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DOCUMENTO ORIENTADOR DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DOS ANOS INICIAIS - 2009

No  ano  de  2009  o  Departamento  de  Educação  Fundamental,  tem  como  meta 
alfabetizar 100% das crianças dos anos iniciais  do Ensino Fundamental  possibilitando a 
todas  a  apropriação,  a  sistematização  e  favorecendo  o  desenvolvimento  dos  objetivos 
propostos no Bloco Inicial de Alfabetização. Sendo assim, a forma de atender esta meta é 
estabelecer uma política que inclua todas as crianças no processo de aprendizagem, através 
do  Programa  “Em  Floripa  Todos  Aprendem”  que  propõe  e  referenda  projetos  para  o 
alcance dos seguintes objetivos1: 

As  crianças  devem:  ser  encorajadas  a  pensar,  a  discutir,  a  conversar  e, 
especialmente,  a raciocinar sobre a escrita alfabética;  tornar-se protagonistas nas 
atividades  humanas  de  situações  comunicativas  usando as  diferentes  linguagens 
midiáticas  na  convergência  à  tecnologia  digital;   aprender  a  ler  e  a  escrever 
diferentes  gêneros  textuais,  selecionando  os  gêneros  adequados  a  diferentes 
práticas sociais das atividades humanas de situações comunicativas, considerando o 
contexto,  as  intenções  e   interlocutores  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento; 
tornar-se um ser integrante da comunidade de leitores, compartilhando diferentes 
práticas sociais de leitura considerando as habilidades de compreensão mediadas 
pela escrita; conhecer e vivenciar o tratamento didático da leitura no cotidiano da 
sala de aula com os diferentes tipos de leitura de pesquisa, para a aprendizagem, 
espontânea  e  resolutiva;  saber  adequar  seu  discurso  às  diferentes  situações  de 
oralidade,  considerando  o  contexto,  intenções  e  os  interlocutores  em diferentes 
práticas  sociais  das  atividades  humanas  de  situação  comunicativa;  resolver  e 
interpretar situações-problemas que envolvam contagem e medida, comparação e 
ordenação de quantidades (que expressem grandezas familiares aos(as) alunos(as)); 
expressar e registrar os resultados de formas diferentes; compreender os números 
naturais presentes em nosso cotidiano e que são utilizados com os mais diversos 
propósitos;  desenvolver  capacidade  para  localizar,  acessar  e  usar  melhor  a 
informação acumulada consultando biblioteca, hemerotecas, videotecas, centros de 
informação  e  documentação,  museus,  publicações  especializadas  e  redes 
eletrônicas, aprendendo a manejar a informação;   analisar, sintetizar e interpretar 
dados,  fatos  e  situações,  manejando  símbolos,  signos,  dados,  códigos  e  outras 
formas de expressão lingüística e numérica; compreender e atuar em seu entorno 
social  na  construção  de  uma  sociedade  democrática  e  igualitária,  partindo  da 
diversidade e da diferença, requerendo receber informações e formação que lhes 
permitam atuar como cidadãos.

Uma  das  propostas  complementares  é  o  Projeto  de  Reagrupamento,  em que  as 
crianças que estão em processo de alfabetização são agrupadas com diferentes organizações 
para  atingir  as  metas  propostas  para  cada  ano  do  Bloco  Inicial  de  Alfabetização. 
Considerando os seguintes critérios: 
1 Proposta Curricular da Rede Municipal (2008),  in “Processo de Alfabetização e Letramento nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 
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• Diferentes formas  de organização  do grupo a  partir  do diagnóstico  inicial 
realizado; 

• Estratégias de intervenção nas aprendizagens das crianças; 
• Monitoramento que considera os diferentes modos e tempos de aprender da 

criança; 
• Rotatividade dos grupos conforme processo de aprendizagem, reorientando 

as atividades e as progressões de cada uma das crianças.

O  projeto  é  de  cunho  interventivo,  buscando  superar  as  necessidades  de 
aprendizagem acerca das capacidades2 não consolidadas referente à aquisição do sistema de 
escrita e do processo de leitura e compreensão, bem como promovendo condições de acesso 
e permanência das crianças na escola com qualidade.

Neste  sentido,  o  objetivo  deste  projeto  é  reduzir  o  fracasso  escolar,  através  do 
trabalho  com  diferentes  agrupamentos,  centrados  nas  diferentes  necessidades,  com 
atividades diversificadas.

O projeto é de intervenção, deve partir do princípio que os alunos que freqüentam 
este  trabalho  são  crianças  que  apresentam  “necessidades”  e  não  “dificuldades”  de 
aprendizagem,  pois  os  aspectos  a  serem  trabalhados  são  momentâneos  até  que  sejam 
consolidados  através  do  trabalho  de  intervenção,  sistemáticos  e  organizados  pelos 
professores.  Considera-se,  então,  que  todas  as  crianças  possuem  capacidades  de 
aprender respeitados os diferentes tempos de apropriação. 

Sendo assim, as necessidades de aprendizagens manifestadas pelas crianças devem 
ser diagnosticadas constantemente e atendidas quando surgirem, contudo os grupos não são 
fixos, são reconstituídos constantemente, levando-se em consideração as demandas.

O reagrupamento  faz  parte  da  metodologia  do  projeto  podendo ter  as  seguintes 
organizações3:

• Reagrupamento  das  crianças  na  própria  classe,  em  horários  específicos,  para 
realização de atividades monitoradas pela professora, em certos grupos enquanto 
outros realizam a atividade  com maior  nível  de autonomia.  Considerando que o 
projeto  de  reagrupamento  é  um  apoio  para  processo  ensino-aprendizagem,  o 
trabalho deverá ser desenvolvido pela professora de sala com apoio do Professor 

2 Segundo o documento do Pró-Letramento a escolha do termo capacidade quase sempre será associado aos 
termos “conhecimentos” e “atitudes” bem como “habilidades”, “procedimentos” e “competências” que 
abrange, modos de fazer algo, processos mentais ou comportamentos como, por exemplo, saber ler e escrever, 
desenhar, costurar, dirigir um carro. 
3 
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Auxiliar de Ensino, bem como, em alguns momentos, com a professora do projeto 
auxiliando a professora de sala;

• Reagrupamento das crianças em dias e horários previamente combinados, podendo 
envolver alunos de turmas diversas, para atendimento de atividades diferenciadas, 
acompanhadas ou monitoradas por professoras de diferentes salas de aula;

• Reagrupamento  diferenciado  e  rotativo  das  crianças  organizados  por  nível  de  
necessidade de acordo com as avaliações diagnósticas realizadas, monitoradas pelo 
professor do projeto podendo ser realizado no turno e contra-turno;

• Reagrupamento  de  crianças  para  atendimento  em  tempo  integral,  levando  em 
consideração as condições objetivas, ou seja, espaço adequado para atendimento das 
crianças, contratação de um professor, disponibilidade de alimentação e provisão de 
passes escolares. 

O  projeto  é  de  responsabilidade  da  escola  e  de  compromisso  de  todo  corpo 
administrativo e pedagógico, fazendo parte do Projeto Político Pedagógico. A escola tem 
que ter clareza dos objetivos do projeto interventivo, compreendendo qual a finalidade dos 
reagrupamentos e como trabalha-los. Desta forma cabe aos diferentes atores as seguintes 
funções:

• Papel do professor:
o Trabalhar em equipe, cooperativamente, compartilhando com os demais 

profissionais, envolvidos no projeto;
o Executar  o  diagnóstico,  planejamento,  execução  e  avaliação  das 

atividades;
o Trabalhar com agrupamentos diferenciados;
o Pesquisar, inovar e buscar novas estratégias de ensino;
o Manter sistematicamente diálogo com as famílias, informando sobre o 

processo de aprendizagem da criança;
o Organizar os recursos e os espaços necessários para execução do projeto;
o Organizar  e manter  atualizados  os registros e relatórios  do projeto de 

acordo  com os  formulários  em anexo  e  encaminhar  mensalmente  ao 
DEF;

o Encaminhar relatório de freqüência. 

• Papel do coordenador
o Coordenar o projeto através do:

• Planejamento com o professor e demais profissionais envolvidos 
no projeto;
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• Sistematização dos relatórios dos diferentes grupos;
• Auxiliar o professor no reagrupamento das crianças;
• Acompanhar sistematicamente as aulas;
• Realizar  reuniões com as famílias,  apresentando a  proposta  de 

trabalho, o processo de aprendizagem das crianças, seus avanços 
e necessidades.

• Subsidiar através de estudo e materiais a prática do professor do 
projeto.

O trabalho a ser desenvolvido deverá contar com o planejamento, acompanhamento e 
avaliação  da  professora  de  sala,  professora do projeto,  auxiliar  de  ensino  e  dos  outros 
profissionais de projetos complementares sob a coordenação da Articuladora Pedagógico.

1. O  Planejamento do  Projeto  de  Reagrupamento  diferenciado  e  rotativo  das 
crianças organizados por nível de necessidade e de crianças para atendimento  
em tempo integral deverá constar:

• Organização da proposta de  cronograma de planejamento e acompanhamento 
do projeto pelo Articulador Pedagógico;

• Realização  e  sistematização  de  diagnósticos com a  proposta  de  intervenção 
individual  da  criança  bem  como  da  turma,  realizado  em  conjunto  com  a 
Professora  de  sala  e  do  projeto,  definindo  as  metas  pedagógicas  a  serem 
atingidas  por  cada  criança  e  nos  diferentes  grupos  e  as  atividades  de 
sistematização da leitura, escrita, oralidade das áreas de português e matemática; 

• Organização e Execução do horário de atendimento das crianças e grupos;
• Organização, execução e sistematização do planejamento e dos relatórios.

O trabalho de intervenção deverá estar  centrado em atividades de sistematização 
para que a criança se aproprie dos conhecimentos já introduzidos anteriormente. Essas 
atividades precisam estar contextualizadas ao projeto ou seqüência didática que estão 
sendo desenvolvidos no momento, mas devem ter objetivos bem claros e significativos 
relacionados ao conteúdo/conceito. 

É um momento de meta-cognição, em que a criança é desafiada a “refletir em como 
está  pensando sobre” determinado conteúdo/conceito,  trabalhando com os diferentes 
registros de representação.
 O objetivo desta atividade é retomar sistematicamente os conteúdos/os conceitos, 
através  de  atividades  curtas,  sempre  que  houver  necessidade,  sendo  avaliadas 
preferencialmente no mesmo dia.
   

2. A  Execução do Projeto deverá partir do diagnóstico realizado nas diferentes 
turmas, com todas as crianças  para o alcance das metas propostas ao final do 
Bloco  de  Alfabetização.  O  diagnóstico  sistemático  possibilitará  o 
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monitoramento  do  processo  de  alfabetização  acompanhando  e  intervindo  na 
aprendizagem, objetivando reorientar o ensino e resgatar o sucesso das crianças.

O trabalho a ser desenvolvido deve partir do conhecimento que a criança possui, 
buscando sempre a ampliação de repertório/conhecimento já adquirido.  Quando 
a  habilidade  já  estiver  consolidada  deverá  ser  trabalhada  e  retomada 
sistematicamente.

3. A  Avaliação tem como  princípios  acompanhar,  analisar,  planejar  e  intervir, 
sendo  orientadora  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  cada  criança. 
Assume,  portanto,  a  dimensão  formativa  ou  continuada  tendo  função 
diagnóstica,  processual,  descritiva  e  qualitativa,  indicando  os  níveis 
consolidados pela criança, suas necessidades e as estratégias de intervenção. 

Sugerimos como um dos instrumentos de acompanhamento o portfólio, pois este 
auxiliará  a  identificação  do processo percorrido por cada criança,  através  do 
registro, observação, auto-avaliação, organização e arquivamento das atividades 
realizadas.  Possibilitando  análise  das  produções,  a  reflexão  dos  conceitos  e 
conteúdos ensinados e aprendidos, a reflexão das necessidades de aprendizagem 
e  a  visualização  deste  percurso,  explicitar  as  estratégias  de  aprendizagem 
desenvolvidas  pelas crianças sendo um instrumento de comunicação entre  os 
profissionais envolvidos no projeto, as crianças e suas famílias.

4. Para o Registro e acompanhamento do projeto há necessidade de organização 
de todo trabalho desenvolvido, em anexo, indicamos algumas formulários para 
realização do relatório:

• Mapeamento dos grupos/crianças do projeto
• Relatório semanal das Atividades de Sistematização realizadas no mês
• Diagnóstico individual da área de alfabetização e linguagem
• Diagnóstico do grupo da área de alfabetização e linguagem
• Diagnóstico individual da área de matemática
• Diagnóstico do grupo da área de matemática
• Tabela dos eixos da alfabetização-linguagem e letramento

Grupo Gestor
Bloco Inicial de Alfabetização

Florianópolis, maio de 2009.
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