
ANEXO SALA DE AULA 

 

Oficina de escrita de textos narrativos 

Atividade de nivelamento: Habilidade contemplada: Reconhecer os elementos da estrutura de 

diferentes suportes textuais (livro, jornal ou revista). 

 

OBJETIVOS:  

 Produzir textos narrativos, pondo em funcionamento todos os elementos já analisados. 

 Ampliar o  repertório sobre a prática da escrita como processo que implica várias etapas: 

planejamento, textualização, revisão, reelaboração, destino do texto. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 Pibidianas, Professora Supervisora e alunos do 6º ano A e B da escola conveniada. 

 

 DATA: 22.09 e 23.09 

 

Competências e Habilidades: 

 Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar os textos 

narrativos. 

  Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para a leitura e escrita 

proficientes de textos narrativos. 

 

PROCEDIMENTOS:  

Aula interativa com a participação dialógica do aluno, com a preparação e o conhecimento de 

conteúdos e estratégias; rodas de conversas; produção de textos conforme comanda da Situação de 

Aprendizagem. 

Atividade de revisão textual  em dupla em que os próprios alunos corrigem textos dos colegas 

pontuando se necessário. 

Pibidianas intervindo pontualmente nas duplas com foco na observação da correção, com olhar 

atento e construtivo  da professora. 

 

Avaliação: 

A avaliação ocorre de forma contínua e participativa a partir de escrita de textos narrativos e 

participação nas oficinas de criação dos textos narrativos. A atividade desenvolvida com foco na 

competência escritora. 

 

Evidência da atividade desenvolvida: 

 



 

Foto 1-  A pibidiana Lucinéia orientando-os na comanda da atividade. 

 

 

Foto 2 -  A pibidiana Ludimila realizando intervenção construtiva  na revisão dos textos narrativos. 

 



 

Foto 3 -  A pibidiana Lorena revisando a produção de texto narrativo do aluno Felipe, do 6º ano B. 

 

 

Foto 4  -  A pibidiana Isabela revisando a produção de texto narrativo do aluno Rodrigo, do 6º ano B. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 5 -  Produção de aluno 

 



 

Foto 6  -  Produção de aluno 

 

 



OBSERVAÇÃO: 

Após a aula a professora supervisora junto às pibidianas  fizeram a análise da prática pedagógica 

com foco na excelência acadêmica de todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

Foram também apresentados os registros reflexivos dos  alunos que apresentam dificuldades  em 

forma de portfólio, para apreciação e conhecimento do trabalho individual que iniciarão junto à 

professora supervisora. 

Também foi apresentado às alunas o trabalho com as atividades de nivelamento, bem como os 

registros do   PAN (Plano de Ação de Nivelamento). 

As alunas foram proativas mostrando interesse no trabalho adquirindo novos   conhecimentos da 

prática pedagógica. 

 

 

 

 


