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1. A escola e clientela: 

A escola Brasílio Machado Neto está localizada no bairro Prq. Santa Madalena, zona 

leste da cidade de São Paulo, foi fundada em 27/03/1969. 

A escola recebeu o nome de Escola Municipal Brasilio Machado Neto em homenagem 

ao ilustre cidadão paulistano Dr. Brasilio Machado Neto que descende de personagens 

ilustres como seu pai, seu avô e seu bisavô. Em seu primeiro ano a escola funcionava 

com vinte e quatro classes em dois períodos com um total de 970 alunos. 

Posteriormente, em maio deste mesmo ano, a escola funcionou com 28 salas com um 

total de 1.120 alunos 

 Ao iniciar o ano letivo seguinte, a escola contava com 1.130 alunos. Mas no ano de 

1970 a unidade passa a funcionar com 24 salas em três períodos. Neste ano a unidade 

iniciou o ano letivo com 1.627 alunos matriculados. 

 Esta escola trouxe muitos benefícios para o bairro, por exemplo: antes de essa escola 

surgir, os moradores tinham que se deslocar para outro bairro para poderem estudar, e 

isso fazia com que eles tivessem que gastar dinheiro do orçamento com passagens de 

ônibus; porém muitos não podiam pagar as passagens, ficando então com os filhos sem 

estudar. A inauguração da escola foi muito comemorada na época, pois trazia avanços 

para a região. Atualmente, a escola serve como ponto de referência para quem não 

conhece o bairro. 

 Existem 960 alunos matriculados neste ano (2012), do primeiro ao nono ano do ensino 

fundamental e da Educação de jovens e adultos (EJA) e 18 salas de aula, contando com 

um total de 70 educadores, 12 servidores de apoio operacional e administrativo, dois 

coordenadores pedagógicos e um diretor, existem em média 30 alunos por turma e seis 

alunos de programas de inclusão. A escola conta com uma sala de informática com 20 

computadores, uma quadra, um sanitário para portadores de deficiência, uma sala de 

leitura e uma sala de vídeo. A nota da escola no Índice de desenvolvimento da educação 

básica (IDEB) ficou no ano de 2011, em 3.8, conforme dados da Secretaria municipal 

da educação. 

 A clientela da escola, de forma geral, pertence às famílias de baixa renda, moradores da 

comunidade Prq. Santa Madalena. Apesar de o bairro apresentar um bom 

desenvolvimento urbano, a maioria das famílias continuam em condições de vida 



precárias, faltando muitas vezes o essencial para uma qualidade mínima de vida, como 

habitação, lazer e saúde. A violência é algo comum na vida dos alunos. 

2. Motivos para escolha do local para estagiar e justificativa. 

 Sou estagiária da Prefeitura Municipal de São Paulo no PROGRAMA LER E 

ESCREVER-PRIORIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL, elaborado pela Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT), cuja meta é reverter os índices de fracasso escolar associado 

à alfabetização, conforme publicação da Secretaria Municipal de Educação (2006). O 

referido programa possui três projetos, sendo o qual faço parte é denominado PROJETO 

TODA FORÇA AO PRIMEIRO ANO, do qual participo há pouco mais de três meses, 

onde dita que: 

 

(...)-criar condições adequada de aprendizagem da leitura e escrita para todos 

os alunos ao final do 1o ano do Ciclo I –, a DOT/SME colocará junto a cada 

professor do 1o ano um auxiliar, estudante de Pedagogia, para ajudar o 

professor na alfabetização. (GUIA PARA O PLANEJAMENTO PARA O 

PROFESSOR ALFABETIZADOR, p.5, 2006). 

 

 Por estar familiarizada com o projeto, vi possibilidades de trabalhar o estágio de 

Metodologia do ensino de português: a alfabetização, da Prof.ª Nilce da Silva, da 

Faculdade de educação da Universidade de são Paulo (FEUSP), conciliando os dois 

objetivos, sendo que uma experiência pode acrescentar muito à outra, por se tratar de 

concepções e objetivos semelhantes em alguns pontos, como por exemplo, a questão 

dos métodos de alfabetização, a perspectiva construtivista em sua prática e as 

metodologias utilizadas para tais objetivos. 

 Procurei a diretora da escola e expliquei como seria feito a intervenção, pois o estágio 

do qual já participo não me permite intervenções diretas no planejamento das aulas, e 

para o estágio da disciplina da Prof.ª Nilce, há a proposta de uma intervenção direta de 

até dez horas. A diretora autorizou a intervenção desde que fosse seguida a grade 

curricular em seu cronograma, pois há o planejamento feito com uma semana de 

antecedência e que as dez horas de intervenção fossem à parte do horário do outro 

estágio. Seguindo então o cronograma, os dias planejados para as aulas coincidirão com 

os contos de repetição. 

 

 



3. Caracterização da sala. 

 A turma do 1º ano D possui atualmente vinte e três alunos frequentes, sendo um deles 

participante do programa de inclusão. Quinze alunos encontram-se alfabéticos, e sete 

são silábicos alfabéticos com valor. 

4. Cronograma das aulas. 

 Seguindo o planejamento das aulas, a partir do dia 1º de Outubro começarei as 

atividades, que se darão em sequência no dia dois, três, quatro e cinco do mesmo mês. 

Dia 01/10/12 - Leitura e encenação teatral do conto “A galinha ruiva”. 

Dia 02/10/12 - Atividade do livro didático referente ao conto. 

Dia 03/10/12 - Assistir o vídeo do conto “a galinha ruiva” na sala de informática, 

demonstrando aos alunos como encontrar Sites e assistir a vídeos. 

Dia 04/10/12 - Leitura e atividade referente ao conto “Bruxa, bruxa, venha à minha 

festa”. 

Dia 05/10/12 - Atividade referente ao conto do dia anterior. 

Dia 10/10/12 - Atividade na sala de informática referente ao conto anterior. 

 Todas as atividades têm em média a previsão de uma hora e quarenta e cinco minutos, 

exceto as aulas realizadas na sala de informática, posto que cada aula na sala tenha 

duração de quarenta e cinco minutos, entre explicação, esclarecimento de dúvidas, 

aplicação e correção. 

 O material pedagógico utilizado será o livro didático utilizado pela turma e 

computadores como auxiliares/complementares ao que se estuda em classe. 

5. Objetivos gerais. 

 O conto de repetição contém sequências que se repetem encadeando os episódios, 

virando uma brincadeira; colabora com a memorização de partes da história, onde a 

interação entre o professor e os alunos interdepende para o sucesso do conto. O 

propósito é aproximar os alunos da literatura, com textos que eles já têm certa 

autonomia para ler e, mesmo que ainda não o façam de modo convencional, acabem 



memorizando o conteúdo, contribuindo para a construção de conhecimentos sobre o 

sistema alfabético de escrita, além do contato visual com os textos permite que os 

alunos observem as semelhanças em sua organização. (SME, 2010) 

6. Objetivos específicos. 

 Contribuir para que os alunos que ainda não estão alfabéticos possam por meio de uma 

atividade lúdico-educativa alcançar uma maior compreensão sobre o sistema alfabético 

de escrita, avançando, cada qual no seu tempo, ao objetivo final, que é estarem 

alfabéticos. 

7. Avaliação. 

 A avaliação será feita por atividades realizadas pelos alunos e questões referentes aos 

contos e em rodas de conversa. Quanto à atuação e avaliação do estagiário, solicitar ao 

professor regente da sala e ao professor da sala de informática por escrito, com 

observações que considerar relevantes para o desempenho do mesmo. 

8. Referenciais teóricos. 

 Os textos escolhidos foram: A “querela dos métodos” de alfabetização no Brasil: 

contribuições para metodizar o debate e Cartilha de alfabetização e cultura escolar: Um 

pacto secular, ambos de Maria do Rosário Longo Mortatti Escolhi estes textos por haver 

me deparado com questões fundamentais referentes à alfabetização no meu estágio do 

Ler e Escrever, onde existe um conflito muito grande nos métodos utilizados, como, por 

exemplo, não se poder usar a silabação conforme determinações da Secretária 

Municipal de Educação (SME), mas acaba tendo que ser usado como complementar da 

perspectiva construtivista. O que me chama muito à atenção são as discussões presentes 

nas reuniões de professores, onde esta questão sempre aparece e a diferenças entre o 

aprender dos alunos exige em alguns momentos métodos analíticos, e em outros os 

métodos sintéticos, devendo os dois se completarem e não se abstraírem:   

 

“Como enfrentar as dificuldades tanto de nossas crianças em aprender a ler e 

escrever quanto de nossos professores em lhos ensinar?”ou, em termos mais 

recentes e abrangentes: “Como enfrentar o grave problema do fracasso da 

escola e da educação em nosso país?”. Essa pergunta matricial se refere a um 

aparentemente mesmo e persistente problema político e social, cuja busca de 

respostas vem movendo a história da escola e do ensino inicial da leitura e 

escrita no mundo ocidental e, em particular, no Brasil, desde pelo menos o 

final do século XIX. 



  Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura, de Magda Soares, por se 

tratar das novas alternativas para o letramento, além de uma necessidade nos dias atuais, 

para se evitar a exclusão digital e para que todos possam usufruir desta revolução 

tecnológica. 
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