
P5 Através de palavras com mesmo grupo sonoro, rimas, canções, entre outros. 
P6 Exercitando a escrita 
P7 X 

Quadro 21: Respostas para a 10ª questão 

 Fonte: A autora 
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11. O que difere de uma pessoa alfabetizada de uma letrada? 

P1 Creio que acontecem simultaneamente. 

P2 Acontece simultaneamente.  
P3 Ambos devem caminhar juntos 
P4 Acredito que seja a consciência fonológica 
P5 A consciência fonológica que contribuiu para o desenvolvimento da escrita. 
P6 O sistema alfabético 

P7 X 
Quadro 22: Respostas para a 11ª questão 
 Fonte: A autora 

 

12. Há um tempo certo para ser alfabetizado? 

P1 É interessante que a alfabetização aconteça até os 7/8 anos, mas creio que nunca é tarde para 
aprender. 

P2 Conforme estudos entre 7 e 8 anos de idade 
P3 Acredito que não. As pessoas possuem diferentes aptidões e se desenvolvem também umas mais 

rápidas e outras não. 
P4 Acredito que sim 
P5 Na alfabetização, cada criança tem o seu próprio ritmo, leitura e escrita podem começar tanto aos 

4 quanto aos 7anos, dependendo do desenvolvimento cerebral e do estímulo recebido. 
P6 Não, a pessoa pode ser alfabetizada em qualquer idade  
P7 X 

Quadro 23: Respostas para a 12ª questão 
Fonte: A autora 

 

13. Quais as causas que contribuem para a lentidão do processo ensino aprendizagem, 

dificultando a aprendizagem de determinados alunos que, amparados por lei, são 

promovidos sem alcançarem as capacidades previstas para a etapa em questão? 

P1 Sem resposta 

P2 A falta de assistência familiar 
P3 A família nem sempre é tão presente na vida escolar do aluno. 
P4 A ausência do contato com os livros, falta de incentivo, apoio da família, a quantidade de alunos 

nas salas. 
P5 A falta de recursos didáticos é um exemplo. 
P6 A falta de condições de trabalho, salas quentes, falta de recursos didáticos. 
P7 X 

Quadro 24: Respostas para a 13ª questão 
Fonte: A autora 

 

14. Diante das dificuldades corriqueiras nas práticas pedagógicas em sala de alfabetização, 

O que mais deixa um alfabetizador angustiado e o que poderia ser feito para superar essas 

dificuldades?  

P1 Falta de recursos pedagógicos, pouco apoio das famílias, nível de aprendizagem (conhecimentos 
prévios) apresentados pelos alunos não condizente com o esperado para a etapa.  
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P2 Falta de apoio da família e o lado pedagógico 
P3 O grande índice de alunos matriculados por série. 
P4 Perceber que você está sozinho, sem apoio pedagógico, familiar, sem os recursos necessários e 

que tudo tem um custo. Apoio em todos os sentidos 
P5 A falta de acompanhamento dos pais, porque a família deve estar junto com os educadores nesse 

processo de desenvolvimento do aluno. 
P6 A falta de apoio da equipe pedagógica da escola ou da SEMED  
P7 X 

Quadro 25: Respostas para a 14ª questão 
Fonte: A autora 
 

15. A SAEF/SEMED de São Luís não dispõe de uma grande equipe multidisciplinar 

incluindo psicopedagogos, neuropsicólogo, neuropediatras/neuropsiquiatras. Na sua 

opinião, seria importante que a rede contratasse esses profissionais para dar a devida 

assistência contínua às necessidades das escolas municipais?  

P1 Sim, porque tem conhecimentos específicos e habilitação para atuarem em determinadas áreas 
não contempladas pela docência. 

P2 Sim, porque há alguns alunos que necessitam deste apoio. 
P3 O ideal seria que as equipes existentes trabalhassem mais junto ao professor 

P4 Sim, porque você teria a quem pedir ajuda  
P5 Sim 
P6 Sim, porque a equipe contém especialista para tratarem dos problemas que se apresentam no 

processo de aprendizagem  
P7 X 

Quadro 26: Respostas para a 15ª questão 
Fonte: A autora 

 

16. Neste início de ano letivo você recebeu quantos alunos na hipótese silábica? 

P1 Pré-Silábico-25, Sem Valor-[0], Com Valor-02, Silábico Alfabético- 02, Alfabético- [0]. 

P2 Sem resposta 
P3 Pré-Silábico-06, Sem Valor-[0], Com Valor-01, Silábico Alfabético- 01, Alfabético- [20]. 
P4 Pré-Silábico-0, Sem Valor-[05], Com Valor-04, Silábico Alfabético- 07, Alfabético- [12]. 
P5 Pré-Silábico-20, Sem Valor-[03] 
P6 Sem resposta 
P7 X 

Quadro 27: Respostas para a 16ª questão 
Fonte: A autora 

 

17. Você participa das formações continuadas oferecida pela SEMED  

P1 Sim, porque são importantes para a construção de conhecimentos e troca de experiência. 

P2 Sim, porque desejo melhorar meu desempenho pedagógico 
P3 Sem resposta 
P4 Sim, porque elas contribuem, pouco ou muito, mas contribuem. 
P5 Sim, porque é importante. 
P6 Sim, para reciclar os conhecimentos, na perspectiva de atualizar os saberes 
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P7 X 
Quadro 28: Respostas para a 17ª questão 
Fonte: A autora 

 

18. Na sua escola tem laboratório de informática?  

P1 Sim 

P2 Sim 
P3 Sim 
P4 Sim 
P5 Sim 
P6 Sim 
P7 Sim 

Quadro 29: Respostas para a 18ª questão 
Fonte: A autora 

 

19. Sua escola tem coordenador no laboratório de informática?  

P1 Não 

P2 Não 
P3 Não sei 
P4 Não 
P5 Não 

P6 Não 
P7 Não 

Quadro 30: Respostas para a 19ª questão 
Fonte: Fonte: A autora 

20. Quais as funções dele?  

P1 Sem resposta 

P2 Sem resposta 
P3 Sem resposta 
P4 Sem resposta 
P5 Sem resposta 
P6 Sem resposta 

P7 Sem resposta 
Quadro 31: Respostas para a 20ª questão 
Fonte: A autora 

 

21. Qual a importância de manter o funcionamento do laboratório de informática em sua 

escola ? 

P1 Sem resposta 

P2 Acesso aos alunos e professores a pesquisas. 
P3 Seria mais uma ferramenta disponível para o aluno 
P4 É importante para as pessoas fora da escola, usarem menos os prof. e alunos 
P5 Para ajudar no processo de ensino aprendizagem dos discentes. 
P6 É muito importante para dar continuidade aos ensinos sobre a importância  
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P7 Trabalhos e projetos com os alunos podem ser feitos de maneira diferenciada e com maior 
produtividade 

Quadro 32: Respostas para a 21ª questão 
Fonte: A autora 

 

22. Que vantagens o laboratório de informática oferece aos alunos de sua escola no que diz 

respeito à aprendizagem?  

P1 Sem resposta 

P2 Fundamentar sua aprendizagem 
P3 Aprender com os jogos lúdicos 
P4 Poderia oferecer, mais infelizmente não oferece. Exceto quando vem alguém de fora realizar 

algum projeto com os alunos.  
P5 O laboratório de informática é um atrativo para os alunos o que ajuda na aprendizagem. 
P6 É uma ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos 
P7 Aulas escritas classe e interdisciplinaridade com projetos 

Quadro 33 Respostas para a 22ª questão 
Fonte: A autora 

 

23. Você tem acesso ao laboratório de informática?  

P1 Sem resposta 

P2 Não 
P3 Não 
P4 Não 
P5 Não 
P6 Não 
P7 Sim 

Quadro 34: Respostas para a 23ª questão 
Fonte: A autora 

 

24. Caso negativo, por que não ? 

P1 Sem resposta 

P2 Sem resposta 
P3 Sem resposta 
P4 Não sei usar o computador. E não tenho tempo pra isso, passo todo o horário na sala com os 

alunos. 
P5 Desconheço 
P6 Não nos é oferecido 
P7 Sem resposta 

Quadro 35: Respostas para a 24ª questão 
Fonte: A autora 

25. Como é feita a manutenção no laboratório de informática na escola ? 

P1 Não sei informar 

P2 Sem resposta 
P3 Não sei 
P4 Não sei 
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P5 Não 
P6 Não sei 
P7 Muito raramente é feita  

Quadro 36: Respostas para a 25ª questão 
Fonte: A autora 

 

26. A SEMED tem promovido formações continuadas na área de informática educativa aos 

educadores da rede?  

P1 Não 

P2 Não 
P3 Não 
P4 Não, se ofereceu faz muito tempo ou não fui informada 
P5 Desconheço 
P6 Não 
P7 Não 

Quadro 37: Respostas para a 26ª questão 
Fonte: A autora 

 

27. Você conhece o NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) da SEMED?  

P1 Não 

P2 Não 
P3 Não 
P4 Não 
P5 Não 
P6 Não 
P7 Não 

Quadro 38: Respostas para a 27ª questão 
Fonte: A autora 

 

 

 

28. Que temas você acha ideais para serem trabalhados em formações continuadas na área 

de Informática Educativa? 

P1 Alfabetização usando a tecnologia 

P2 Leituras e jogos 
P3 Jogos educativos 
P4 Se tivesse uma pessoa, ou pessoas para ajudar, já era válido. Curso o Prof pode fazer  
P5 Das salas de aulas aos ambientes virtuais de aprendizagem 
P6 Pesquisas, jogos educativos, etc. 
P7 X 

Quadro 39: Respostas para a 28a questão  
Fonte: A autora 
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29. Normalmente a escola inicia o ano letivo com quantos alunos matriculados nas séries 

de alfabetização? 

P1 Entre 120 e 150 alunos 

P2 25 a 30 alunos (Por turma) 
P3 30 (Por turma) 
P4 30 alunos (Por turma) 
P5 25 alunos/ 35 alunos (Por turma) 
P6 Sem resposta 
P7 431 incluindo os anexos  

Quadro 40: Respostas para a 29ª questão 
Fonte: A autora 

 

30. No final do ciclo, qual o rendimento anual dos alunos referente a hipótese da escrita?  

P1 Sem resposta 

P2 Sem resposta 

P3 Sem resposta 
P4 Sem resposta 
P5 Aprovação sem apoio didático 20 alunos, Retenção (0), Abandono 2 alunos 
P6 Sem resposta 
P7 Aprovação com apoio didático 202, Aprovação sem apoio didático 195, Retenção (0), Abandono 

34. 
Quadro 41: Respostas para a 30ª questão 
Fonte: A autora 
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É no intuito de reduzir a estatística de percentual de alunos que ao término do ano 

letivo não alcançam as capacidades previstas, é que se deve reconhecer que o problema existe e 

que, o apoio didático é só uma nomenclatura a título de registro na maioria das escolas 

municipais de São Luís. 

 

 

Gráfico 1: Rendimento dos alunos da alfabetização da UEB Sá Valle, 2016 
Fonte: A autora 

 

Percebe-se que dentre esse número de aprovados com Apoio Didático (aprovação 

automática), estão os alunos que hoje se encontram no 2º e 3ºano do primeiro ciclo e no 1º ano 

do segundo ciclo. 

Todos obtiveram a aprovação automática, porém são vítimas do Apoio Didático, que na 

prática é um apoio Abstrato, pois quem atende a esses alunos com deficit de aprendizagem é o 

próprio professor de sala de aula e, no final do ano letivo, a sequência do “apoio didático” 

continuará para a série e ciclo seguintes, sendo que o ideal é que as crianças tenham um Apoio 

Didático propriamente dito, com um olhar pedagógico direcionado a elas, com suportes que 

atendam às necessidades e capacidades que elas não alcançaram em tempo hábil.  

 

 

 

 

202; 47% 

195; 45% 

34; 8% 

Índice de rendimento anual dos 431 alunos de 
alfabetização na UEB Prof. Sá Valle no ano de 2016.  

APROVADOS COM

APOIO DIDÁTICO

APROVADOS POR

PROGRESSÃO DIRETA

ABANDONO
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As escolas da rede municipal de São Luís, totalizam 161 UEBs atendendo aos alunos 

do Ensino Fundamental, sendo eles de seis a dez anos (1º e 2º ciclos), e alunos de onze a 

quatorze anos (3º e 4º ciclos). Os ciclos 1º e 2º funcionam no mesmo turno, oposto ao turno do 

3º e 4º ciclos. 

 
 

Figura 35: Gráfico número de escolas do ensino fundamental da rede municipal de São Luís 
Fonte: Material cedido pelo SAEF. 
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O ideal seria que todas as escolas fossem contempladas com laboratório de informática, 

a figura abaixo, corrobora que os alunos das escolas de zona rural de alguma forma são lesados 

no processo ensino-aprendizagem.  

 

 

Figura 36: Gráfico número das escolas do ensino fundamental com laboratórios de informática da rede 
municipal de São Luís 

Fonte: Material cedido pelo SAEF. 
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Conforme a pesquisa e o gráfico abaixo, induzem-se que o número de escola com 

Laboratório “ativo” é bem pequeno e que professores da rede não frequentam o laboratório de 

informática de sua escola. Isso nos leva a reforçar da necessidade de se dar a real importância 

da função de um Laboratório de Informática e de se promover o acesso a ele por todos inseridos 

no processo educacional e em especial aos alunos e professores. 

 

 
 

Gráfico 2: Total de UEBS da rede municipal de São Luís com laboratório de informática 
Fonte: Dados cedido pelo SAEF.

161; 89% 

20; 11% 

Total de UEBS do ensino fundamental x UEBS com 
laboratórios de informática na rede municipal de 

ensino de São Luís-MA  em 2017 

T.UEBS

UEBS/LAB.



Considerações finais 

 63 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na esteira do pensamento de Drucker, “coisas novas” é que podemos relacioná-la às 

novas práticas, às estratégias novas, às novas alternativas e aos novos recursos. São novas 

mudanças de práticas pedagógicas que a educação brasileira aclama para que o plano de ação 

na sala de aula tenha o real sentido. Não devemos permitir que a crise econômica de um país ou 

parte dele, venha tornar-se um pretexto para não abraçarmos as oportunidades que inspiram 

mudanças e expectativas geradas de um determinado recurso que há muito tempo já é inserido 

no contexto social, econômico e educacional.  

Aderir ao uso do recurso computacional na alfabetização será também uma forma de 

compensar, driblar a falta de materiais pedagógicos que tanto foi ressaltado na entrevista das 

professoras da UEB Prof Sá Valle, uma das escolas modelo municipal. É notório que a maior 

queixa dos professores sobre os entraves do ensino-aprendizagem é a falta de recursos didáticos 

e falta de atendimento diferenciado ao aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem. É 

preciso assumir que a aprovação automática3 é um fato frequente, que o apoio didático (AD) é 

apenas um registro que inicia no primeiro ano de séries iniciais e se estende ao longo de anos da 

escolarização dos discentes, sendo freada na etapa final de cada ciclo (3ª e 4ª etapa), porém, 

nesse último intervalo, o conselho de classe entra em ação como “salvador do processo” e mais 

uma vez esse aluno segue munido de despreparo até chegar ao ensino médio, quando chega.  

Já é hora de fazer valer o Apoio Didático, tirá-lo do papel, permitir que ele cumpra com 

sua função pedagógica e sentá-lo ao lado do aluno. Esse aluno que de forma inocente, indefeso 

e impotente pede socorro com seu sorriso, com seu silêncio ao balançar a cabeça 

negativamente, ou mesmo de forma aborrecida reage declarando que não sabe realizar o que lhe 

é proposto pelo seu professor, esse aluno tem direito de ser assistido por uma equipe de 

especialistas competentes que decifre seu problema e que aponte ao profissional qualificado a 

melhor forma possível de ser trabalhado o ensino diferenciado concretizando o apoio didático.  

O uso dos aplicativos educacionais é só uma alternativa, o público que apresenta 

dificuldades de aprendizagem é grande e não é a equipe de Educação Especial que vai resolver 

o problema, pois seu público alvo é outro, a menos que a SAEE abrace mais esta causa 

também, pois tal equipe está bem estruturada, a conferir pelo seu fluxograma de atendimento 

(Anexo B). Há uma necessidade muito grande de se formar uma equipe de especialistas “ativa 

que atenda em tempo hábil” a esses alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem em 

salas regular, em especial, aos alunos de alfabetização. A realidade da escola Sá Valle, não é 
                                                      

3 O argumento de evitar a reprovação em massa e, portanto, conviver com altos índices de repetência, tem 
levado vários sistemas de ensino a adotarem a aprovação automática (CARNEIRO, 2013, p. 264). 
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diferente da maioria das escolas públicas de São Luís, fato que exige a contemplação de uma 

equipe de “apoio didático” em cada escola municipal. Enquanto isso não acontece, deve-se 

começar com o que se tem bem próximo, valorizando as poucas escolas que possuem 

laboratório de informática e o uso de seus aplicativos computacionais. Na perspectiva de mais 

implantação de laboratórios nas escolas municipais, que a qualidade de ensino cruze o caminho 

do aluno que se encontra à margem do processo ensino-aprendizagem, fazendo-se cumprir com 

seu papel e permitindo que se faça a diferença na formação do indivíduo é que se lança a 

proposta ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux 

Educacional 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos de 

alfabetização.
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CONCLUSÃO 

 

Os dados citados revelam a importância de se acompanhar com compromisso como o 

trabalho do dia-a-dia está sendo desenvolvido no decorrer do processo a qual estamos de forma 

direta ou indireta relacionados. É nosso dever como cidadãos, como ser humano e como 

profissional, detectarmos as falhas e procurar solucioná-las em prol do próximo que acredita em 

nossa lisura. Com a mesma intensidade e seriedade que desenvolvemos nossas atribuições no 

campo trabalhístico, deve-se ter a capacidade de tornar-nos empáticos, visando ser úteis e 

responsáveis aos interesses do nosso público. São Luís almeja fazer parte de uma estatística 

diferenciada das demais capitais, estatística que normalmente revela uma triste realidade da 

educação brasileira escancarada nas câmeras dos telejornais. É de responsabilidade do professor 

inserir seus alunos no contexto digital. O professor alfabetizador de primeira etapa não deve 

passar o ano inteiro em sala de aula junto com seu aluno usando unicamente o caderno, lápis, 

borracha e  o livro integrado. Este professor alfabetizador não deve no final de um ano letivo 

entregar este menino para sociedade com habilidades apenas de “copiar seu nome”, e sem que 

ele esteja pelo menos na hipótese silábico alfabético. Mas o professor não poderá segurar a 

bandeira sozinho, pois o trabalho será quebrado, o professor é parte de uma equipe, o professor 

precisa de subsídios para que toda sua turma tenha êxito, o professor precisa que a equipe do 

apoio didático trabalhe ao seu lado, é basilar a união de todos envolvidos na educação em prol 

da alfabetização qualitativa. Enfim, professores, equipe pedagógica (AD), SAEF e NALF, 

todos juntos, no dever de dar uma resposta de qualidade e em tempo preciso à sociedade 

ludovicense. 

Diante da problemática exposta, de todas as atividades desenvolvidas no decorrer da 

PES e das considerações finais, fica a proposta à inserção do multiletramento nas escolas 

municipais através dos recursos pedagógicos disponíveis no sistema operacional Linux 

Educacional 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em 

alfabetização. 
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Apêndice A:  

 

 Solicitação à Secretaria Municipal de Educação de São Luís-MA 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO 
CURSO: ENSINO DO 1º E DO 2ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 

ÁREA CIENTÍFICA PREDOMINANTE DO CURSO: EDUCAÇÃO 
 

SOLICITAÇÃO 
 

 À Superintendência do Ensino Fundamental, professora Arsenia Pereira de Sousa 
Medeiros Formiga,  

 
 
Eu Sônia Maria Barbosa da Costa, matrícula 165764, professora do ensino fundamental 

da rede Municipal de São Luís, venho a Vs. Solicitar-lhe que me conceda urgentemente: 

1- O mapeamento/documento de cargos existentes no quadro da SEMED de 

profissionais multidisciplinar que atendem às escolas de ensino fundamental menor de São Luís 

desenvolvendo suas atribuições, como por exemplo, Neuropsiquiatras/Neuropediatras, 

Fonoaudiólogos, Psicopedagogos e cargos de profissionais que compõem a equipe de avaliação 

que atende determinados alunos que, aos olhos do professor, apresentam dificuldades de 

aprendizagem, distúrbios comportamentais em sala de aula e o número de profissionais atuantes 

nessas áreas.  

2- Número de escolas de Ensino fundamental em funcionamento. 

3- Número de escolas que possuem Laboratórios de Informática ativos. 

Tais documentos servirão para fomentar a construção de minha Dissertação de 

Mestrado, desenvolvida no Instituto Universitário Atlântico, com o tema “Uma proposta ao 

uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux educacional 5.0 

para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em alfabetização”.  

Portanto, certa de contar com a compreensão e o interesse da rede, aguardo 

deferimento.    

 

São Luís, 06 de junho de 2017. 

 

_______________________________________________ 

Sônia Maria Barbosa da Costa 
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RESUMO 

 

Este projeto trata da importância de se unificar o processo ensino-aprendizagem no 

âmbito da construção da leitura e escrita juntamente com o uso dos recursos computacionais 

que muito contribuirá no trabalho pedagógico e favorecerá o desempenho dos discentes no 

decorrer do processo de ensino.  

É notório que o conhecimento científico, em diferentes campos, tem lucrado e se 

expandido positivamente a cada evolução da tecnologia, resultado da inquietação e 

necessidades dos profissionais que através do auxílio da tecnologia, buscam aperfeiçoar seu 

trabalho em suas respectivas áreas. Ver-se a importância de se investir tecnologicamente para 

fins de valorização do processo educacional de forma a propiciar os avanços necessários na 

aplicabilidade das práticas pedagógicas.  

 

PALAVRAS CHAVE: Construção. Leitura. Escrita. Tecnologia 
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ABSTRACT 

 

This project deals with the importance of unifying the learning process within the 

construction of reading and writing along with the use of media resources that will greatly 

contribute in the pedagogical work and will favor the performance of students during in the 

process. 

It is clear that scientific knowledge in different fields have profited and expanded 

positively every evolution of technology, the result of concern and needs of professionals 

through the aid of technology; seek to improve their work in their respective areas. See the 

importance of investing technology for educational enhancement purposes in order to provide 

the necessary advances in the applicability of pedagogical practices. 

 

KEYWORDS: Building. Reading. Writing. Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer de longas décadas, o homem tem procurado atender suas necessidades, 

criando e recriando coisas no intuito de facilitar sua vida e amenizar suas necessidades no meio 

em que vive. Hoje, a tecnologia é um meio de formação sociocultural. Percebe-se o quanto o 

homem está interligado e dependente nesta era tecnológica que está presente em todas as áreas. 

A interação entre as pessoas por meios da tecnologia faz parte da rotina de uma grande parcela 

da população mundial. Computadores, mídias móveis, internet e aplicativos educativos são 

poderosos recursos disponíveis que podem e devem ser utilizadas pelos educadores no 

ambiente escolar. Ao inserir esses dispositivos em sala de aula, as aulas tornar-se-ão mais 

dinâmicas, interativas e interessantes para os alunos, conduzindo-os à curiosidade, criatividade, 

participatividade, tornando-os autônomos e um habilidoso alfabético digital no futuro. Nesse 

contexto, o domínio da funcionalidade dos computadores e seus aplicativos contribuem 

decisivamente para o surgimento de uma geração de profissionais mais preparados e 

competitivos para enfrentar um mercado de trabalho que está cada vez rigoroso em seu 

processo seletivo.  

Faz-se necessário o uso do computador como um suporte de apoio pedagógico, 

valorizando e aplicando seus softwares educacionais, cujo recurso abre um universo de 

conhecimentos para os alunos em formação no processo ensino aprendizagem. Vale ressaltar, é 

uma incoerência muito grande por parte da rede de ensino apropriar-se de um sistema 

operacional livre, complexo e não dar o devido valor aos seus softwares educativos. São 

softwares desperdiçados pela rede, pela equipe pedagógica sem antes mesmo ter lançado um 

olhar pedagógico avaliativo sobre tais aplicativos que podem ser utilizados como suporte 

pedagógico no dia a dia dos alunos e em especial aos alunos de baixo rendimento escolar. 

Dentre esses softwares contidos no Sistema Operacional Linux Educacional 5.0, há os 

aplicativos de Editor de texto, Tux Paint, e o GCompris, sendo este último, o de maior ênfase 

na referida pesquisa em pauta.   

 Inspirada pelo pensamento “A nós, educadores e educadoras de administração 

progressista, nos cabe ver o que podemos fazer para competentemente realizar”. (pág. 30, 2000. 

A educação na cidade /Paulo Freire; prefácio de Moacir Gadotti e Carlos Alberto Torre; notas 

de Vicente Chel. 4.ed.São Paulo: Cortez,2000. É que se acredita da importância de aderir ao 

uso dos aplicativos educacionais inseridos no Sistema Operacional Línux, assim como, 

acredita-se que os aplicativos supracitados atendem às capacidades referentes às etapas de 1º 

ciclo do Ensino Fundamental, pois tais aplicativos têm fortes características incentivadoras e 



Apêndices 
 

 

desafiadoras o que muito contribuirão para atrair a participação dos alunos que apresentam 

dificuldades na aprendizagem. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 

O ato de refletir sobre o êxito ou fracasso do trabalho desenvolvido em sala de aula é 

automático quando chega a hora do professor registrar o rendimento final dos alunos no diário 

de classe. É no momento da troca de informações pedagógica é que o professor constata que 

um grande número de alunos de primeira etapa do primeiro ciclo, ao término do ano letivo, não 

alcançam as capacidades previstas, fato que vem se arrastando durante muitos anos nas escolas 

públicas de São Luís. Dentre várias razões que dificultam a aprendizagem, identifica-se como 

as mais relevantes: Transtorno neurológicos funcionais; Destrutura familiar; Falta da 

praticidade do apoio didático aos alunos em situação desfavorável no processo ensino 

aprendizagem, o apoio didático  é abstrato, embora a rede ofereça sempre que possível,  

formações continuadas, ainda assim, o problema persiste; Falta de laboratório de informática 

ativo nas escolas;  Falta de assistência contínua de uma equipe multidisciplinar que inclua 

profissionais capazes de detectar distúrbios específicos que causam as dificuldades de 

aprendizagem e que deem a devida assistência às necessidades nas escolas em tempo hábil; 

Escolas mal estruturadas; Turmas cheias, ultrapassando a média de 25 alunos/sala; Professores 

mal remunerados, sujeitam-se a trabalharem três turnos, trabalham  em redes e com faixa etária 

diferentes, com isso, o planejamento fica minimizado e  dentre outros aspectos. O interesse por 

este tema nasce do desejo de inovar e aplicar novas estratégicas educativas com a inserção dos 

aplicativos computacionais acreditando que estas ferramentas pedagógicas venham a somar e 

tornarem significativos apoio didático, e com isso, minimizar o impacto de fatores prejudiciais 

ao processo de ensino -aprendizagem. 

Dando direcionamento ao projeto, sentiu-se viável se trabalhar especificamente com os 

alunos que necessitam de apoio didático, o que não são poucos, os  recursos computacionais 

tendo como suporte  os softwares livres educativos existentes no Sistema Operacional Línux 

Educacional 5.0 e acredita-se que este aplicativo muito contribuirá para o avanço do 

desenvolvimento dos discentes em diversas áreas do conhecimento, e que deve-se, dar 

prioridade neste projeto à Língua Portuguesa e em segundo a Matemática.  

Por tanto, este projeto colaborará para uma melhor reflexão sobre a prática pedagógica 

aplicada pelos docentes possibilitando uma investigação contínua, minuciosa, e a inovação dos 

mecanismos didáticos visando êxito no processo ensino-aprendizagem, na qualificação 

profissional, na formação dos alunos como seres capazes de interagir positivamente no mundo 
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do letramento da leitura-escrita / letramento digital e propiciá-los à construção de sua própria 

ideologia, enquanto pequenos leitores, cidadãos observadores, dinâmicos e quando estimulados, 

críticos da realidade em que estão inseridos. 

 

 

3. PROBLEMA 

 

 Os Recursos computacionais podem contribuir para o avanço do 

desenvolvimento da Leitura e da escrita de alunos de turmas de alfabetização 

em escolas da rede pública municipal de São Luís-MA? 

 Os Recursos Computacionais podem amenizar a extensão do processo ensino 

aprendizagem em alfabetização? 

 Como o professor pode garantir os direitos de aprendizagens do aluno diante da 

carência de materiais didáticos essenciais? 

 

4. HIPÓTESE 

 

Os Recursos Computacionais podem contribuir para a eficácia do desenvolvimento da 

leitura e da escrita de alunos de turmas de alfabetização em escolas da rede pública Municipal 

de São Luís – Ma, devido serem recursos diferenciados no uso cotidiano de sala de aula, 

ferramentas estimuladoras, lúdicas, que contemplam atividades desafiadoras. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Geral 

Investigar como os recursos computacionais podem contribuir para a melhoria do 

desenvolvimento da leitura e da escrita de alunos de turmas de alfabetização em escolas da rede 

pública municipal de São Luís-MA. 

 

 

 

5.2 Específicos 

 Conduzir as práticas de ensino da melhor forma, para que as capacidades 

propostas para as etapas de alfabetização sejam alcançadas em menor tempo 

possível. 
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 Permitir ao educando o acesso aos recursos computacionais no decorrer do 

processo de pesquisa. 

 Dar a real importância do uso de laboratórios de informática nas escolas 

municipais, o uso dos aplicativos educativos que automaticamente já constam 

inseridos no Sistema Operacional Linux e é predominante na rede de 

informática da rede municipal de ensino de São Luís-MA. 

 

 

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No processo ensino-aprendizagem, os recursos midiáticos tornam – se aliados 

fundamentais nas práticas pedagógicas no que diz respeito ao letramento da linguagem. A 

língua, segundo Bagno, “É uma atividade de natureza sócio cognitiva, histórica e 

situacionalmente desenvolvida para promover a interação humana. A língua se dá e se 

manifesta em textos orais e escritos ordenados e estabilizados em gêneros textuais para uso em 

situações concretas” (BAGNO, 2002, p.25). A linguagem, por sua vez, é ampla e diversificada 

assim como se diversificam os gêneros textuais.  

Existem diversas formas de se desenvolver a leitura e escrita na sala de aula tendo 

como auxílio os Recursos Midiáticos e Computacionais, neste pluralismo de recursos digitais, 

pode-se citar as  tecnologias  dependentes que dependem de uma ou mais redes elétricas para 

serem usadas, como: smartphone, tablete , computadores, lousa interativa, TV e outros; as 

tecnologias independentes que não dependem de recursos elétricos para a sua produção, como: 

cartaz, quadro de giz, álbum seriado e outros; também há tecnologias assistivas, que são 

direcionadas às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Em se tratando de educação, 

não há porque não introduzir os recursos computacionais no processo ensino-aprendizagem em 

turmas de alfabetização, visto que a tecnologia digital vem cada vez mais se alargando no ramo 

de materiais didáticos pedagógicos. A informática como recurso pedagógico torna-se uma 

grande aliada aos professores de séries iniciais, pois é um recurso de ampla utilidade, é um 

recurso que alunos e professores se abdicam em manipular escrita, leitura, ilustrações, áudios 

visuais, etc. ao mesmo tempo em uma só ferramenta. 

 Por tanto, adversidade dos Recursos Midiáticos/Computacionais só têm a contribuir 

com as necessidades de uma sociedade escolar que a cada dia busca inovações tecnológicas em 

prol de suas realizações. 
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Segundo Lévy Piérre, “aquilo que identificamos, como “novas tecnologias” recobre na 

atividade de grupos humanos, um dever coletivo complexo que se cristaliza, sobretudo, em 

volta de objetos materiais, de programas de computadores e de dispositivos de comunicação 

(LÉVY, 2010, p. 28).  

Diante de uma era em que a sociedade está em constante evolução e cada vez mais 

exigente, é que não podemos deixar de colocar em prática, ideias que fluem despertando 

positivamente, expectativas de uma prática beneficiadora ao próximo. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Pretende-se desenvolver uma Pesquisa exploratória, descritiva e de registro, pois 

segundos grandes estudiosos, a pesquisa exploratória permite maior familiaridade ao objeto em 

estudo, a pesquisa descritiva realiza análise e o registro é a interpretação dos fatos. 

Visando mostrar que os aplicativos inseridos (gcompris, editor de texto e tux paint) no 

Sistema Operaciona Linux Educacional 5.0 podem ser uma proposta de trabalho que 

contribuirá na formação de letramento dos alunos. Far-se á uma pesquisa de campo 

oportunizando aos alunos o acesso ao ensino tecnológico, vivenciando atividades de escrita e 

leitura diferenciadas, que contemplem os direitos de aprendizagem.  

Após feita análise do funcionamento dos equipamentos computacionais do laboratório  

da UEB Sá Valle, far-se-á a solicitação do espaço à Superintendência do Ensino Fundamental 

(SAEF/SEMED)  para  a aplicação do projeto. 

 

7.1 Local 

A princípio, o processo de pesquisa acontecerá no laboratório de informática da UEB. 

Prof. Sá Valle da rede pública municipal em São Luís-MA, localizada à rua da Companhia, 

S/Nº bairro-Anil. 

 

7.2 Participantes 

Espera-se a participação de professores, supervisores, gestores e alunos do 1º e 2º ano 

do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (que necessitam de apoio didático) da escola 

Municipal U.E.B. Prof. Sá Valle em São Luís - MA. 

 

7.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

Pretende-se utilizar os computadores do laboratório de informática da escola Sá Valle; 

Será usado caneta e papel ofício na aplicação de entrevista dos professores; lápis, borracha e 
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papel ofício no diagnóstico individual dos alunos antes do projeto ser iniciado; também será 

usado papel ofício para a impressão de algumas atividade realizadas pelos alunos ao 

desenvolverem atividades nos referidos aplicativos computacionais. 

 

7.4 Coleta de Dados 

 

Para levantamento de dados, contarei com a colaboração dos professores, supervisores 

e gestores para uma entrevista relacionada às práticas de ensino na alfabetização e uso do 

laboratório de informática. Os alunos realizarão um diagnóstico escrito, executarão as 

atividades dos aplicativos propostos do Sistema operacional Linux Educacional 5.0. 

 

7.5 Análise dos Resultados 

 

Durante a aplicação do projeto, os alunos serão avaliados por meios de observação, 

participação, compreensão e avanços nas habilidades de leitua, escrita e manuseio dos 

periféricos computacionais ao realizarem as tarefas pré-estabelecidas. Após isso, far-se-á um  

levantamento sobre o avanço dos alunos, os pontos positivos, negativos dos aplicativos 

trabalhados, o que poderá ser feito para solucionar as metas não alcançadas e far-se-á um 

relatório geral concluindo o resultado final do projeto, se possível, junto com as supervisoras e 

professoras dos alunos envolvidos no projeto. 

 

 

7.6 Princípios Éticos 

 

Espera-se que a equipe pedagógica da escola U.E.B. Profa. Sá Valle abrace o projeto 

com a mesma seriedade e compromisso que vem desenvolvendo seu papel no processo ensino-

aprendizagem. Os alunos, por sua vez, empenham-se ao desenvolverem as atividades propostas, 

mostrando interesse e prontidão superando os desafios que surgirem. Será muito gratificante o 

compromisso e o empenho de todos na realização do projeto, pois acredito que todo passo de 

inovação nos leva a um resultado que na maioria das vezes é positivo. 
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8. CRONOGRAMA 

ESPECIFICAÇÃO MÊS 

NOV DEZ JAN FEV 20/MAR ABR MAI 20/JUN JUL 

Escolha do tema e 
socialização da ideia 
sobre o projeto à 
coordenação 
pedagógica da 
escola. 

X         

Levantamento 
Bibliográfico X X        

Criação do projeto e 
divulgação do 
mesmo à instituição 
a ser desenvolvido 
visando a 
participação de 
toda a equipe 
pedagógica, 
administrativa e 
discentes no 
decorrer da 
aplicação do 
projeto. 

  X       

Data de início da 
aplicação do 
projeto 

    X     

Culminância do 
projeto 

       X  

Avaliação crítica, 
pontuando metas 
alcançadas/não 
alcançadas, 
sugestões e 
relatório final. 

       21/06  

Digitação         X 

Revisão das Normas 
Téc. Científica         

 
X 

Encadernação         X 

Entrega ao 
professor 
orientador 

        14/07 

 

8.1. RECURSOS  
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RECURSOS ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

Recursos Humanos Digitador 330,00 

 Revisor 60,00 

   

Recursos materiais  Resma de papel 15,00 

 Cópias 20,00 

 Livros 360,00 

 Pen Drive 30,00 

 Gravação de Cds-rom 6,00 

 Encadernação 8,50 

 Transporte 200,00 

 Impressão 50,00 

   

Valor total R$ 1.079,05 

 

9. SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: 

9.1 Tipo de Atividade  

 

1- Diagnóstico: Conversa informal, escrita do nome da criança, ditado dos números, das 

vogais, das consoantes, ditado silábico, ditado da lista de nomes relacionados à 

conversa informal tendo como recurso o papel ofício, lápis e borracha.  

2- Os alunos terão atividades em folha e no computador, serão atividades que contemplem 

as dificuldades dos mesmos conforme aponta o diagnóstico geral da turma em análise.   

3- Atividade prática executando individualmente ou em dupla as atividades dos aplicativos 

do Sistema Operacional Linux Educacional 5.0. 

 

9.2 Proposta da Atividade 

 

9.3 Objetivo Geral 

 Conhecer, acessar e executar com autonomia os aplicativos educativos inseridos no 

Sistema operacional Linux Educacional 5.0. 

 

9.4 Objetivos Específicos: 
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 Oportunizar aos alunos, a prática do fazer fazendo, atendendo os direitos de 

aprendizagem exigidos na etapa. 

  Alcançarem as capacidades previstas ao desenvolverem atividades sistematizadas. 

 Manusear e valorizar ferramentas computacionais. 

 Desenvolver a coordenação motora ao manusear teclado e mouse. 

 Desenvolver o raciocínio lógico e conhecimentos gerais ao executar as atividades dos 

aplicativos em estudos. 
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Apêndice D: Entrevista Científica 

 

                                  
 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 
Instituto Politécnico da Guarda 

 
 
 

ENTREVISTA CIENTÍFICA 
 
 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sônia Maria Barbosa da Costa 
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Março/ 2017 

Cara professora, 

 

Para mim, mestranda Sônia Maria Barbosa da Costa, é de grande importância sua 

participação nesta entrevista semiestruturada, cujo objetivo é coletar informações sobre seu 

ponto de vista com base em sua experiência profissional e no que diz respeito às práticas de 

ensino na alfabetização. As informações coletadas somarão na construção de minha dissertação 

de mestrado em Educação, desenvolvida no Instituto Politécnico da Guarda- Portugal, sob a 

orientação do Prof. Doutor Mário José Silva Meleiro. A dissertação em referência aborda sobre 

“Uma proposta ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux 

Educacional 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em 

alfabetização”. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO: 

 

Para validar sua participação voluntária e sua autorização na publicação desta pesquisa 

sem gerar nenhum tipo de penalidades ou prejuízos pessoais para ambas as partes, solicito sua 

assinatura, identificação no espaço a seguir e responda às demais perguntas que antecipam a 

entrevista. 

 

I-NOME: _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________   

II- Formação Profissional: 

(  )  Médio - Curso: __________________________________________________________________  

(  ) Graduado - Curso: _______________________________________________________________  

(  ) Pós-Graduado/ Especialização: _____________________________________________________  

(  ) Mestrado- Curso: ________________________________________________________________  

(  ) Doutorado-Curso:  _______________________________________________________________  

 

III-Escola que trabalha (a da pesquisa): __________________________________________________  

 

IV-Normalmente você inicia o ano letivo com quantos alunos? 

(  ) 20 a 25 alunos em sala                              (  ) 25 a 30 alunos em sala 
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V- Ao término do ano letivo, quantos alunos costumam seguir para série seguinte com Apoio 

Didático? 

(  ) abaixo de 10 alunos   (  )  10 alunos  (  ) acima de 10 alunos  

VI- Há quanto tempo você trabalha na rede? ______________________________________________  

VII- Há quanto tempo você atua como alfabetizador (a)? ____________________________________  

VIII- Quantos turnos de trabalho você atua? 

(  ) 01 turno   (  ) 02 turnos   (  ) 03 turnos 

 

Obs.: _____________________________________________________________________________  

 

Ciente da minha livre e espontânea contribuição à esta pesquisa científica e nada contra 

a publicação da mesma. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 
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ENTREVISTA 

 

1. Considerando a mídia computacional uma ferramenta muito complexa, com um abecedário à 

mão, é possível torná-la uma grande aliada na aceleração da assimilação no processo de ensino 

de alfabetização? Como? Porquê?  

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. Como o professor pode atender e / ou garantir os direitos de aprendizagens dos discentes 

diante da carência de materiais didáticos essenciais? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

3. Qual a sua concepção de alfabetização? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

4. De que maneira os alunos com déficit de aprendizagem têm sido contemplados com o apoio 

didático?  

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

5. De que forma a rede de ensino tem garantido êxito no processo ensino aprendizagem após 

oferecer cursos de formação continuada aos professores alfabetizadores? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

6. Por que razão professores alfabetizadores, após concluírem cursos de formação continuada, 

não garantem que seus alunos alcancem as capacidades previstas em suas respectivas etapas? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

7. Que método você aplica em sua prática pedagógica? 
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R: _______________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 

8. Em turmas de alfabetização, que atividades de leitura e escrita devem ser desenvolvidas? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

9. O que vem primeiro, a aquisição do sistema alfabético ou a consciência fonológica? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

10. De que maneira a criança adquire a consciência fonológica? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

11. O que difere de uma pessoa alfabetizada de uma letrada? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

12. Há um tempo certo para ser alfabetizado? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

13. Quais as causas que contribuem para a lentidão do processo ensino aprendizagem, 

dificultando a aprendizagem de determinados alunos que, amparados por lei, são promovidos 

sem alcançarem as capacidades previstas para a etapa em questão? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

14. Diante das dificuldades corriqueiras nas práticas pedagógicas em sala de alfabetização, o 

que mais deixa um alfabetizador angustiado e o que poderia ser feito para superar essas 

dificuldades? 

R: _______________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________  

 

15. A SEF/SEMED de São Luís não dispõe de uma grande equipe multidisciplinar incluindo 

psicopedagogos, Neuropsicólogo, neuropediatras/neuropsiquiatras. Na sua opinião, seria 

importante que a rede contratasse esses profissionais para dar a devida assistência contínua às 

necessidades das escolas municipais?  

(  ) Sim, Por que? ___________________________________________________________________  

(  )Não, Por que? ___________________________________________________________________  

 

16. Neste início de ano letivo você recebeu quantos alunos na hipótese: 

A- Pré-silábico: ____________________________________________________________________  

B- Silábico S/V sonoro:___________________________ C/V sonoro: _________________________  

C- Silábico alfabético: _______________________________________________________________  

D- Alfabético:  _____________________________________________________________________  

 

17. Você participa das formações continuadas oferecidas pela SEMED? 

(  ) sim, Por quê? ___________________________________________________________________  

 

18.Na sua escola tem laboratório de informática? R: ________________________________________  

 

19. Sua escola tem coordenador no laboratório de informática? R: _____________________________  

 

20.Caso positivo, Quais as funções dele? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

 

21. Qual a importância de manter o funcionamento do laboratório de informática em sua escola 

? 

R: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

22. Que vantagens o laboratório de informática oferece aos alunos de sua escola no que diz 

respeito à aprendizagem? 
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R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

23. Você tem acesso ao laboratório de informática? R: ______________________________________  

Caso positivo, é: Diário (  )  Semanal (  )       Quinzenal (  )   Mensal (  ) 

 

24. Caso negativo, Por que Não?   

R=  ______________________________________________________________________________  

 

25. Como é feita a manutenção no laboratório de informática na escola? 

 R:  ______________________________________________________________________________  

 

26. A SEMED tem promovido formações continuadas na área de informática educativa aos 

educadores da rede? R: _______________________________________________________________  

27. Você conhece o NTEM ( Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) da SEMED? 

 R: _______________________________________________________________________________  

28. Que temas você acha ideal para ser trabalhados em formações continuadas na área de 

Informática Educativa? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

29. Normalmente a escola inicia o ano letivo com quantos alunos matriculados nas séries de 

alfabetização?   

R: _______________________________________________________________________________  

30. No final do ciclo, qual o rendimento anual dos alunos referente a hipótese da escrita? 

Aprovação com apoio didático  ________________________________________________________  

Aprovação sem apoio didático  ________________________________________________________  

Retenção __________________________________________________________________________  

Abandono  ________________________________________________________________________  

Obs.: 

 

Ciente da minha livre e espontânea contribuição à esta pesquisa científica e nada contra a 

publicação da mesma. 

 

________________________________________________ 

Assinatura  
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Apêndice E: Entrevista Semiestruturada 

 

Caro (a) entrevistado (a), 

 

Para mim, mestranda Sônia Maria Barbosa da Costa, é de grande importância sua 

participação nesta entrevista semiestruturada, cujo objetivo é coletar informações sobre seu 

ponto de vista com base em sua experiência profissional e no que diz respeito às práticas de 

ensino na alfabetização. As informações coletadas somarão na construção de minha dissertação 

de mestrado em Educação, desenvolvida no Instituto Politécnico da Guarda- Portugal, sob a 

orientação do Prof. Doutor Mário José Silva Meleiro. A dissertação em referência aborda sobre 

“Uma proposta ao uso dos recursos pedagógicos disponíveis no Sistema Operacional Linux 

Educacional 5.0 para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos alunos em 

alfabetização”. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO: 

 

Para validar sua participação voluntária e sua autorização na publicação desta pesquisa 

sem gerar nenhum tipo de penalidades ou prejuízos pessoais para ambas as partes, solicito sua 

assinatura e identificação ao responder a referida entrevista. 

 

1. NOME: _________________________________________________________________________  

2. Formação Profissional: 

(  ) Graduado - Curso: _______________________________________________________________  

(  ) Pós Graduado/ Especialização: _____________________________________________________  

(  ) Mestrado - Curso: ________________________________________________________________  

(  ) Doutorado - Curso: _______________________________________________________________  

 

3. Há quanto tempo você trabalha na Rede Municipal de Educação? 

 R: _______________________________________________________________________________  

 

4. Quantos turnos de trabalho você atua?  

(  ) 01 turno   (  ) 02 turnos  (  ) 03 turnos   

 

5. Escola que trabalha (a da pesquisa): 

R: _______________________________________________________________________________  



Apêndices 
 

 

 

6. Qual sua função? 

R: _______________________________________________________________________________  

 

7. Na sua escola tem laboratório de informática?  

R: _______________________________________________________________________________  

 

8. Sua escola tem coordenador no laboratório de informática?  

R:  _______________________________________________________________________________  

Caso positivo, quais as funções dele? 

R: _______________________________________________________________________________  

 

9. Qual a importância de manter o funcionamento do laboratório de informática em sua escola ? 

R: _______________________________________________________________________________  

 

10. Que vantagens o laboratório de informática oferece aos alunos de sua escola no que diz 

respeito à aprendizagem? 

R: 

 _________________________________________________________________________________  

 

11. Você tem acesso ao laboratório de informática?  

R: __________________.  

Caso positivo, é: Diário (  )    Semanal (  )     Quinzenal (  )  Mensal (  ) 

 

Caso negativo, por que não?   

R:  _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

12. Como é feita a manutenção no laboratório de informática na escola? 

R: _______________________________________________________________________________  

 

13. A SEMED tem promovido formações continuadas na área de informática educativa aos 

educadores da rede?  

R: _______________________________________________________________________________  
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14. Você conhece o NTEM da SEMED?  

R: _______________________________________________________________________________  

15. Que temas você acha ideal para ser trabalhados em formações continuadas na área de 

Informática Educativa? 

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

16. Normalmente a escola inicia o ano letivo com quantos alunos matriculados nas séries de 

alfabetização?   

R: _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

17. No final do ciclo, qual o coeficiente de : 

Aprovação com apoio didático: ________________________________________________________  

Aprovação sem apoio didático: ________________________________________________________  

Retenção: _________________________________________________________________________  

Abandono: ________________________________________________________________________  

 

Ciente da minha livre e espontânea contribuição à esta pesquisa científica e nada contra 

a publicação da mesma. 

 

________________________________________________ 

Assinatura 
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Apêndice F: Diagnóstico de Aprendizagem 

 

 

 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 
 

Instituto Politécnico da Guarda 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM 
 
 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
 
 
 

Sônia Maria Barbosa da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março/ 2017 
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ESCOLA: UEB. SÁ VALLE 

SÃO LUÍS, ______ DE ABRIL DE 2017 . 

 

NOME: __________________________________________________ 

 

 

DIAGNÓSTICO - 1º SEMESTRE / 2017 

 

1. ESCREVA O QUE SE PEDE: 

SEU NOME: ______________________________________________________________________  

AS VOGAIS: ______________________________________________________________________  

AS CONSOANTES: ________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

OS NÚMEROS: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

RETIRE DO QUADRO O NOME DA ESCOLA E A DATA: 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

2. LEIA O ALFABETO ABAIXO, CIRCULE DE AZUL AS VOGAIS E DE OUTRA COR 

MARQUE AS CONSOANTES SOLICITADAS: 

 

O  S  C  J   P  Z  A  M  F  H  U   B  Q  

 X  N I  V D  E L  G  K  R  W  T 
 

3. ESCREVA O NOME DAS FRUTAS ABAIXO: 

                                            

________________      ________________      ________________    ________________ 
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4. OBSERVE OS TECLADOS, IDENTIFIQUE OS NÚMEROS E EM SEGUIDA 

REPRESENTE-OS EM DESENHOS. NÃO ESQUEÇA DE CIRCULAR AS LETRAS DO 

SEU NOME. 

 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagem+teclado+brasileiro&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjY4r6P2vHSAhUFmJAKHaIGBSQQ_AUIBigB&biw=1707&bih=827#imgrc=gqvxRLwHz1IBuM 

  

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagem+teclado+brasileiro&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjY4r6P2vHSAhUFmJAKHaIGBSQQ_AUIBigB&biw=1707&bih=827#imgrc=6NMx5U5HtHQiBM
: Março/2017 

 

 

     Profª. Sônia Costa 
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ESCOLA: UEB.SÁ VALLE 

SÃO LUÍS, _____DE ABRIL DE 2017. 

 

DIAGNÓSTICO - 1º SEMESTRE / 2017 

 

NOME: __________________________________________________ 

 

 

 

1. ESCREVA O QUE SE PEDE: 

SEU NOME: ______________________________________________________________________  

AS VOGAIS: ______________________________________________________________________  

AS CONSOANTES: ________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

OS NÚMEROS: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

RETIRE DO QUADRO O NOME DA ESCOLA E A DATA: 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

2. LEIA O ALFABETO ABAIXO, CIRCULE DE AZUL AS VOGAIS E DE OUTRA COR 

MARQUE AS CONSOANTES SOLICITADAS: 

 

O  S  C  J   P  Z  A  M  F  H  U   B  Q  X   

N  I  V D E L  G  K  R  W  T 
 

3. ESCREVA O NOME DAS FRUTAS ABAIXO: 
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________________      ________________      ________________    ________________ 

4. OBSERVE OS TECLADOS, IDENTIFIQUE OS NÚMEROS E EM SEGUIDA 

REPRESENTE-OS EM DESENHOS. NÃO ESQUEÇA DE CIRCULAR AS LETRAS DO 

SEU NOME. 

 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagem+teclado+brasileiro&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjY4r6P2vHSAhUFmJAKHaIGBSQQ_AUIBigB&biw=1707&bih=827#imgrc=gqvxRLwHz1IBuM 

  

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagem+teclado+brasileiro&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjY4r6P2vHSAhUFmJAKHaIGBSQQ_AUIBigB&biw=1707&bih=827#imgrc=6NMx5U5HtHQiBM
: Março/2017 

 

 

   Profª. Sônia Costa 
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulcina 
Almeida 

Professor Titular: Prof. Rogério 

Aluno (a): SÔNIA MARIA 
BARBOSA DA COSTA 

Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino: Fundamental Maior 
Disciplina: Matemática 

Data: 15 /09/2015 

Série: 6º ano Tempo: 100min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Números 
Naturais 
 

-Conceituar e 
Reconhecer os números 
Naturais; 
-Identificar os 
Subconjuntos dos 
Números Naturais; 
-Conhecer as 4 situações 
da Multiplicação; 
-Resolver corretamente 
as multiplicações através 
das 4 situações 
apresentadas. 

Números Naturais: 
-Subconjuntos dos 
Números Naturais 
-Multiplicação com 
Números Naturais 
através de: 
Adição de parcelas 
iguais, formação 
Retangular, 
Proporcionalidade e 
por Combinação. 

 

Quadro de giz 
Vídeo 
Tábuas de 
Pitágoras 
Quadro e 
Pilotos; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de Som. 

Empenho, Participação, 
Compreensão e interação com as 
atividades apresentadas; 
Resolução coletiva e individual 
de atividades. 
 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo sobre a origem dos Números Naturais; 
 Diálogo sobre o vídeo apresentado; 
 Registro de conceitos fundamentais sobre os Números Naturais; 
 Resolução coletiva de operações envolvendo o tema em estudo. 

Sumário: Perceber a importância e existência dos números em nossas vidas. 

REFLEXÃO: 
Diante desse cenário da educação básica, impõe-se a necessidade de buscas de alternativas metodológicas para uma 
reaproximação do educando com a Matemática. Entre as propostas metodológicas surgidas para o ensino da disciplina, 
a História da Matemática nem sempre é ensinada pelos docentes da disciplina, tem-se mostrado caminho muito 
promissores. Consideramos que a possibilidade de humanização da matéria constitui o grande potencial dessa 
metodologia para a melhoria da relação do aluno com a disciplina. De um ponto de vista do desenvolvimento dos 
conceitos matemáticos como o estudo dos números naturais, pode-se trazer a compreensão de que a Matemática é uma 
ciência que passou e passa por um percurso de reconstrução, identificando e mostrando novos caminhos para identificar 
os subconjuntos dos números naturais e ao longo da aula, os educandos poderão compartilhar seus conhecimentos 
diante do conteúdo apresentado e na necessidade de resolução de problemas apresentados pelo momento. 

Uma verdade matemática não é simples nem complicada por si mesma. É uma verdade  (Emile Lemoin) 
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulcina Almeida Professor Titular: Prof. Rogério 
Aluno (a): SÔNIA MARIA BARBOSA 

DA COSTA 
Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino: Fundamental Maior 
Disciplina: Matemática 

Data: 15/09/2015 

Série: 6º ano Tempo: 100min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Números Naturais 
 

-Rever os Números 
Naturais; 
-Conhecer as 
propriedades da 
multiplicação; 
-Resolver 
multiplicações 
utilizando as 
propriedades da 
multiplicação. 
 

-Propriedades 
da 
Multiplicação 
dos Números 
Naturais 
 
 
 

Quadro de 
giz; 
Livro 
didático; 
Tábua de 
Pitágoras; 
Quadro e 
Pilotos; 
Caderno; 
Vídeo; 
Pen drive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de 
Som. 

Empenho, Participação, Compreensão 
e interação com as atividades 
apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades. 
 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo envolvendo problemas 
 Diálogo sobre o vídeo apresentado; 
 Registro do tema abordado; 
 Resolução coletiva de operações envolvendo o tema em estudo. 

Sumário: 
Familiarizar-se com as diversidades da multiplicação. 

REFLEXÃO: 
Esta reflexão busca analisar algumas características das práticas pedagógicas iniciais que potencializam a aprendizagem 
do conjunto dos números naturais no Ensino Fundamental Maior. Baseado nos estudos de Megid (2001), Cebola (2008) 
e Borba (2004), discuto algumas características que podem ter essas práticas, bem como o significado de número, 
anterior ao estudo do campo numérico dos inteiros, por exemplo, e o que precisa ser acrescentado a esse significado, 
visando uma contribuição à compreensão dos números naturais. A partir de certas constatações, apresento algumas 
atividades desenvolvidas na turma. No que tangue a disciplinas percebemos a escoação do alunado na participação, pois 
a minoria teve o envolvimento na reflexão da revisão sobre o estudo dos números naturais, o medo de enfrentar o 
desafio foi visto, por não saberem ou por medo de tentarem vencer o obstáculo. Os caminhos pedagógicos para o ensino 
de Matemática são complexos, embora se percebam muitos avanços, ainda são dominados pela noção de que esse 
campo do conhecimento humano é constituído de conceitos verdadeiros, inalteráveis e inquestionáveis. 

Os números são as regras dos seres e a Matemática é o Regulamento do Mundo. 
F. Gomes Teixeira 
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana Almeida Professora Titular: Profª Maria de Jesus 
Aluno (a): SÔNIA MARIA BARBOSA 

DA COSTA 
Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino Fundamental Maior 
Disciplina: Geografia Data:15/09/2015 

Série: 6º ano Tempo:50 min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

O Universo 

-Conhecer a teoria 
(BIG BANG) que 
afirma como surgiu o 
Universo, 
-Conceituar Universo, 
-Conceituar buraco 
negro 
-Saber da existência 
do buraco negro no 
centro de nossa 
galáxia. 
 

-Surgimento 
do Universo 
 
 

Quadro; 
Pilotos; 
Vídeo, 
Notebook; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Caixa de 
Som. 

Empenho, Participação, Compreensão e 
interação com as atividades 
apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades. 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo envolvendo o tema; 
 Diálogo sobre o apresentado; 
 Registro do tema abordado; 
 Resolução coletiva de atividades envolvendo o tema em estudo. 

Sumário: Ampliar o conhecimento sobre o nosso Universo. 

REFLEXÃO: 
A teoria do Big Bang foi dominante no cenário científico por muito tempo, em palestras ou baseado em observações 
astronômicas recentes, vai se questionando este modelo como a única explicação plausível sobre a origem do Universo. 
Os encontros terão as mediações dos pesquisadores e os sujeitos em estudo os recursos midiáticos facilitam a exibição 
de vídeos sobre o universo facilitando assim o entendimento melhor, pois o futuro professor na sala de aula, mesmo 
com o fantasma de seus antigos professores e todo o arsenal teórico que ele possa reunir, perceberá que é ele quem 
decide o que fazer com o conhecimento naquela situação, já que as consequências de suas ações devem ser por ele 
assumidas. Ter uma aula questionadora é o melhor feedback para uma boa compreensão do alunado, e o mais prazeroso 
foi ter a participação de todos para a troca dos conhecimentos frentes aos vídeos e as tarefas apresentadas. 

Para quê estudar tanto, se o que eu quero está na HISTÓRIA de sua vida, na GEOGRAFIA de seu corpo e na QUÍMICA de seus 
beijos? Sandra P 

https://pensador.uol.com.br/autor/sandrap/
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PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana Almeida Professora Titular: Profª Maria de Jesus 
Aluno (a): SÔNIA M. BARBOSA DA 

COSTA 
Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino Fundamental Maior 
Disciplina: Geografia 

Data:15/09/2015 

Série: 6º ano Tempo: 100 min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

O Universo 

-Saber como se 
formaram as galáxias; 
-Conhecer nossa 
galáxia e o nosso 
Sistema Solar 
-Conhecer as 
características e as 
posições dos planetas 
no Sistema Solar. 

-Via Láctea 
(nossa 
galáxia) 
-O Sistema 
Solar 
 

Quadro 
Vídeo, 
Xérox, 
Papel 
alumínio 
Cola, 
Tesoura 
Balão, bola 
de Isopor 
Lanterna 
Barbante 
 

Empenho, Participação, Compreensão e 
interação com as atividades 
apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades. 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo e imagens envolvendo o tema; 
 Diálogo sobre o vídeo e imagens apresentados; 
 Registro do tema abordado; 
 Resolução coletiva de atividades envolvendo o tema em estudo. 

Sumário: Despertar o interesse pela a disciplina. 

REFLEXÃO: 

No que tange aos aspectos humanos universais, estudar a integração e a relação estabelecida entre os homens (políticas 

sociais, culturais e ideológicas) e entre estes e seu meio ambiente, como as galáxias, pois na verdade, todos sabemos 

que os planetas do sistema solar orbitam nosso sol devido a sua atração gravitacional. No entanto, poucos se dão conta, 

em seus esquemas mentais para esse movimento, de que o sol não está parado. O sol e toda a Via Láctea se movem 

através do universo, influenciado por sua expansão e também pela atração gravitacional de outras galáxias, como se 

pode observar, principalmente, no que diz respeito à geografia humana, a relação da área com a história é óbvia, muitas 

vezes se confundindo. Destarte, os primórdios da geografia, como no caso da história, remontam a antiguidade. O 

observado é que a forma expositiva do trabalho provocou a curiosidade do educando para a participação dos mesmos, 

saindo aí daquela aula tradicional. 

 
A geografia tem suas raízes na busca e no entendimento da diferenciação de lugares, regiões, países e continentes, resultante das relações 

entre os homens e entre estes' e a natureza. 
Roberto Lobato. 

https://pensador.uol.com.br/autor/roberto_lobato/
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana 
Almeida 

Professor Titular: Profª MARIA DE JESUS 

Aluno (a): SÔNIA MARIA 
BARBOSA DA COSTA 

Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino:  Fundamental 
Maior 

Disciplina: Português 
Data:18/09/2012 

Série: 7º Ano Tempo:100mim 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Adjetivos 

-Identificar os 
adjetivos nas 
frases; 
-Identificar 
locuções 
adjetivas; 
-Formar frases 
usando 
corretamente os 
adjetivos / 
locução 
adjetivas; 
-Ler e identificar 
no texto os 
adjetivos em 
estudo. 

Adjetivos; 
- Locução 
adjetiva 
-Flexão 
adjetivas: 
Gêneros, 
Números e 
Grau. 
 

Quadro e 
Pilotos; 
Vídeo; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de 
Som. 

-Participar ativamente das atividades proposta; 
-Compreensão e interação com os colegas ao 
desenvolverem a atividade. 
 

Metodologia / sequência didática: 
 Aula expositiva e dialogada com exposição Da letra de uma música; 
 Registro do conteúdo; 
 Resolução coletiva e individual de atividades. 

Sumário: Exercitar a prática do fazer fazendo. 
REFLEXÃO: 
 
A linguagem deve, pois, ser vista como uma forma de interação, como trabalho coletivo, de natureza sócio histórica, 
que se realiza por meio de práticas e grupos sociais, em que os falantes atuam como sujeitos e o diálogo é o que 
caracteriza a linguagem. 
Os três eixos que regem o ensino de Língua Portuguesa – leitura, produção textual e gramática – devem ser estudados 
de maneira a proporcionar novas habilidades linguísticas ao aluno, proporcionando-lhe condições de ler e produzir 
textos de forma crítica e criativa, por isso o adjetivo torna-se uma classe gramatical tão importante para este alunado 
em estudo. O estudo do adjetivo deve, portanto, ganhar uma abordagem diferenciada e importante. Pois os aspectos da 
classificação dos adjetivos devem ser estudados por meio de processos reflexivos dos sujeitos-aprendizes em relação 
aos recursos textuais, lexicais e gramaticais. 
Levou-se em consideração o público em estudo e a sua participação nos momentos das reflexões dialogadas para que o 
aprendizado fosse positivo no processo de leitura, de construção e reescrita textuais através de atividades propostas. 

Ensinar é aprender duas vezes. 
Joseph Joubert. 
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana 
Almeida 

Professor Titular: Profª MARIA DE JESUS 

Aluno (a): SÔNIA MARIA BARBOSA 
DA COSTA 

Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino:  Fundamental Maior 
Disciplina: Português Data:18/09/2012 

Série: 7º Ano Tempo:100mim 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Adjetivos 

-Identificar os 
adjetivos nas frases; 
-Responder 
corretamente a 
atividade após a aula. 
-Valorizar e aplicar a 
estrutura gramatical 
nas frases 
apresentadas. 

-
Classificação 
dos 
adjetivos: 
-Simples; 
-Compostos; 
-Primitivos; 
-Derivados; 
-Pátrios 
/Gentílicos 

Quadro e 
Pilotos; 
Vídeo; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de 
Som. 

Participação, Compreensão e interação 
com as atividades apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades. 
 

Metodologia / sequência didática: 
 Aula expositiva e dialogada; 
 Resolução de atividades; 

Sumário: Aprimorar-se ao praticar exercícios que envolvam a classificação dos adjetivos; 
REFLEXÃO: 
Devemos sempre procurar novas formas de incentivo, principalmente no Ensino Fundamental, pois é nessa etapa da 
vida que os alunos desenvolverão a criatividade e o senso crítico. A função do adjetivo aqui foi levar o alunado a 
identificação do valor do adjetivo, os recursos podem auxiliar nesse processo de transmissão do conhecimento, já os 
procedimentos de uso desses recursos farão a diferença de sentido ao aluno em curso, saindo então da rotina 
tradicional, eles puderam incorporar às suas práticas do seu dia a dia, contribuindo para a ampliação de suas 
competências na vida, decifrando a sua realidade contextual de leitura e escrita. 
O entendimento dessa relação leitura/escrita mostra que a escola deve diversificar as leituras e práticas de produção 
textual, oferecendo situações que estejam relacionadas às necessidades de uso da linguagem, assim como acontecem na 
vida cotidiana, além de promover a reflexão sobre os diversos gêneros e o uso da língua. A turma pode interagir 
participando através de perguntas e colaboração nos exemplos no momento da aula expositiva. 
 

Muitos não sabem quanto tempo e fadiga custa a aprender a ler. Trabalhei nisso 80 anos e não posso dizer que o tenha conseguido. 
Johann Goethe. 
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PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 
Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana 

Almeida 
Professora Titular: Profª 

Aluno (a): SÔNIA M. BARBOSA DA 
COSTA 

Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino Fundamental Maior 
Disciplina: Ciências 

Data:18/09/2015 

Série: 7º ano Tempo:50 min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Os Alimentos 

-Conhecer a pirâmide 
alimentar e sua 
importância; 
-Conceituar pirâmide 
alimentar; 
-Montar uma 
pirâmide alimentar 
considerando a escala 
de nutrientes que os 
alimentos fornecem. 

-Pirâmide 
alimentar 

Figuras de 
alimentos; 
Quadro; Vídeo; 
Notebook; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Caixa de Som. 

-Empenho, Participação, Compreensão 
e interação com as atividades 
apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades oral e escrita. 
 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo envolvendo o tema; 
 Diálogo sobre o vídeo apresentado; 
 Registro do tema abordado; 
 Resolução coletiva de atividades envolvendo o tema em estudo. 

Sumário: Conscientizar-se da importância de selecionar alimentos ao serem consumidos, como forma de prevenção 
considerando seu valor nutricional. 

REFLEXÃO: 
Mostrar aos educandos os hábitos alimentares acertados, asseguram ao organismo humano condições para uma vida saudável, 
acrescendo anos com saúde e vigor para aqueles que se comprometem a ter uma dieta equilibrada e pautada na moderação. Não há 
censura sobre qual alimento é certo ou errado, nem existem alimentos milagrosos. O segredo é ter cautela, saber ponderar se aquilo 
vai ou não lhe fazer bem. A alimentação é o combustível da vida, pois fornece ao nosso corpo substâncias necessárias para nos 
manter vivos e saudáveis. Se não nos alimentamos não temos força ou disposição para a realização das atividades mais simples, além 
de comprometer severamente o desempenho das funções vitais no nosso organismo. O uso de metodologias diferenciadas se mostrou 
uma boa alternativa de ensino da pirâmide alimentar, contribuindo para facilitar a compreensão da problemática, permitindo aos 
estudantes uma reflexão sobre as questões relacionadas aos alimentos que escolhemos nos supermercados e que levamos à nossa 
mesa. Observamos que a apresentação das imagens e vídeos na aula foi uma metodologia atrativa que despertou o interesse dos 
alunos para o assunto. A exposição oral, utilizando cartazes e a cesta de alimentos, teve o objetivo de esclarecer aos alunos a 
importância dos nutrientes e suas funções em nosso corpo. A utilização de cartazes foi um recurso auxiliar à comunicação e 
permitindo a concretização das ideias. Após as atividades planejadas, observamos que 100% dos estudantes gostaram das atividades. 
Foi também perguntado aos alunos por que é importante conhecermos a pirâmide alimentar e a maioria (94%) responderam de forma 
correta os questionamentos, indicando que a metodologia utilizada foi benéfica para o processo de ensino-aprendizagem. 

Haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma 
forma como hoje se julga o assassino de um homem. 

Leonardo da Vinci 

https://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_da_vinci/
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana Almeida Professora Titular: Profª 
Aluno (a):SÔNIA M. BARBOSA DA 

COSTA 
Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino Fundamental Maior 
Disciplina: Ciências 

Data:18/09/2015 

Série:7º ano Tempo:100 min. 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Os 
Alimentos 

-Citar os alimentos mais 
consumidos pela turma; 
-Classificar os alimentos 
consumidos como saudáveis ou 
não; 
-Estimular o consumo de 
alimentos naturais com alto 
valor nutritivo; 
-Conceituar Alimentos e  
Nutrientes 
-Identificar as funções dos 
Nutrientes; 
-Conscientizar-se do consumo 
de Nutrientes de maior 
quantidade e de menor 
quantidade visando garantir 
uma alimentação adequada. 

-Alimentos 
saudáveis e não 
saudáveis; 
Os Nutrientes: 
-Gorduras 
-Proteínas 
-Vitaminas 
-Minerais 
-Carboidratos 
-Água 
-Fibras 

Quadro; 
Vídeo; Cola; 
Tesoura; 
TNT; Figuras 
de alimentos; 
Notebook; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Caixa de 
Som. 

- Observação da participação da turma na 
montagem do painel com utilização de 
figuras e a exposição do pensamento sobre o 
tema. 
-Construir um painel com alimentos 
saudáveis. 
-Empenho, Participação, Compreensão e 
interação com as atividades apresentadas; 
Resolução coletiva e individual de 
atividades. 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação de vídeo envolvendo o tema; 
 Diálogo sobre o vídeo apresentado; 
 Estudo expositivo e dialogado; 
 Registro das definições do conteúdo; 
 Resolução coletiva de atividades envolvendo o tema em estudo; 
 Montagem de um ou dois painéis. 

Sumário: Montagem de painel para demonstrar o conhecimento adquirido;  Estudo das funções dos Nutrientes. 

REFLEXÃO: 
Segundo o observado e os relatos dialogados a alimentação saudável é a alimentação de comer bem, de forma equilibrada para que 
os adultos mantenham o peso ideal e as crianças se desenvolvam bem e intelectualmente, dependendo do hábito alimentar. Quem é 
que não gosta de comer?  Perguntei, Comer é bom demais mesmo Respondeu um aluno. Mas em época de consumo de produtos 
industrializados em excesso, o grau de obesidade da população brasileira vem aumentando bastante. Foi informado nos diálogos 
ainda que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009, apresentou resultados de pesquisa com a população 
brasileira, afirmando que a obesidade está aumentando não apenas na população adulta, como também em crianças e adolescentes. 
Por isso, foi focado o cuidado com a alimentação, aliado à prática regular de atividade física, fundamental para a manutenção de sua 
saúde. Nesse sentido, as propostas dessas aulas foram propor uma reflexão sobre quantos, quais alimentos você costuma ingerir, e 
fazer como que se pode adequar a uma alimentação mais equilibrada. 

Com o dinheiro podemos comprar muitas coisas, mas não o essencial para nós. Proporciona-nos comida, mas não apetite; remédios, mas não saúde; dias 
alegres, mas não a felicidade. 

Henrik Ibsen 

https://pensador.uol.com.br/autor/henrik_ibsen/
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PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana 
Almeida 

Professor Titular: Prof. Carlos 

Aluno (a): SÔNIA MARIA BARBOSA 
DA COSTA 

Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino: Fundamental Maior 
Disciplina: História 

Data:18/09/2015 

Série: 9° Ano Tempo:100min. 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

A 
Redemocratização 
Do Brasil 

-Conceituar 
movimentos Sociais; 
-Despertar a 
consciência patriótica 
dos alunos e senso de 
responsabilidade; 
-Citar pontos 
positivos e negativos 
Dos movimentos 
sociais; 
-Conceituar 
Democracia; 
-Citar características 
que tornam um país 
democrático. 
 

-Movimentos 
sociais; 
-Brasil, um 
país 
democrático? 
 

Quadro e 
Pilotos; 
Vídeo; 
Caderno; 
Pen drive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de 
Som. 
 

-Empenho, Participação, Compreensão e 
interação com as atividades apresentadas; 
-Resolução coletiva e individual de 
produções orais e escritas abordando o 
tema em estudo. 

 Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação do conteúdo através de slides, 
 Discursão sobre o pensamento crítico dos temas em estudo; 
 Produção de cartazes relacionando-os com o tema em pauta. 

Sumário: Estudo da Redemocratização do Brasi;  Exposição de argumentos para validar o ponto de vista dos alunos. 
REFLEXÃO: 
Observam-se, hoje, que, fatos da História brasileira são, absolutamente, desconhecidos da maioria de nossos jovens, que não têm 
qualquer noção do que seja Colônia, Império e República, e ao falar de democratização brasileira ou movimentos sociais é levar os 
educandos ao entendimento desse processo, e dizer que são capazes de opinar de forma positiva ou negativa sem nenhuma alienação 
básica sobre os movimentos sociais atuais no Brasil. As características que fazem um país democrático, vão muito mais além do que 
temos vistos, e o que faz essa diferenciação são os movimentos que fazem o país democrático. Por isso o ensino de história requer 
estratégias que possam facilitar/promover esse raciocínio crítico de abalos igualitários com a localização de fatos importantes no 
espaço e no tempo atual. Os alunos que viveram nos períodos passados com o auxílio dos professores devem ter contribuídos para 
suas inovações históricas, selecionando os movimentos históricos importantes, e aquilo que é mais significativo para a compreensão 
do processo histórico futuro. Daí, repetirmos, a importância de se estudar o passado a partir do presente, buscando as suas conexões 
para o futuro. 

A educação do homem começa no momento do seu nascimento; antes de falar, antes de entender, já se instrui. 
Jean Jacques Rousseau 
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PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)/Educador(a): Dulciana 
Almeida 

Professor Titular: Prof. Carlos 

Aluno (a): SÔNIA MARIA BARBOSA 
DA COSTA Local de Estágio: U.E.B Profª Luzenir Mata Roma 

Nível de Ensino: Fundamental Maior 
Disciplina: História 

Data:15/09/2015 

Série: 9° Ano Tempo:50min 
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Realidade 
Brasileira 

-Relacionar os 
conflitos de reforma 
agrária no mundo de 
hoje com os de 
outrora, 
-Citar como a 
sociedade lida com 
os conflitos da terra; 
-Expor os conflitos 
da terra existente em 
nossa região em 
nossa região. 

-Conflitos no 
campo: 
origem e 
atualidade 

Vídeo 
Figura, 
Tesoura, 
Cola 
Quadro e 
Pilotos; 
Pendraive; 
Datashow; 
Notebook; 
Caixa de 
Som. 

-Empenho, Participação, Compreensão e 
interação com as atividades apresentadas; 
-Resolução coletiva e individual de 
atividades; 
-Confecção de cartazes. 

Metodologia / sequência didática: 
 Apresentação do conteúdo; 
 Discussão sobre o pensamento crítico do tema; 
 Produção de cartaz; 
 Relacionar os cartazes produzidos com o tema estudado. 

Sumário: Exposição de argumentos para validar o ponto de vista dos alunos. 

REFLEXÃO: 
Ter um olhar nos fenômenos da educação a partir da raiz histórica do problema, em especial a questão agraria nos 
permite na realidade brasileira, exigir de nós uma reflexão epistemológica, citando como exemplo os conflitos da 
sociedade brasileira o “chão para morar”, o ser social no nível concreto da realidade objetiva uma nova perspectiva 
com base em tantos conflitos rurais. Por isso, a importância de se trabalhar numa perspectiva histórica para entender a 
história da educação no Brasil, sobretudo, porque, a educação constitui uma prática histórica social, e, é investigada e 
praticada historicamente. Dentre os vários desafios que permanecem para o ensino básico brasileiro, optou-se por 
refletir sobre as categorias de problemas e necessidades sociais rurais que na sociedade são grandes desafios pros 
governos atuais, não necessariamente, por ordem de importância ou prioridade, deve-se então revisar o currículo, com 
ênfase nas práticas pedagógicas mais significativas, que emancipe o aluno pela aprendizagem e cultura agrária com 
base nas novas tecnologias e mídias. 

Os trabalhos escolares são provas para o caráter, não para a inteligência. Quer se trate de ortografia, de poesia ou 
de cálculo, está sempre em causa aprender a querer. 

Alain. 
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Apêndice H: Imagens – Recursos didáticos   
C1 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 

G1 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
G2 

 
 

Fonte: Arquivo própria 
 

G3 



 

 

 
Fonte: Arquivo própria 

 
Conhecendo um pouco a atual UEB Luzenir: 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Bandeira da UEB Luzenir, 

Fonte: Arquivo próprio 
 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

  



 

 

Conhecendo um pouco a atual UEB Sá Valle: 

 

Lista nominal dos alunos que participaram do projeto: 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Alunos interagindo com autonomia ao manusear o computador e aplicativos: 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Utilizando Editor de Texto 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo próprio 
Uso do Gcompris, Editor de Texto e Tux Paint.  

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 

Atividade com o aplicativo Tux Paint, o aluno utilizou ferramentas de colagem, escrita, 

desenho e a imaginação: 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 

Atividade do GCompris: 

 

Atividades de Nível- 01, o repertório de letras é bem menos e o áudio dar o comando: 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Com o cursor na imagem (boca), o aluno recebe o comando: Click na letra: “X” por 

exemplo: Atividade de Nível -12 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

O aluno clicou na letra “V” mas não acertou: 

 
Fonte: Arquivo próprio 

O aluno tenta novamente, desta vez ele acerta e passa para a atividade seguinte. 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
Trabalhando as cores de forma lúdica e divertida: 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

A proporção que a sílaba ou palavra vai surgindo, a criança acompanha digitando no 

teclado. Neste momento faz-se uma pausa para a leitura silábica: 



 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Na atividade abaixo (Nível 01), o aluno tem como suporte a imagem e o áudio do nome 

“JACARÉ”, o aluno digita o nome do animal até acertar e passa para a tarefa seguinte. 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Nível-02 da atividade  

 
Fonte: Arquivo próprio 



 

 

 

 
Fonte: Arquivo próprio 
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Anexo A: 

 

 

Fonte: Cedido pela SAEF/SEMED 
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Anexo B: Fluxograma de atendimento da SAEE da rede municipal de São Luís-MA em 2017: 

 
Fonte: Cedido pela SAEE 
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Anexo C: Aula de Ciências 

 
Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/o-que-sao-alimentos-saudaveis.htm 
 
 

 
Fonte: http://www.ecologiamedica.net/2012/05/top-10-alimentos-saudaveis.html 
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Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/o-que-sao-alimentos-saudaveis.htm 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=frutas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDz_6A2Z
3VAhWEFZAKHT0BDVUQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#tbm=isch&q=desenho+de+frutas+colori

das&imgrc=-OPD6rBm5QJvbM: 
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Anexo D: Aula de Língua Portuguesa 

 

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

Música Mulher-Peixão 

 

Ele gosta dela, não maltrata ela, não desfaz dela, trata-a muito bem. Foi à capela e 

casou com ela, não repara nela os defeitos que tem. O que mata ela é uma perna torta, e a outra 

morta de uma congestão. Tem um braço seco, que furou no prego, tem um olho cego e só tem 

uma mão. Já foi operada de apendicite, e de sinusite foi até feliz. No pé do cabelo nasceu uma 

espinha e a coitadinha perdeu o nariz. Ele gosta dela... Só tem uma orelha mas não é defeito, Já 

perdeu um peito numa operação. Quebrou a espinha e ficou marreca, ela é careca e só tem um 

pulmão. Ela tem na cara uma queimadura, sofre de loucura e do coração. O vento passou, 

entortou-lhe a boca, e fanhosa e mouca mas é um peixão. 

E ele gosta dela...os defeitos que tem. 

Antonio Nóbrega. 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/584693964092989204/ 
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Fonte: http://www.saladeatividades.com.br/atividades_de_portugues/adjetivo-4/adjetivo-e-

locucao-adjetiva/ 
 

Fonte: http://www.saladeatividades.com.br/atividades_de_portugues/adjetivo-4/adjetivo-e-locucao-

adjetiva/ 
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Fonte: http://www.saladeatividades.com.br/atividades_de_portugues/adjetivo-4/adjetivo-e-locucao-

adjetiva/ 
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Anexo E: Aula de História 

 

AULA DE HISTÓRIA 

 
 

 

BRASIL 

Não me convidaram 

Pra essa festa pobre 

Que os homens armaram pra me convencer 

A pagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada antes de eu nascer 

 

Não me ofereceram 

Nem um cigarro 

Fiquei na porta estacionando os carros 

Não me elegeram 

Chefe de nada 

O meu cartão de crédito é uma navalha 

 

Brasil 

Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim 

 

Não me convidaram 

Pra essa festa pobre 

Que os homens armaram pra me convencer 

A pagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada antes de eu nascer 
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Não me sortearam 

A garota do Fantástico 

Não me subornaram 

Será que é o meu fim? 

Ver TV a cores 

Na taba de um índio 

Programada pra só dizer "sim, sim" 

 

Brasil 

Mostra a tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim 

 

Grande pátria desimportante 

Em nenhum instante 

Eu vou te trair 

(Não vou te trair) 

 

Cazuza 

Compositor: Cazuza/George Israel/Nilo Roméro 
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Anexo F 

MAJESTOSO SEM TERRA - O HINO DA REFORMA AGRÁRIA 

Geração Alien 

   

Esperando a terra chegar eu vivo 

Na esperança de ter um lugar, meu canto, um abrigo 

Onde nascerá tudo que preciso 

Não importa se simples será 

É só me dar eu me viro 

 

Enquanto o dia não chega 

Só me resta trabalhar 

Sou um herói brasileiro 

Que não desiste lutar 

 

Peguei a enxada deixei a viola 

Prepare a terra pro feijão de corda 

Deixei a enxada peguei a viola 

A luta da terra transformei em moda 

 

Tanta terra pra distribuir, 

E eu aqui na beira da estrada criando raiz 

Quem é que manda chuva, que assina tudo? 

Mostra sua cara suja janela, sai de cima do muro 

 

O latifúndio é improdutivo 

Mas tá demorando pra liberar. 

Um pedaço de chão batido 

Pra minha família poder morar 

 

Peguei a enxada deixei a viola 

Prepare a terra pro feijão de corda 

Deixei a enxada peguei a viola 
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A luta da terra transformei em moda 

 

O latifúndio é improdutivo 

Mas tá demorando pra liberar 

Um pedaço de chão batido 

Onde eu possa compor... muitos rocks rurais 

 

Vou falar pro presidente pra ajudar toda essa gente 

Vencer, vencer, vencer 

 

 

 

FIM



 

 

 


