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Fale sobre seu trabalho?
O trabalho é sobre Avaliação de Leitura com um software, um instrumento
informatizado que avalia o repertório das crianças. Nós partimos do momento
que olhamos a Prova Brasil SARESP e AMA e percebemos que essas provas
estão insuficientes para o nível de 5º ano da rede pública. Os alunos do Ensino
Fundamental estão saindo do 5º ano para o FUND2 sem atingir o nível
avançado na leitura.
O nosso objetivo é identificar esse repertório. Em uma escola estadual de
Suzano, vamos fazer uma aplicação individual em uma sala com o software
em 2 etapas: entrevista, estímulos de equivalência (ver a imagem e
associar). Se a criança passar por essa etapa, vamos propor a leitura de um
texto. Se ela não passar, não fizer 80% da segunda parte, nós não vamos
expor a criança ao fracasso, então não há necessidade de aplicar a terceira
parte.
Vamos direcionar esse resultado para o professor em sala, com os
apontamentos da sala e sugestão do que pode ser melhorado, o que pode ser
de forma minuciosa trabalhado em sala de aula. Os alunos também terão
esses resultados, mas será algo mais despojado. Por ser um software não é
nada que a criança irá ficar tensa.
A previsão é dar início ao projeto em fevereiro e concluí-lo no meio do ano
que vem.
O que te levou pra esse tema?
A importância de ser trabalhado o repertório de leitura e a leitura em todos
os anos. Mesmo o aluno já saiu desse processo de alfabetização, o estímulo
dessa leitura deve acontecer em todos os anos.
Este é o seu primeiro projeto?
Meu primeiro projeto. Estou muito feliz, fico honrada de apresentar o meu
trabalho e compartilhar um pouco de conhecimento.

