
ENCONTRO FORMATIVO

Língua e
Cultura Inglesa
14 e 21 de Maio



Sejam bem-vindos e bem-vindas!
"Reach for your own words, tell the world who you are and how you will make it

better" Peter Hamilton Reynolds



E foi assim que eu e a
escuridão ficamos
amigas

EMICIDA

https://drive.google.com/file/d/1gllQC2M65t8ajdH9u10fCsjTeGqwkmW_/view?usp=sharing


Saberes em
Casa

Temática do mês e relação
com as demais áreas

Biletramento
LECI como facilitador do

processo de alfabetização
e aquisição de saberes

Schedule



Episódio Wordland

-The Word Collector
-Alfabetos Around the World
-Nomes estrangeiros
-Museu da Imigração
-Investigação
- Academia Brasileira de Letras
- Participação de alunos que 
nasceram em outros países

Arte como experiência 
09 de Junho

- A gente só se comunica por meio das palavras?
- Eu só consigo me comunicar usando minha
língua materna?
-Expressões por símbolos , imagens e corpo.
- Blablação

Educação Física: brincando
e pensando a cultura

16 de Junho

- Multiculturalismo sobre as
práticas corporais
- Como nos expressamos e nos
comunicamos por meio dessas
práticas.
-Amostra de prática corporal da
Bolívia.



Participação da
professora Raquel
Pereira

PESQUISADORA E FORMADORA

Vamos ouvir o que a Raquel pensa sobre as
contrubuições de LECI para a alfabetização. É
realmente possível que a LECI auxilie neste
processo?

https://drive.google.com/file/d/1fmOiBB4kYbwkQ7gG7iWIlPMJ4ci3JyFJ/view?usp=sharing


Na prática

EXEMPLOS DE LETRAMENTO

Neste vídeo, veremos como as crianças
fazem o processo associativo para aquisição
da apropriação da leitura e da escrita

https://drive.google.com/file/d/148VyE7m3g0nP3OWkONfAyyumrfhKBTum/view?usp=sharing


Mas afinal o que é
letramento?

COMO CONSIDERAR ESTE PROCESSO NO
ENSINO DE LECI?

"Desde que nascem, as crianças são construtoras
de conhecimento. No esforço de compreender o
mundo que as rodeia, levantam problemas muito
difíceis e abstratos e tratam,  por si próprias, de
descobrir respostas para eles. Estão construindo
objetivos complexos de conhecimento e o sistema
de escrita é um deles. "
FERREIRO, 1985, P.64



Letramento é entender
a linguagem como
prática social, a sua
função.

ANTECEDE A ALFABETIZAÇÃO,
EMBORA SEJAM INDISSOCIÁVEIS

A criança participa do universo da leitura e
da escrita, se desenvolvendo enquanto ouve
diferentes sons e observa imagens e o
mundo ao seu redor.



Biletramento
Processo simultâneo ou consecutivo da construção da

escrita de duas línguas.
E pode ocorrer também por meio da cultura.



Listening and
Speaking

Ao longo deste processo as crianças se
apropriam dos sons fonéticos, da estrutura
das línguas e do sistema de escrita
(alfabeto).

Potências para letramento



Help!

Professora Rita Ladeia nos explica como
perceber nos processos de aprendizagens
que o biletramento está acontecendo.

Transferências e Inferências

https://drive.google.com/file/d/13mjTmG-iqpfjLDXb-7xI0eEJtsB8p5R0/view?usp=sharing


Hipóteses de
escrita

Exemplificações de LECI

https://drive.google.com/file/d/1DM5mMR8yM132GqSDLi45ni8UvxBJS0Ho/view?usp=sharing


Let's talk about it

Como podemos potencializar em nossa
prática para que alunos e alunas aprendam
ainda mais com a LECI?

Já vivenciamos tais
experiências?



englishguarulhos@gmail.com

E-MAIL

English Guarulhos

YOUTUBE
FACEBOOK
INSTAGRAM

http://portaleducacao.guarul
hos.sp.gov.br/wp_site/englis
hgru/

SITE

We'll go together!
É sempre muito bom estarmos juntos.


