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Trabalhando Prioridades

1- Caligrafia – Esta é a hora!!!

Não adianta escrever uma super redação, sem nenhum 
erro, sem fugir do tema, se o revisor não compreender 
a sua letra.



O que estamos trabalhando CAUTELOSAMENTE, 
formando a base da escrita:

• Disciplina para escrever;

• Fuga dos vícios: letra estilosa, que apenas a pessoa faz 
podem prejudicar a leitura.

• Treinamento da escrita em folha pautada: Respeito aos 
espaços entre palavras e linhas

• Treinamento da escrita com agilidade.



Caderno Índice

• Enriquecimento do Vocabulário através de palavras novas.



Projetos de leitura

• Livro: As crônicas de Nárnia

de C.S. Lewis

• Ciranda da Leitura 



Palavras falam alto, mas exemplos gritam.



As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis

• O livro possui sete crônicas que serão divididas durante o 
ano letivo de 2017 da seguinte forma:

 1º bimestre: O sobrinho do mago

Esta crônica será cobrada na PA3 do primeiro bimestre

 2º bimestre: O Leão, A Feiticeira e o guarda-roupa

 3º bimestre: O cavalo e seu menino

As demais crônicas serão trabalhadas no 4º bimestre de 
2017 de maneira criativa, dinâmica e enriquecedora.



Como estamos trabalhando a crônica:

O Sobrinho do Mago

• Mensagens apresentadas em cada capítulo.

• Palavras desconhecidas encontradas na crônica.

• A importância de dosar o tempo de leitura diária, para 
que o conteúdo fique devidamente arquivado em nessa 
memória.





Apresentação do livro preferido 
para os colegas

• Uso e desenvolvimento da criatividade para que desperte 
o interesse do colega pelo livro;

• Desenvolvimento do raciocínio lógico

• Desinibição e desbloqueios;

• Despreendimento.



Conscientização de que 
com apenas a doação de 
um livro, muitos outros 

estarão ao alcance 
durante todo o ano.



Objetivo desta reunião

• Levar todos os alunos a uma compreensão plena sobre a 
importância de um trabalho sem atropelos.

• Interação e incentivo à leitura.

Para que os objetivos acima não se tornem 
infrutíferos, a colaboração dos pais é 

imprescindível.



Testemunho de alguns alunos 
dos 7OS Anos sobre o projeto

“Através dos projetos, me interessei mais pelas aulas e livros.
Aumentei meu vocabulário e estou me empenhando mais.”

“O caderno índice é de extrema importância,
porque além de expandir o nosso vocabulário,
nos prepara para a vida.”

“Escutar as histórias contadas pelos meus colegas tem sido
muito legal, pois tem despertado meu interesse por mundos
diferentes.”



Testemunho de alguns alunos 
dos 7OS Anos sobre o projeto

“Com a Ciranda da Leitura, 

as aulas ficam mais dinâmicas.”

“O livro As Crônicas de Nárnia

é cheio de ensinamentos.”



Para pensar:

“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes
terão livros.

Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão
incapazes de escrever – inclusive a própria história.”

Bill Gates



Poema de uma aluna do 7º Ano

Ninguém aceita como você é
Te julgam por dançar:
Funk, Rock ou Axé
Cada coisa que você emite
Alguém te julga, fala mal ou não permite!

Sociedade tem que aceitar!
Sociedade, tem que respeitar!
Só ligam se você estiver “no padrão”
Ninguém liga se você faz o bem ou não”



Poema de uma aluna do 7º Ano

Não importa se você é

Branco, verde, azul ou marrom

Sua beleza precisa estar de montão

Para a sociedade te enxergar como cidadão!

Aprenda eu não preciso agradar a todos

Orgulhe-se por ser diferente

E mostre que você está sendo consciente

E seja transparente!



Poema de uma aluna do 7º Ano

Pare de superiorizar ou inferiorizar as pessoas

E tentar separá-las entre ruins e boas

Até porque o mundo não gira em torno de você

Deixe cada um viver do seu jeito

E ter a sua maneira de ser!



Obrigado
Boa noite!


