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Seminário II 

UEMG/PNAIC/2016 
 

 

Módulo: Caderno 5 - A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização 

Eixo Oralidade 

Textos base para estudo:   

 Inter-relações entre oralidade e escrita no componente Curricular Língua Portuguesa – Liane Castro de Araujo 

 Práticas orais e escritas antes e depois que as crianças ingressam na escola – Maria Sílvia Cintra Martins 

 Oralidade, leitura e escrita nas diferentes áreas de conhecimento – Ludmila Thomé de Andrade 

 
 
 
 
Projeto de 
letramento: “O 
Massacre das 
Lagartas”  
Adriana Ranzani, 
Ariane Ranzani, 
Marina de Cássia 
Bertoncello Limoni 

 
 

Atividades didáticas relacionadas ao eixo 
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onça mesmo! 
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aprendendo a ler 
na escola”  
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Medeiros, Rutilene 
Santos de Souza 
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