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Práticas de Leitura        
de Textos

Leitura, multimodalidade                         
e multiletramentos 

O eixo Práticas de leitura de textos tem por objetivo explorar práticas so-
ciais de comunicação escrita em Língua Inglesa, de modo a ultrapassar os limites 
do código linguístico e considerar as diferentes semioses na produção de sentidos. 
Busca-se, nesse eixo, incentivar o trabalho com práticas diversificadas de leitura, 
a partir da escolha planejada e do uso, em sala de 
aula, de uma amplitude de gêneros multimodais 
em que a Língua Inglesa esteja presente. Os gê-
neros devem ser explorados, ao longo do Ensino 
Fundamental, em suas variações, diversidades e 
apropriações híbridas, de modo que a Língua In-
glesa seja ensinada como meio de educação in-
tercultural, legitimando a pluralidade. Esse vas-
to repertório de “textos”, visto como modos de 
representar e de “ler o mundo”, e reveladores da 
diversidade cultural e das novas linguagens imer-
sas na sociedade contemporânea, devem se fazer 
presentes no contexto escolar e explorados para 
garantir a estruturação curricular ao longo dos 
ciclos pelos eixos da recepção e experimentação, 
exploração e reflexão, e criação e transformação. 
Com isso, a escola assume sua responsabilidade de trabalho com os novos letra-
mentos que emergem na sociedade, buscando garantir a interação com o mundo 
da escrita real, vivo e significativo para as crianças. Dessa forma passa a promover, 
desde o início do processo escolar, a inclusão social dos estudantes. Tal inclusão 
tem como finalidade sua formação integral para que possam, enquanto estiverem 
na escola e após a passagem por ela, no exercício de uma participação sociocultu-
ral engajada e crítica, atuar como cidadãos de sua comunidade e do mundo.

A abertura à diversidade é um sa-
ber a ser desenvolvido por todos os 
sujeitos que compartilham o cotidia-
no da escola. Equipes gestora, docen-
tes e estudantes podem planejar ações 
em que temas envolvendo o “conviver 
harmonicamente com os diferentes, 
apreciar, fruir e produzir bens culturais 
diversos, valorizar as identidades e cul-
turas locais” (SÃO PAULO, 2017, p.34) 
estejam presentes. 
TCA, debates, seminários, assembleias, 
encontros com pais e outros agentes da 
comunidade são algumas possibilida-
des para a reflexão sobre esse saber.



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

28

Língua Inglesa

As novas formas de representação da linguagem e de fusão de recursos ver-
bais, sonoros e visuais em “textos multimodais” determinam, como consequência, 
novas concepções de texto, de leitura e de formação leitora. Nessa direção, tam-
bém exigem uma nova forma de trabalho pedagógico voltado para a prática dos 
letramentos. Vale relembrar que qualquer atividade na qual um texto escrito está 
presente, servindo como elemento em torno do qual ocorre uma interação social, 
é considerada um evento de letramento (SÃO PAULO, 2016, p. 37).

Nesse sentido, é importante interagir e interpretar a linguagem sob a ótica 
dos multiletramentos. 

A Leitura no Ciclo de Alfabetização

Ao pensarmos no ensino da leitura no Ciclo de Alfabetização imediatamen-
te fazemos referência ao momento em que as crianças estão vivenciando o pro-
cesso de alfabetização propriamente dito em Língua Portuguesa. É o início de um 
processo de aprendizagem do funcionamento do sistema fonológico e do sistema 
gráfico da língua, em que práticas de uso da linguagem escrita são direcionadas 
para o ler e escrever (e, obviamente, ser compreendido).

No entanto, não devemos deixar de lado toda uma gama de ocorrências e 
situações significativas de vivências dos estudantes no que diz respeito aos usos 
da escrita antes de ingressarem na escola. Sempre que possível, essas ocorrências 
devem ser contempladas e, em muitos casos, recuperadas, ao longo do processo 
de alfabetização. Explorar e (re)viver experiências dos estudantes com a leitura e 
a escrita e seus usos na família, na comunidade e no mundo em que vivem, bem 
como expô-los a novas situações de convivência com práticas de leitura e escrita 
no ambiente escolar - incluindo nessas práticas o contato e a aprendizagem da 
escrita alfabética - é desenvolver o trabalho pedagógico voltado à valorização 
das manifestações culturais presentes na escola e fora dela. Essas manifestações 
são expressas em multimodalidades de linguagem (verbal, visual, gestual, entre 
outras) cujos sentidos lhes são atribuídos em processos de letramento(s), ou 
melhor, de multiletramentos. 

Essa situação não é nova para as crianças, uma vez que todas elas, em 
maior ou menor extensão, já entram na escola com experiências de letramentos, 
mesmo sem saberem ler convencionalmente. Boa parte delas, especialmente viven-
do em uma cidade como São Paulo, ao ingressar na escola já é, de alguma forma, 



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

29

Língua Inglesa

letrada, fruto da exposição a um rol de linguagens que circulam na sociedade, 
especialmente as das mídias digitais, inclusive com o uso simultâneo de Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa e eventualmente outras línguas. As crianças ainda bem 
pequenas convivem com formas impressas de linguagem e novas mídias, adquirin-
do desde cedo um domínio de múltiplas linguagens, especialmente ao entrarem em 
contato com imagens pela exposição e participação em ocorrências variadas via 
televisão, filmes, jogos de vídeo, músicas, danças, entre outras tantas, presentes no 
seu cotidiano e de suas famílias. 

Letrar não se resume apenas a contatos com materiais impressos como 
livros, revistas, rótulos e nomes de produtos, outdoors e outros tantos referenciais 
que se utilizam da escrita alfabética. Aliás, como já enfatizado anteriormente, há 
hoje um potencial de ocorrências voltadas para as multimodalidades de “textos” 
nas práticas sociais de representação e de leitura do mundo. Com isso, cada vez 
mais estamos expostos a leituras de “textos” que utilizam não só a escrita, mas 
também sons, imagens, gráficos e até configurações 3D. Nesse sentido, vimos que 
a concepção de leitura na escola necessita ser ampliada, de modo a considerar os 
múltiplos usos das linguagens e adaptada às novas práticas e configurações tex-
tuais. Desse modo, ensinar a ler é permitir que os estudantes desenvolvam a capa-
cidade de atribuir sentidos, em qualquer língua, nesse panorama de uso conjunto 
das múltiplas linguagens, para atender às novas demandas e desafios da sociedade 
contemporânea. Essa perspectiva de leitura tem, portanto, validade para qualquer 
língua ensinada na escola bem como deve ser considerada para qualquer contexto 
de uso e de prática social de linguagens, com implicações para situações de intera-
ção escolar envolvendo as áreas de conhecimento e os componentes curriculares.

O que apresentamos até aqui redimensiona, portanto, o ensino de leitura 
na escola não apenas no Ciclo de Alfabetização, mas ao longo de todo o processo 
de escolarização e, consequentemente, serve de referencial quando consideramos 
o ensino de Língua Inglesa neste ciclo, em especial, bem como nos demais ciclos. 
No que diz respeito às orientações para o ensino, a escolha por pedagogias situ-
adas orienta o trabalho do professor de Inglês, desde o início da aprendizagem e 
de contato com a língua na escola. Nelas, diferentes esferas de saberes - locais e 
globais, escolares e não escolares – constituem o foco do trabalho docente. Essas 
abordagens, aliadas às considerações mais gerais sobre leitura, multiletramentos e 
modalidades atuam diretamente não só no desenvolvimento do ensino da leitura 
nas aulas de Inglês, mas em todo o currículo de Língua Inglesa. Um currículo que 
se organiza, de maneira integrada e interdependente, com foco nas práticas sociais 
das linguagens, ilustrado na figura a seguir, retirada do documento sobre os Di-
reitos de aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral: Língua Inglesa (SÃO 
PAULO, 2016, p.50) para representar a interação entre os eixos estruturantes do 
currículo de Língua Inglesa nos três ciclos do Ensino Fundamental. 
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Fonte: SÃO PAULO, 2016, p.50

Figura 1. Interação entre os eixos estruturantes do currículo de Língua Inglesa nos três 
ciclos do Ensino Fundamental 

 

No Ciclo de Alfabetização, no caso da leitura, há uma prioridade para a 
recepção e a experimentação, com ênfase no ouvir, sentir, usufruir, brincar, jogar. 

Atividades de contação de histórias diversas, inclusive cantadas; rodas de lei-
tura nas quais são lidas ou contadas histórias e exploradas estratégias de leitu-
ra como antecipação do conhecimento prévio (sobre assunto, título, autor, ilus-
trador, por exemplo), recuperação de informações, previsibilidade (por meio de 
perguntas do professor com foco na história, nas figuras, na capa do livro, nos 
personagens, no tema) são importantes para leitura dos diversos tipos de texto e 
possibilitam a ampliação dos conhecimentos dos estudantes.

 Para as rodas de leitura são utilizados livros, personagens conhecidos (de 
histórias, de filmes, de jogos), cartazes, fantoches, a partir dos quais podem ser 
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trabalhadas situações de (re)criação de histórias e caracterização do contexto, tais 
como indicar ações envolvidas na história, personagens, enredo e sequência dos 
fatos, leituras oralizadas (pelo professor ou outros narradores) de histórias em 
quadrinhos, filmes, vídeos e jogos são exemplos de como desenvolver o trabalho 
com leitura em Língua Inglesa com a (re)composição de processos de letramentos 
múltiplos. Aliás, vale ressaltar que explorar ao máximo a leitura a partir de outras 
linguagens (visuais, sonoras), antes da linguagem escrita, deve ser prioridade quan-
do se pensa em ensino de leitura no Ciclo de Alfabetização. 

Receitas culinárias e instruções de montagem de brinquedos, por exemplo, 
são excelentes referenciais para explorar a leitura visual de figuras em sequência, 
onde o texto pode estar presente.

Pode-se também propiciar um ambiente favorável à leitura, com planeja-
mento do espaço da sala de aula que promova a aproximação e familiarização com 
a linguagem escrita em Língua Inglesa, que vai ampliando no decorrer do ciclo, 
considerando situações significativas para as crianças (e a possibilidade de arti-
culação com o ambiente alfabetizador de Língua Portuguesa). Cuidar do espaço 
físico da sala com cartazes e outros recursos visuais fixados nas paredes é fator de 
motivação. Outras condições do ambiente como dispor e incentivar o manuseio 
de livros, revistas, jogos variados, favorecem o trabalho colaborativo e o compar-
tilhamento de ideias, além de incentivar a imaginação e a resolução de problemas 
pelas crianças. 

Organizar situações para brincar, assistir a filmes, cantar, bem como explo-
rar o espaço escolar, despertando a curiosidade das crianças para fatos e ocorrên-
cias contadas ou vividas na escola ou no seu entorno auxiliam na convivência das 
crianças com práticas estimuladoras de uso das linguagens em geral e da leitura 
nos mais variados usos e funções. Do mesmo modo, o trabalho com assuntos di-
versos, sempre que possível, integrado aos conhecimentos explorados em outros 
componentes (Ciências, História, Geografia, Artes) deve fazer parte do ensino de 
leitura em Língua Inglesa.

Já nessa etapa escolar, o contato com as mídias digitais em jogos e ativida-
des variadas pode auxiliar na exploração de itens lexicais diversos, especialmente 
aquelas expressões imediatamente reconhecidas pelas crianças, por exemplo, a ex-
pressão “Once upon a time” como indicador de que uma história será contada ou 
as expressões “Goodbye”, “Bye bye”, “See you” como indicadoras de despedida. 
Ou ainda itens do repertório lexical de muitos estudantes como book, ketchup, 
game, entre outros que se fazem presentes no cotidiano das crianças dentro e/ou 
fora da escola.

Ao ingressar no Ciclo Interdisciplinar, o estudante já possui domínio da 
escrita alfabética em Língua Portuguesa. No ciclo anterior, o foco principal desse 
componente curricular (Língua Portuguesa) está direcionado para a apropriação do 
sistema de escrita alfabética, as principais regras que a orientam (a alfabetização 
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propriamente dita), a compreensão dos usos sociais nas práticas de escrita e a 
articulação desses conhecimentos com outras práticas (de compreensão oral, por 
exemplo) e linguagens (sonora, visual, entre outras).

Em Língua Inglesa, o foco da leitura no Ciclo de Alfabetização relaciona-se 
aos eventos de letramento (multiletramentos) e às atividades com predomínio da 
produção e escuta voltadas para a oralidade e oralização, bem como às práticas 
de usos das várias linguagens potencialmente significativas para a faixa etária dos 
estudantes. Desse modo, a ênfase no “brincar” do Ciclo de Alfabetização desen-
volve-se em atividades primordialmente lúdicas com jogos e brincadeiras a partir 
de ações como cantar, desenhar, adivinhar, pintar, acompanhadas de práticas que 
explorem e desenvolvam habilidades como reconhecer, localizar reproduzir (oral-
mente, visualmente, etc.). 

O trabalho com leitura em Língua Inglesa no Ciclo Interdisciplinar volta-se 
à continuidade da proposta de multiletramentos do Ciclo de Alfabetização, o que 
demonstra e justifica a orientação para um currículo espiralado, ainda com perma-
nência de atividades lúdicas do ciclo anterior, ampliadas para um grau de comple-
xidade de objetivos de aprendizagem de acordo com a faixa etária dos estudantes. 

Fazem parte das atividades de leitura, nesse ciclo, aquelas voltadas para a 
interação entre as várias linguagens a partir de algumas ações, como investigar, re-
lacionar, localizar, aplicar, acrescidas de outras que requeiram maior investimento 
no caráter formal das linguagens. Atividades indicadas são: reconhecer a estrutura 
composicional de um gênero através de pistas como título, imagens, informações 
veiculadas ou relacionar diferentes formas (oral, escrita, pictórica, gestual) de re-
presentação de sentidos. Busca-se com tais atividades investigar/perceber seme-
lhanças e diferenças na estrutura, nos conteúdos, bem como no uso de elemen-
tos presentes em textos multimodais. Apresentar temas integrados ao universo do 
conhecimento dos estudantes nas áreas e componentes trabalhados no ciclo ou 
voltados para questões interculturais ajudam tal desenvolvimento. 

Espera-se, nesse ciclo, que sejam oferecidas aos estudantes oportunidades 
de práticas situadas de linguagens nas quais, por meio do estímulo à curiosidade, 
à recepção e experimentação, sejam incentivados a explorar e refletir sobre uma 
variedade de experiências e vivências linguístico-culturais produzidas por diferentes 
povos e culturas.

Nessa etapa, o trabalho de aproximação com a leitura individual ou cole-
tiva se dará por meio do acesso a livros, imagens, mapas e tabelas simples, de ins-
truções (de receitas, de games, de construção de brinquedos reciclados, etc.), de 
rótulos variados (de alimentos, remédios, etc.), de notícias em jornais e nos meios 
digitais, de informações voltadas aos interesses dos estudantes em sites, blogs, en-
tre outras atividades que incentivem a leitura para a resolução de problemas. Assim 
cria-se ambiente para comparar, obter informação, para conhecer, investir na lei-
tura por prazer, etc. Desse modo, as atividades devem contemplar situações que se 
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mostrem significativas para os estudantes, que envolvam seu conhecimento prévio 
de mundo e dos usos e funções da leitura já conhecidos, de modo que eles possam 
aprender o novo a partir do que já sabem, arriscando-se a “aprender a aprender” 
e privilegiar o contato com a Língua Inglesa, experimentando seu sentido de língua 
franca, seu caráter multimodal, multicultural e plurilíngue, legitimando, portanto, 
o hibridismo, a pluralidade e fluidez nos usos sociais do inglês na atualidade.

O trabalho individual e/ou coletivo de leitura tem como objetivo explorar 
a leitura de textos variados e selecionados pelos estudantes com o auxílio do pro-
fessor, englobando livros diversos, textos multimodais de diferentes esferas, como 
reportagens, com nível de dificuldade linguística e temas acessíveis, para que os 
estudantes: 

1. Apreciem textos variados e desenvolvam gosto e preferências; 

2. Utilizem textos de diferentes tipos, gêneros e temas em suas iniciativas 
de estudar e aprender;

3. Desenvolvam comportamentos leitores diversos, de acordo com as dife-
rentes práticas sociais da escrita.

COMPORTAMENTO LEITOR

Comportamento leitor está ligado a atitudes em relação ao ato de ler que pode ser 
evidenciado em diversas situações como:

 y Ler trechos de textos de que gostou para colegas;

 y Procurar materiais de leitura regularmente;

 y Frequentar bibliotecas (de classe, da escola ou da comunidade);

 y Comentar o que se está lendo;

 y Compartilhar a leitura com colegas;

 y Recomendar livros ou outras leituras que considera valiosas;

 y Comparar o que leu com outras obras já lidas (do mesmo autor, sobre temas 
semelhantes ou diferentes, por exemplo)

Devem prevalecer, ainda, atividades de escuta de leitura oral ou oralizada 
de histórias, filmes, vídeos, entre outros, envolvendo ações como apreciar, sentir, 
usufruir, perguntar, deduzir, compartilhar, “em momentos de fruição, prazer e ale-
gria e em vivências de iniciação em práticas de letramento que levam à construção 
de significados coletivamente” (SÃO PAULO, 2016, p.52). Observar e respeitar 
diferenças em versões de uma mesma história ou em relatos/reportagens de cele-
brações de uma mesma data, como exemplo o Ano Novo, por diferentes povos/
comunidades/grupos (na China, em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos), com-
parando-as e buscando apreciar e valorizar identidades e culturas nelas veiculadas. 

No Currículo da 
Cidade de Língua 
Portuguesa há 
um capítulo sobre 
Comportamento 
Leitor.
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Tais atitudes constituem importante recurso para 
o acolhimento à diversidade, para agir com flexi-
bilidade e sem preconceito de qualquer natureza 
e para o desenvolvimento da criticidade, reflexão 
e análise dos fatos.

Certamente, não é esperado que os estu-
dantes compreendam o significado de todas as 

palavras, nem tampouco todas as passagens do 
texto lido pelo professor. Mesmo assim, a roda de histórias estimula a imaginação 
e a observação, a elaboração de hipóteses e análise das evidências, o interagir e 
compartilhar saberes, o solucionar conflitos e o agir de modo colaborativo.  

No entanto, temos que diferenciar a contação de histórias da leitura. As 
histórias contadas remetem à oralidade, muitas vezes à oralização do texto escrito, 
induzem à observação do leitor e à necessidade de recorrer à memória imediata 
para assimilar o que está sendo lido. Ler um texto é outra coisa; trata-se de um 
processo de interação efetiva entre quem lê, o que lê e como lê, em linhas gerais. 
Quem lê olha para a página e nelas encontra espaço para a interlocução, empres-
tando a sua voz para o texto ser representado.

Estratégias de ensino de leitura podem começar a ser utilizadas em mo-
mentos de pré-leitura, da leitura e pós-leitura. Na fase de pré-leitura ou pré-tarefa 
(pre-task), uma das estratégias a ser trabalhada nesse ciclo, em pequenos textos, 
é a estratégia de predicting do tema/assunto. Pode-se também antecipar o tipo de 
texto, as marcas das linguagens presentes no texto (linguísticas, lexicais, visuais, 
etc.). O uso dessa estratégia permite que o conhecimento prévio dos estudantes 
(da Língua Inglesa, da língua materna e outras línguas que o estudante use, conhe-
ça e/ou domine) seja ativado, possibilitando comparações e contrastes que irão 
auxiliar a compreensão dos textos.

O trabalho com o léxico presente no texto, título, estrutura, por exemplo, 
pode auxiliar na estratégia de skimming, utilizada durante a leitura, na qual os estu-
dantes podem desenvolver uma rápida “varredura do texto” para apreender o seu 
significado, possibilitando a confirmação ou não do que foi previsto antes da sua 
leitura. Após a leitura, podem ser desenvolvidas conversas a respeito do que o texto 
apresenta, o início de um processo de reflexão crítica, que consiste em fazer com 
que os estudantes possam ir além do que leram, procurando estabelecer diferentes 
perspectivas de análise de um mesmo fato. Trata-se, portanto, de possibilitar, a 
partir da leitura, um posicionamento abrangente, questionador e autônomo por 
parte dos estudantes, uma preparação para o pensamento científico, crítico e cria-
tivo, estabelecido na Matriz de Saberes para o Ensino Fundamental.

É importante salientar que apesar da apresentação dessas estratégias em 
momentos aqui definidos não há regra fixa para a sua utilização, ou seja, a es-
tratégia de antecipação pode perfeitamente ser utilizada no decorrer da leitura 

Mais uma vez a abertura à diversi-
dade, para respeitar e valorizar as dife-

renças, se faz presente.
Elucidar tal questão é fundamental para 
que os estudantes experienciem e cons-
truam tais saberes.
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para ajustes em relação ao que se previu anteriormente. Vale também dizer que 
as estratégias têm validade em atividades e situações de contato com a “leitura 
oral” ou a “leitura oralizada”.  A consideração de aspectos referentes ao contexto 
de leitura são muito importantes para que não se indique um “uso engessado” 
dessas estratégias, um conceito padronizado e mecânico do comportamento lei-
tor para os estudantes. 

Vale ainda acrescentar que a abordagem de leitura em classe ou extraclasse 
pode ser desenvolvida como tarefa individual ou em grupos, com indicação da 
divisão da leitura em pequenas partes após uma leitura geral do texto. Caso seja 
proposta como tarefa extraclasse, a escolha de orientações para o desenvolvimen-
to da leitura é determinante para a execução da tarefa. Várias atividades em ma-
teriais didáticos, paradidáticos, blogs e sites de ensino de inglês para professores 
estão à disposição dos professores interessados em propor/desenvolver “tarefas 
ou projetos de leitura” com seus estudantes. Enfim, várias aplicações dessas estra-
tégias devem ser utilizadas nas atividades de leitura de textos em que a escrita se 
faça presente, como também na compreensão de “textos orais ou oralizados”. As 
estratégias utilizadas em contextos e práticas de uso variado das linguagens para a 
construção de conhecimento(s) que abrangem, por exemplo, curiosidade, obser-
vação, atenção, percepção, interpretação, elaboração de hipóteses, imaginação 
visam a aprendizagens significativas e formação de sujeitos com determinação e 
autonomia de ação. 

No Ciclo Autoral, cujo foco se volta principalmente para o trabalho coopera-
tivo e o intervir, novos textos e contextos, bem como a inclusão de novas estratégias 
e propósitos de leitura devem ser contemplados. Dessa forma, no eixo da recepção 
e experimentação busca-se ampliar as opções de leitura, contemplando as várias lin-
guagens e multimodalidades em práticas que promovam a criticidade e a autonomia 
sobre o que ler, por que ler e como ler. Possibilitar e incentivar a liberdade de escolha 
em função de interesses dos estudantes, com projetos e atividades que poderão ser 
desenvolvidos a partir do uso dos recursos da Sala e Espaço de Leitura ou da Sala 
de Informática e visitas a bibliotecas. Além disso, há uma gama de readers e textos 
diversos na internet à disposição para leitura. 

Nesse ciclo, no eixo da exploração e reflexão, experimenta-se - a partir das vi-
vências e práticas de leitura e do conhecimento prévio do funcionamento dos textos 
(gêneros) nas várias esferas de atividades sociais da linguagem - a possibilidade de 
contrastar e comparar textos, linguagens, vocabulário (envolvendo palavras ou ex-
pressões altamente previsíveis e aceitas em uma certa modalidade textual, por exem-
plo) e ampliar o estudo do funcionamento da língua escrita, refletindo sobre ela.

Cabe ao professor, por seu testemunho de conhecimentos, indicar sites, 
vídeos, atividades que estejam fortemente ligadas aos compromissos próprios dos 
ODS, pois vemos hoje que muitos jovens estão envolvidos com as causas sociais, e 
a escola tem papel marcante nesse processo educativo. 
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No eixo da criação e transformação, podemos observar o caráter transfor-
mador da leitura e as possibilidades de abertura e diversidade a partir dela, deven-
do assim o professor propor ações como apreciar, fruir bens culturais diversos e 
defender pontos de vista com segurança, ética e responsabilidade.

A utilização de outras estratégias como scanning, inferências, o trabalho 
com o léxico relacionado ao tema/assunto do texto, o trabalho com cognatos e 
com palavras desconhecidas são algumas estratégias de leitura que podem ser tra-
balhadas com os estudantes. É importante também não esquecer da recuperação 

daquelas já exploradas anteriormente, que continuam importantes para 
o domínio mais seguro da leitura.

Outra dimensão importante em relação às habi-
lidades de leitura diz respeito aos conceitos de leitu-

ra intensiva e extensiva, especialmente neste último 
ciclo. O primeiro conceito, o de leitura intensiva, 

geralmente trabalhada em sala de aula com a me-
diação do professor, tem como principal orienta-
ção o desenvolvimento da leitura integrada, na 
maioria das vezes, ao conhecimento de outros 
recursos (linguísticos, visuais, etc.) e à análise 
e tratamento macroestrutural (estrutura do tex-
to como um todo e suas partes fundamentais) 
e microestrutural dos textos (recursos lexicais, 

visuais e aspectos sintático-semânticos que dão 
coesão e coerência ao texto). 

Na leitura extensiva, o foco está nas práticas 
de leitura com o objetivo de despertar o interesse, a 

fluidez e o contato com textos razoavelmente longos como 
readers, artigos e reportagens em jornais ou revistas, em blogs 

ou sites. Esses textos podem tanto ser propostos pelo professor em 
acordo com os estudantes, como pelos estudantes, com o apoio e aval do pro-
fessor. Propiciar um leque de possibilidades de escolha garante uma leitura mais 
próxima dos interesses dos estudantes. 

As atividades de leitura extensiva podem ser desenvolvidas ao longo de 
período maior, em casa ou na escola. O ponto fundamental nessa atividade é 
a autonomia, a compreensão global, o ganho de ritmo na atividade de ler e o 
prazer da leitura. 

Por tratar-se de atividade de intervenção direta do professor, pode ser uma 
boa oportunidade para o incentivo do uso do dicionário como auxiliar na com-
preensão de palavras desconhecidas no texto. O acompanhar e o compartilhar da 
leitura pode desenvolver-se em rodas de conversa, diários de leitura (reading logs ou 
reading journals), painéis, entre outros.

No portal 
do MEC, você 
encontrará uma 
série de exemplos 
sobre o trabalho com 
estratégias de leitura 
em Língua Inglesa e uma 
variedade de situações 
sobre outros assuntos para 
desenvolver em suas aulas. 
Vale a pena conferir em 
portaldoprofessor.mec.
gov.br/   e buscar “estraté-
gias de leitura em inglês”.

 Programas da TV 
Escola também se 
dedicam ao tema 
com originali-
dade. 
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FOCO NA RECEPÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

 y www.storybee.org – o site apresenta áudios de histórias contadas por famosos con-
tadores de história. Os áudios podem ser baixados e as histórias são organizadas por 
faixa etária, abrangendo crianças entre 4 e 18 anos.  

 y http://www.magickeys.com/books/farm/page2.html - audiobook ilustrado com a his-
tória “Animals on a Farm”.  

 y http://www.magickeys.com/books/pirate/index.html - audiobook ilustrado com a 
história “Pirate’s treasure”.

 y http://www.shelsilverstein.com/ - site com vídeos e planos de aula relacionados à po-
esia escrita pelo autor norte-americano Shel Silverstein, famoso por suas histórias e 
poemas infantis. 

 y http://www.africanstorybook.org/ - o site apresenta histórias escritas em diversas lín-
guas africanas que são traduzidas automaticamente para inglês e outras línguas, po-
dendo ser impressas gratuitamente em formato booklet. 

 y http://www.storyarts.org/lessonplans/lessonideas/ -  o site apresenta sugestões para 
o trabalho com contação de histórias e também indica outros sites com recursos di-
dáticos. Vale a pena conferir! 

FOCO NA EXPLORAÇÃO E REFLEXÃO

 y Para conhecer a vida de crianças ao redor do mundo, acesse 
http://www.oneglobekids.com - o site traz histórias de crianças em diferentes partes 
do mundo: como vivem, como são suas atividades na escola, suas rotinas diárias, em 
diferentes idiomas. Há recursos livres para educadores e parte dos aplicativos disponí-
veis são gratuitos. 
http://www.kidsgen.com/stories/ - o site apresenta histórias (algumas em vídeo) de 
diferentes culturas (mitologia indiana, irlandesa, budista) e jogos. Há uma seção com 
festivais e celebrações, com materiais educativos para download.
http://storyberries.com/ - o site apresenta histórias organizadas pela duração, por tipo 
(contos de fada, aventura, histórias para dormir) ou por tema (empatia, comunicação, 
bullying, dentre outros).

 y Para conhecer diversas estratégias de trabalho com a leitura, aplicáveis em diferentes 
ciclos, acesse https://www.education.com/activity/ela/reading/

FOCO NA CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

 y Para conhecer livros voltados para crianças entre 10 e 13 anos, acesse
https://freekidsbooks.org/reading-level/older-children/ - o site traz livros sobre diversos 
temas e para diversas faixas etárias. Vários deles sobre temas relacionados às ciências 
em geral. Podem ser lidos on-line ou baixados para impressão. Ao clicar em “More”, 
você acessa atividades e versões de histórias em outras línguas. 
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Prática de Produção de 
Textos Escritos 

Como enfatizado no eixo Leitura, a criança, ao ingressar no Ensino Fun-
damental, já teve contato com práticas de escrita diversas em Língua Portuguesa 
e, por vezes, em outras línguas, especialmente em Língua Inglesa, dada a sua in-
teração com um vasto repertório de textos multimodais em cartazes e anúncios, 
roupas, jogos e brinquedos, presentes no seu cotidiano. Em um centro urbano al-
tamente letrado como São Paulo, as crianças têm contato com a linguagem verbal 
escrita em várias situações de comunicação, nos mais diferentes meios (como a TV, 
a internet, livros infantis, por exemplo) e lugares (em casa, na rua, no shopping). 
A exposição da criança à escrita, nesse caso, acontece também em inglês, presente 
nas lojas (em que se vê escrito “sale”, por exemplo): na TV (em programas infantis 
como “Backyardigans”, ”High Five”); nos brinquedos e personagens de histórias e 
filmes, enfim, uma grande imersão da criança ao Inglês, fruto, especialmente, do 
mundo globalizado e da indústria de consumo. Nesse sentido, podemos considerar 
que as novas gerações, expostas à imensidade de textos multimodais e aos efeitos 
desse processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regi-
ões do planeta que chamamos de globalização, têm, desde pequenas, a Língua In-
glesa incorporada ao seu dia a dia, de alguma forma. Assim o Inglês se faz presente 
como referencial de comunicação de uma “cultura globalizada”, que transita, em 
especial, pelas diversas esferas de atividades humanas e gêneros discursivos e, pela 
indústria cultural, com reflexos no consumo e nas práticas sociais, assumindo, por-
tanto, a sua condição de língua franca e as perspectivas plurilíngues e multicultu-
rais nela indicadas.

Muitas vezes, a criança, sem o conhecimento do sistema de escrita alfabé-
tica, com um lápis na mão se põe a rabiscar, indicando a quem estiver por perto 
que escreveu alguma coisa (chegando, inclusive, a nomear o que escreveu). Desse 
modo, ela demonstra ter incorporado formas de comportamento já consolidadas, 
por influência da sua interação com as práticas de letramento do seu convívio so-
cial, em família ou no seu entorno. Assim, a criança concebe a escrita como uma 
“representação da fala”, relacionando-a ao registro da “comunicação oral” que, 
por sua vez, é “indicadora” de sua realidade social, em que são representadas as 
suas vivências e sentimentos.  

A escrita como produção, no Ciclo de Alfabetização, é trabalhada apenas 
em Língua Portuguesa, com a presença de atividades de introdução da criança ao 
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sistema alfabético e suas convenções - a alfabetização propriamente dita − e as 
práticas de letramento, com foco no uso social da leitura e da escrita. 

Em Língua Inglesa, o trabalho pedagógico com a escrita concentra-se nos 
processos de letramento com foco na leitura. Isso não significa que a criança fi-
que à parte do mundo da escrita em Língua Inglesa. Cartazes, jogos, brincadei-
ras e outras atividades em que a ludicidade seja explorada auxiliam no processo 
de construção do conhecimento da linguagem escrita. A criança constrói sentidos 
interagindo com tudo o que está ao seu redor e, por isso, conviver e entender o 
significado e as funções da escrita faz parte do processo de aprendizagem. Nesse 
aspecto, o contato com todo tipo de material que possa estimular as crianças ao 
convívio com o mundo letrado - como livros, revistas, jogos, anúncios e cartazes 
com figuras e com palavras escritas – deve ser garantido nesse momento do proces-
so escolar, desde que contextualizado com as práticas planejadas pelo professor.

Ao ingressar no ciclo seguinte, o Interdisciplinar, com a alfabetização 
consolidada, as crianças podem vivenciar um processo de aprendizado da escrita 
em Língua Inglesa mais ágil e rápido. É importante salientar que é nesse ciclo que 
os estudantes irão iniciar o processo de produção escrita em Língua Inglesa pro-
priamente dito, o que significa que serão novamente “alfabetizados” em outra 
língua. Desse modo, a alfabetização em Língua Inglesa acontece no Ciclo Inter-
disciplinar, em que pesem as possibilidades de conhecimento do sistema alfa-
bético da língua, por alguns estudantes, antes desse período. Espera-se também 
que, apesar da imersão nas atividades com foco na oralidade, no ciclo anterior, 
os estudantes consigam, no Ciclo Interdisciplinar, desvencilhar-se da relação fo-
nema/grafema (o que iria, por exemplo, induzi-los a escrever “titcher” em vez de 
teacher ou “buki” em vez de book). Para que isso efetivamente aconteça, um novo 
processo de alfabetização, agora em Língua Inglesa, deve ser desencadeado, com 
foco nos processos de letramentos já existentes e no desenvolvimento da consci-
ência fonológica com atividades que permitam ao estudante conhecer e refletir 
sobre a sonoridade da palavra, ligando esse conhecimento a sua forma escrita. 
Uma atividade como preenchimento de lacunas com ou sem opções (filling in the 
gaps with / without choice) que envolva o reconhecimento da palavra escrita a partir 
da sua escuta (em uma música ou outro tipo de texto oral), é um exemplo de 
estratégia para o desenvolvimento da escrita em Língua Inglesa. Atividades que 
envolvam a construção de frases por meio de figuras ilustrativas, a construção de 
jogos de memória com palavras, jogo da forca, dominó de palavras e desenhos, 
caça-palavras ou cruzadinha, também auxiliam no processo de aprendizagem da 
escrita nas aulas de inglês.

Entretanto, vale salientar que a escrita é um processo cujo aprendizado, ao 
longo da escolaridade básica, inclui pelo menos compreender o que é lido e escre-
ver de forma que os outros compreendam o que se escreve (admitindo-se, portan-
to, situações de hibridismo, plurilinguismo e de negociação de sentidos); conhecer 
diferentes gêneros e modalidades de textos e fazer uso deles para ler e para escrever 
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(incentivando, assim, a multimodalidade e a exploração de diferentes formas e 
usos, característica do processo investigativo do Ciclo Interdisciplinar).

Produzir um texto é, na verdade, fazê-lo circular. Observa-se, portanto, o 
conceito de gênero vinculado à prática social, resultante dos hábitos, atitudes e 
valores disseminados numa comunidade ou grupo social. Os gêneros assim conce-
bidos são aqueles que circulam nas esferas de atividades sociais da linguagem oral 
ou escrita dos estudantes, ou seja, aqueles que circulam no entorno dos jovens e 
com os quais estes estão familiarizados, incluindo-se nessa listagem também os 
gêneros conhecidos pelos estudantes em Língua Portuguesa, que servirão de refe-
rência para a escrita em Língua Inglesa. Assim, atividades de escrita que partam 
do conhecimento dos estudantes a respeito de algum gênero conhecido como um 
convite, por exemplo, pode ser trabalhado como produção escrita bastante sim-
ples, apenas com o preenchimento do nome do convidado, quem convida, a razão 
do convite (o evento), a data e local do evento e outras informações adicionais, 
caso sejam necessárias. 

Os gêneros são inúmeros e cada um deles possui o seu próprio estilo de 
escrita e de estrutura composicional, que deverá ser trabalhada a serviço desses 
gêneros e em relação ao contexto de comunicação. 

Alguns exemplos facilmente reconhecidos e que podem ser explorados 
como produção escrita no Ciclo Interdisciplinar são: bilhetes, recados e mensagens 
(por WhatsApp, inclusive), e-mails, receitas, diário, manual de instruções, picture 
dictionary (para consolidação de vocabulário), maquetes (como construir o mapa 
da escola, nomeando os locais), pequenos sketches, histórias em quadrinhos, notí-
cias e relatos, regulamentos, lista de compras e/ou preferências. Em muitos desses 
casos podem ser também integrados conteúdos trabalhados em outros compo-
nentes, com a presença de elementos gráficos auxiliares como figuras, desenhos, 
gráficos, emojis, etc. 

Um exemplo de atividade de produção integrada a outro componente do 
currículo é a elaboração de um “picture dictionary” (como projeto individual ou de 
grupo) com os temas/assuntos relacionados a componentes específicos (partes 
do corpo, por exemplo, atividades de tempo livre e esportes), ou um pôster sobre 
alimentação saudável em colaboração com a área de Ciências da Natureza. Em ati-
vidades desse tipo, os estudantes, além do desafio da produção escrita em inglês, 
desenvolvem também outros saberes por meio da Língua Inglesa, contribuindo 
para uma aprendizagem significativa com foco na formação integral.

No Ciclo Autoral, a produção escrita deve ter continuidade como atividade 
processual, trabalhada a partir de gêneros. Em uma abordagem com foco no pro-
cesso, o estudante deve produzir um texto com oportunidade para muitas revisões 
e com suporte de diferentes tipos de feedback: dele próprio como leitor e revisor de 
sua produção ou de outras pessoas, como o professor, os colegas e outros leitores 
que porventura tenham acesso ao que ele escreveu.
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 Como salientado antes, os gêneros a serem trabalhados são, geralmente, 
aqueles que circulam na sociedade, ou que são relevantes para a fase da puberdade 
e adolescência, mais aproximados das vivências e interesses dos estudantes nesse 
momento escolar, o que não excluiu outros textos, de acordo com os projetos e/
ou interesses dos grupos. 

Privilegia-se o texto em sua totalidade e não como um conjunto de uni-
dades frasais em uma dada sequência. Os recursos linguísticos continuam a ser 
utilizados a serviço do(s) sentido(s) que se quer produzir, cuja estrutura se orienta 
a partir de um contexto de comunicação. 

No momento de escolher temas adequados aos diferentes gêneros, o pa-
pel do professor é o de propor discussões sobre problemas que estão sendo de-
batidos na sociedade ou que precisam sê-lo. Sendo assim, os ODS, as questões 
locais ou atuais, os problemas de convívio, as contradições sociais podem ser 
foco de estudo. 

O processo de produção escrita no Ciclo Autoral deve ser trabalhado em 
etapas, com maior ou menor mediação do professor. Cada etapa pode desenvol-
ver-se a partir de atividades de escrita processual que recuperam momentos dife-
rentes do processo: a pré-escrita (ou planejamento da escrita), a escrita, a revisão 
e a reescrita. Cada um desses momentos pode ser devidamente explorado, com a 
inclusão de atividades de escrita orientada que irão funcionar como auxiliares para 
a produção do estudante. Atividades que envolvam o planejamento do texto, com 
definição dos elementos gráficos ou visuais que poderão compor a produção, são 
um exemplo de atividade orientada. 

Na verdade, as atividades de escrita processual recuperam as fases funda-
mentais para a produção escrita de qualquer texto, não importa a língua em que 
é produzido. O primeiro momento, da pré-escrita ou de preparação para a escri-
ta, deve envolver um levantamento de ideias, um levantamento de dados históri-
cos, estatísticos ou entrevistas, seguido de um planejamento do que será escrito, 
momento em que o estudante decide o que vai escrever em termos de conteúdo, 
forma, elementos multimodais, características do papel, tipo de letra, cores, ilus-
trações, entre outros. A etapa seguinte é a do primeiro rascunho, complementada 
pela leitura e releitura ao longo dessa escrita, com idas e vindas e eventuais reade-
quações e melhorias até a sua finalização. Novamente propõe-se uma nova leitura 
que caracteriza a etapa de revisão para a produção final do texto (edição), a ser fei-
ta pelo próprio estudante, e poderá incluir também a leitura, avaliação e correção 
desenvolvida por um colega ou pelo professor (ou mais de uma), em momentos de 
interpretação e avaliação do que foi escrito por diferentes leitores. 

Nesse processo, o professor tem um papel fundamental. É ele quem faz 
indicações nos diferentes momentos do percurso para ajudar os estudantes na 
continuidade da escrita, e não somente no produto final. Por isso retomamos um 
aspecto importante na organização do ensino (movimento metodológico de or-


