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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS/ESCOLA DE APLICAÇÃO 
 

PROJETO: 
O desafio de ensinar a leitura e a escrita no contexto do Ensino Fundamental de nove anos e da 

inserção do laptop na escola pública brasileira 
 

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL 

 

Pesquisador: ______________________________________ 

 

Nome:  
Idade: Série/turma: 
Outros comentários: 
 
 

I. ORALIDADE, IMAGEM E SEGMENTAÇÃO 
1. NOMEAÇÃO 
 
2. ACROFONIA 
 
3. LEITURA DE RÉBUS 
 
4. REVESTRÉS 
 
5. LÍNGUA DO PÊ 
 
6. DITADO 

 
7. REDIZER UM TEXTO COMPLETO 
 
8. RECONTAR UMA HISTÓRIA 
 
9. RECONHECER UMA HISTÓRIA PELA CENA 
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II. CONHECIMENTO DO ALFABETO 
Consegue dizer o alfabeto completo? 
 
Saber dizer o nome das letras? 
 
Sabe o valor fônico das letras (ex.: sabe dizer uma palavra que começa com tal letra?) 
 
Diferencia letras de números e de rabiscos? 
 
Reconhece letra cursiva e letra bastão? 
 
Reconhece letras maiúsculas e minúsculas? 
 
Consegue montar e ler sílabas simples (PA, BA, MA etc.)? 
 
Consegue montar e ler sílabas complexas (ES, PRO, TAN etc.)? 
 
Sabe dizer quais são as dificuldades que tem? Ex.: sabe quais são as letras que desconhece, o que causa 
dificuldade na leitura de uma frase etc.? 

 
 
 

III. LEITURA 
O aluno é capaz de reconhecer uma ilustração que representa uma cena de uma história conhecida por ele? 
Consegue descrever quem são as personagens, o que elas estão fazendo naquele momento, em que lugar 
elas estão? Conseguem reconstituir verbalmente a cena representada? 

 
O aluno é capaz de interpretar uma narrativa mostrada através de imagens? Ela consegue articular uma 
imagem com a outra temporalmente? Consegue identificar elementos que se mantêm e elementos novos 
que vão aparecendo? Consegue dar lugar a esses elementos dentro da história que está (re)construindo? 

 
Consegue ler textos curtos sem enrolar-se e perder-se quando aparecem sílabas complexas? 

 
Consegue ler silenciosamente, sem subvocalização? 

 
Consegue estabelecer relações de intertextualidade? Por exemplo, reconhece semelhanças entre histórias 
que contêm episódios ou personagens parecidos (A bruxa em “João e Maria” e o ogro em “João e o pé de 
feijão”)? 

 
O aluno dispõe-se a tentar interpretar os textos, ou apenas lê em voz alta sem entender? Ou então, delira 
na interpretação, começando a inventar coisas que não tem nada a ver com o texto e recusando “voltar” ao 
texto? 

 
 
 

IV. ESCRITA 
Tem domínio dos instrumentos de escrita (lápis, borracha, papel, linhas, bordas etc.)? 

 
Como manipula objetos portadores de escrita – livros, revistas, jornais etc.? Adota uma “postura de leitor”, 
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ou manuseia livros como se fossem petecas, carrinhos, coisas de jogar? 
 

O aluno escreve utilizando letras? Faz apenas rabiscos? Mistura letras e números?* 
 

Usa letras aleatoriamente? Controla a quantidade das letras? Controla a escolha das letras?* 
 

Relaciona a escolha das letras à imagem sonora da palavra que está tentando escrever?* 
 

*Utilizar, dentre outros, o resultado do ditado para comentar estas questões. 

 

V. COORDENADAS SUBJETIVAS 
Sabe escrever o próprio nome e reconhecê-lo por escrito? 

 
Sabe dizer o nome completo? 

 
Sabe distinguir seu nome de apelidos (Ex.: sabe que “Beto” é um apelido e o seu nome é “Roberto”)? 

 
Sabe dizer coisas sobre o seu nome, como a razão da escolha, quem escolheu, o que significa etc.? 

 
Reconhece que o sobrenome é herdado dos pais? 

 
Sabe dizer o nome completo dos pais? 

 
Sabe contar histórias sobre seu nascimento, sua primeira infância, episódios marcantes? Quais? 

 
Sabe dizer alguma coisa sobre a história e a vida dos pais? Sabe qual a profissão deles, onde eles nasceram, 
conhecem alguma história sobre eles etc.? 

 
Sabe dizer qual é a data e o dia da semana de hoje? 

 
Sabe dizer qual é o dia do seu aniversário? Consegue dizer se já passou? Sabe dizer se falta muito ou pouco 
tempo para chegar o próximo? 
 
Sabe dizer onde mora? Conhece referências, consegue explicar onde fica sua casa? 
 
Do que se lembra da Educação Infantil? 
 
 


