
MÓDULO 03

AULA 05 –Autoria autônoma e criativa de 
textos.



NESTA ETAPA VAMOS INCENTIVAR A 
ESCRITA AUTÔNOMA E CRIATIVA. 

 Vamos incentivar a imaginação de uma cena ou uma história real que o aluno 
tenha vivido.

 Segunda etapa, fazer uma lista dessas cenas, utilizando apenas palavras. 
Exemplo, Se foi uma ida ao parque: 

 PIPOCA     GANGORRA    RODA GIGANTE    FAMILIA      ALEGRIA   MEDO

 O  alfabetizador faz perguntas e vai construindo frases.



DAS FRASES À ESCRITA AUTÔNOMA DO 
TEXTO

 Após a escrita das frases, conecta-las, na produção textual, buscando a coesão.

 Quem comeu pipoca?   Eu e meu irmão comemos pipoca

 Você gostou de ir ao parque ?  Gostei muito. Era tudo colorido e brilhante

 Brincou de que?   Boca do palhaço, carrossel,  de carrinhos

 Teve medo de alguma coisa? Sim, da roda gigante



VAMOS ARRUMAR SUAS FRASES EM UMA 
HISTÓRIA?

 Ela vai começar do ponto que você ao parque e vai terminar quando você foi 
embora para casa. Pode ser assim?

 Eu, meus pais e meu irmão fomos ao parque que fica perto da igreja. Foi minha 
primeira vez neste parque.

 Eu e meu irmão brincamos de carrossel, carrinho. No carrossel minha mãe foi em 
pé para me segurar.

 Na roda gigante eu não quis ir, pois tive medo.



CONTINUANDO

 No final,, papai comprou pipoca salgada. Estava uma delícia. Comemos e 
voltamos para casa porque meus pais tinham que trabalhar na manhã seguinte e 
eu e meu irmão tínhamos que estudar.

 Caso o aluno cometa algum erro de grafia em alguma palavra, recomendamos 
permitir que ele finalize a ideia para não interromper o raciocínio e depois sim, 
fazemos a correção. Exemplo

 Tive medo da roda jigante. ( Você lembra que com algumas vogais o G faz o som 
do J? Será que Gigante se escreve assim?) 



ESPERO VOCÊS NA PRÓXIMA AULA


