
Escola Municipal prefeito Francisco da Silva Leal – Ensino Fundamental.

Ao receber os alunos do 1º ano de 2019, notamos que a maioria deles apresentava

os preditivos necessários para se iniciar o processo de alfabetização. Quase todos

reconheciam e traçavam o alfabeto em caixa alta. O trabalho com as vogais foi bem fácil,

pois já as conheciam, só faltava mesmo à introdução das boquinhas, como orientadas

sobre a aplicação do método.

A letra manuscrita também foi iniciada, dando ênfase ao traçado. Ao iniciarmos com

a consoante L, fizemos um trabalho bem amplo, seguindo passo a passo as orientações de

nossa multiplicadora Jeanine.

A “família silábica” foi bem explorada, assim como a articulação da boquinha e o

fonema da consoante associada à vogal. Com a letra P, o trabalho já ficou um pouco mais

fácil. Apresentando a boquinha e o fonema da consoante, os alunos deduziam a “família

silábica”.

A cada consoante trabalhada, a assimilação ia melhorando e a leitura de algumas

palavras, mesmo contendo letras ainda não trabalhadas, acontecia.Prova disso é que o

nosso trabalho foi, até o momento, feito com os volumes 1,2 e 3 e a maioria dos alunos

estão conseguindo ler, até mesmo as dificuldades ortográficas.

O interessante é que eles conseguem identificar o próprio erro de escrita

pronunciando pausadamente a palavra (fonoarticulação), principalmente entre letras que

os educandos facilmente se confundiam, como o F e o V. Fazendo o som da consoante

eles já identificam a troca e se auto corrigem. É claro que temos uma minoria, que está

sendo avaliada, que não conseguiu se desenvolver satisfatoriamente dentro do mesmo

tempo que os outros, mas percebemos que se houver um trabalho prolongado e individual,

a aprendizagem pode acontecer.

Professoras:

Ana Carolina Maluta Gomes 1o ano “A” – 23 alunos
Isabel Cristina Martins 1o ano “B” - 22 alunos

São 21 alunos da sala de recursos

O município adotou o método em 2018 com os alunos da Escola Municipal Caminhos do
Coração, modalidade de Educação Especial. ( APAE) essa escola tem 30 alunos
matriculados. Os professores receberam capacitação e os alunos tem o livro individual..



Devido ao êxito com os alunos especiais, em 2019 a SME resolveu expandir a
implementação do método para:
✔ os alunos da educação infantil ( aproximadamente 100 alunos de 4 e 5 anos)....
✔ Classe especial. 10 alunos
✔ Sala de recursos
✔ 1°ano do ensino fundamental. Aproximadamente 50 alunos

Foi contratado 80 hrs de formação....

Material de apoio p todos os alunos... Livro individual p todos


