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Ler e Escrever em primeiro lugar

Prezada professora, prezado professor
Este Guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu
quarto ano presente em todas as escolas de Ciclo I da Rede Estadual
bem como em muitas das Redes Municipais de São Paulo.
Este Programa vem, ao longo de sua implantação, retomando a mais
básica das funções da escola: propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita. Leitura e escrita em seu sentindo mais amplo e efetivo. Vimos trabalhando na formação de crianças, jovens e adultos que leiam muito, leiam
de tudo, compreendam o que leem; e que escrevam com coerência e se
comuniquem com clareza. Isso não teria sido possível se a Secretaria não
tivesse desenvolvido uma política visando ao ensino de qualidade.
Ao longo dos últimos três anos foram muitas as ações que concretizam esta política: o estabelecimento das 10 metas para educação, que
afirmaram e explicitaram o compromisso de todas as instâncias da Secretaria na busca da melhoria da qualidade do ensino; a publicação dos
documentos curriculares; a seleção de professores coordenadores para
os diferentes segmentos da escolaridade; medidas visando estabilizar as
equipes nas escolas; a criação do IDESP, para bonificar o trabalho coletivo e dar apoio às equipes das escolas em maiores dificuldades; o acompanhamento sistemático da CENP às oficinas pedagógicas das Diretorias;
os encontros de formação com os professores coordenadores; o aumento
das HTPCs para professores de Ciclo 1, garantindo assim tempo de estudo, planejamento e avaliação da prática pedagógica; o envio de acervos
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literários, publicações e outros materiais à sala de aula para dar mais opções aos professores; o programa de valorização do mérito, que incentiva
o esforço individual em busca do aprimoramento profissional; o programa de manutenção das escolas que tem agilizado as reformas e atendido
às emergências com mais rapidez.
Mais recentemente, definimos novas jornadas de trabalho, criamos
regras claras para garantir o trabalho dos temporários, passando a exigir
um exame para todos os que vierem a dar aulas. Mais importante, definimos novas regras para os concursos de ingresso, que serão feitos em
duas etapas, com um curso de formação a ser oferecido pela Escola de
Formação de Professores de São Paulo. Finalmente, temos a proposta
de Valorização Pelo Mérito, um projeto que promove uma melhoria radical
nas carreiras do Magistério do Estado de São Paulo e que reconhece o
esforço individual do professor no seu constante empenho por melhorar
a qualidade de nossa educação.
O norte está estabelecido, os caminhos foram abertos, os instrumentos foram colocados à disposição. Agora é momento de firmar os
alicerces para tudo que foi conquistado permaneça. Assim, é tempo de
deixar que cada escola e cada Diretoria, com apoio da SEE, assumam,
cada vez mais, a responsabilidade pela tomada de decisões, a iniciativa
pela busca de soluções adequadas para sua região, sua comunidade, sua
sala de aula. Sempre sem perder de vista cada aluno e sua capacidade
de aprender.

Paulo Renato Souza
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Prezada professora, prezado professor
Este é mais um volume organizado com todo cuidado para auxiliálo no desenvolvimento das suas atividades em sala de aula. Apoiados
na experiência acumulada – tanto da equipe de elaboração quanto
de vocês, educadores –, buscamos estar, cada vez mais, afinados. Ao
longo deste percurso procuramos saber quais conteúdos desses Guias
deveriam ser ampliados ou aprofundados; quais atividades tiveram os
melhores resultados de aprendizagem e quais orientações não estavam
suficientemente claras ou não eram adequadas, para que a utilização
deste material fosse realmente eficaz na sala de aula.
Como não poderia deixar de ser, este Guia dá continuidade às
aprendizagens que se iniciaram ainda na 1a série e que devem se consolidar
ao longo do Ciclo I. Nele vocês encontrarão uma sequência didática para
trabalhar com ortografia, a partir de canções brasileiras, focadas em
questões diferentes daquelas que vimos no primeiro semestre. Algumas
situações didáticas, como o ditado interativo e a releitura com focalização,
se repetem – e isso não é à-toa. Ambas as atividades propiciam ao aluno
recursos para se tornarem escritores que controlam sua própria escrita,
conscientes e atentos à complexidade de nossa língua.
Aos alunos que ainda não atingiram a meta de ler e escrever
alfabeticamente há também a retomada de várias orientações gerais e
atividades específicas, elaboradas a partir de canções, para que, por meio
da análise e da reflexão sobre o sistema, possam fazer essa conquista.
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Sabemos que esses alunos são minoria, mas nem por isso deixaremos
de atendê-los.
Apresentamos, também, o projeto Quem reescreve um conto,
aprende um tanto!, para ensinar os alunos a escrever um texto em várias
etapas e, assim, conhecer os procedimentos inerentes à produção de
textos e, além disso, aprofundar o que sabem da linguagem e escrita e
dos recursos linguísticos desse gênero.
A sequência didática Astronomia: o sistema solar, seus planetas e
outros mistérios do céu propõe, por meio desse instigante e complexo
tema das Ciências Naturais, que os alunos avancem ainda mais nos seus
conhecimentos dos procedimentos de ler para estudar, além, é claro, de
aprender ciências.
No segundo semestre, em matemática, continuaremos trabalhando
os conteúdos de números naturais, operações e cálculo no campo aditivo,
com novas atividades que propiciem a ampliação do campo numérico.
Iniciaremos o trabalho com novos conteúdos, como: o cálculo no campo
multiplicativo, unidades de medida ligadas à medição do tempo e ao
trabalho com geometria, tendo em foco a localização e o deslocamento
no espaço, juntamente com o estudo das formas.
Tanto nas propostas de leitura e escrita, como nas de matemática,
buscamos apresentar atividades desafiadoras, inteligentes e, ao mesmo
tempo, possíveis de serem realizadas. Queremos que todos os alunos
tenham sucesso na aprendizagem. Esse sucesso não apenas os beneficia
diretamente, mas também você professor(a), que tem investido numa
mudança efetiva nos resultados do ensino.
Equipe do Programa Ler e Escrever
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