
1 
 

                                                                

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM AS FORMADORAS: 

 
Passo 1. 

1. Dizer às formadoras que estamos percebendo que estão tendo muitas dúvidas 

em relação ao Programa.  

Solicitar que elas escrevam um Ofício à Coordenação do PNAIC, a fim de 
esclarecer suas dúvidas. (Quando as formadoras solicitarem ajuda, refletir que 

é assim, muitas vezes, que fazemos com nossos alunos. Pedimos produções 

para as quais eles não estão preparados para a escrita. Cada tipo de texto pede 

um tipo de intervenção e de escrita.)  

Explicar que essa é uma vivência para as formadoras sentirem-se no lugar dos 

estudantes. É evidente que não será pedido a crianças dos anos iniciais para 
escreverem ofício. Escolhemos um gênero que pode ser pouco usual. 

 

2. Verificar os conhecimentos prévios que as professoras têm sobre a estrutura do 

texto.   

Apresentar outros tipos de ofícios, para serem consultados como modelo; 

orientar a escrita do ofício a partir dos modelos oferecidos, destacando: forma, 
conteúdo, verbos utilizados, expressões, dentre outros aspectos. (Apresentar 

modelos de ofício nos slides e  slide contendo os elementos do ofício) 

Esclarecer sobre os pronomes de tratamento, se for necessário. 

 

3. Correção/revisão: Trocar os ofícios produzidos pelas cursistas entre elas. Cada 
uma irá verificar o que faltou e o que estava correto nos ofícios produzidos. 

 

4. Após a avaliação (correção) feita por cada uma, o ofício será devolvido à 

professora que o confeccionou para nova produção, a partir das correções feitas 

pela colega. 

 
Passo 2: 
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1. Identificar, juntamente com as cursistas, a forma como a sequência didática foi 
produzida. 

Dizer que a produção inicial que fizemos é muitas vezes a produção final que 

exigimos de nossos alunos.  

 

2. Refletir sobre as etapas do trabalho:  

- sobre o planejamento e sobre a etapa de pré-produção: refletir sobre a 

necessidade de se produzir um texto que tenha função para além do trabalho 

escolar; refletir sobre a escolha do gênero, ponderando que, no caso do ofício, 

as dificuldades na sua produção residem, muitas vezes, no fato de que este é 

um gênero eminentemente escrito, e que não podemos nos basear na oralidade 

para sua produção (destacar que, mesmo os gêneros escritos que têm seus 
correspondentes orais, como narrativas, por exemplo, não são produzidos como 

os textos orais); refletir sobre o trabalho com o gênero, destacando a 

necessidade de garantir que os alunos conheçam as características do gênero 

a ser produzido e a importância da leitura e análise de textos do gênero a ser 

produzido em várias situações (do conteúdo do texto e de como esse conteúdo 

se organiza nas partes que o compõem, da linguagem a ser utilizada, etc.);refletir 

sobre a importância de planejar previamente o texto a ser produzido junto com 

os alunos, orientando-os a partir de um roteiro para a escrita. 

- sobre a produção inicial: refletir sobre a necessidade de acompanhar o trabalho 

dos alunos no momento da produção, fazendo intervenções já quando eles 

estiverem escrevendo, e não só depois da escrita (neste momento é possível 
intervir na escrita do aluno para garantir que organize seu texto conforme a forma 

usual e a função do texto a ser produzido, bem como para minimizar os desvios 

ortográficos) 

- correção/ revisão/nova produção: refletir sobre o fato de que um texto nunca 

estará pronto na sua primeira versão, e que a etapa da correção é uma etapa 

importante na aprendizagem da escrita de textos de gêneros diversos. A 
correção deve ser considerada como uma outra possibilidade de aprendizagem 

para o aluno, de forma que ele compreenda que é necessário retomar e corrigir 

os problemas para que seu texto esteja adequado. Refletir sobre o fato de que 

esta etapa pode se repetir várias vezes, até que o aluno consiga apresentar um 

texto em acordo com o gênero proposto. Para isso, pode-se propor o uso de 
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chaves de correção, onde os aspectos composicionais, gramaticais e 
ortográficos serão observados, conforme cada gênero a ser produzido. Refletir 

sobre a necessidade de que o aluno tenha a chance de reescrever o seu texto 

quantas vezes for preciso, para que ele possa aprender a escrever efetivamente.  

- avaliação: refletir sobre o fato de que a avaliação deve ser dirigida a todo o 

processo de produção, e não só para o produto final. Isso implica em avaliar 

qualitativamente as produções dos alunos, considerando suas dificuldades e 

progressos em todas as etapas do processo. 

 

3- Retomar a ideia de sequência didática como o planejamento do trabalho com 

produção de texto: refletir sobre o fato de que um trabalho com produção de texto 

não é feito em um dia; a produção de texto deve estar vinculada a um projeto de 
ensino, e que as etapas do trabalho devem estar encadeadas.  

 

Sequencia apresentada por Schneuwly e Dolz (2004) 
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