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1. RESUMO  

A sequência didática (SD) trata-se da relação entre um projeto de apropriação de uma 

prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação. O objetivo 

geral deste estudo é verificar se a SD para elaboração de gêneros textuais é efetiva 

para alunos com e sem deficiência intelectual, descrevendo possíveis diferenças e 

necessidades de adaptação.Os objetivos específicos são: aplicar a SD em uma turma 

do ensino fundamental I (3º ano) com alunos sem deficiência; aplicar a SD a uma 

turma do ensino fundamental I (3º ano) com alunos com deficiência; e comparar os 

resultados entre as turmas, descrevendo se existe ou não necessidade de adaptações 

e quais seriam elas. Para tanto, como instrumento para coleta de dados tem sido a 

grade de controlepreenchida a partir dos cadernos de produção textual dos alunos. A 

SD foi organizada em 3 módulos tendo como gêneros o aviso, o convite e o bilhete. 

Os resultados preliminares mostram que a SD e a grade de controle foram efetivas 

para alunos sem deficiência intelectual. 

 

Palavras chaves: sequência didática, adaptações, deficiência intelectual. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A estratégia didática válida tanto para produção oral como escrita, é a sequência 

didática (SD), que instaura uma relação entre um projeto de apropriação de uma 

prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Confrontar práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, 

e reconstruí-las é um exercício que deve ser proporcionado aos alunos pela interação 

de três fatores: 1) as especificidades das práticas de linguagem que são objeto de 

aprendizagem; 2) as capacidades de linguagem dos aprendizes; e, 3) as estratégias 

de ensino pela SD (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é verificar se a SD para elaboração de gêneros 

textuais é efetiva para alunos com e sem deficiência intelectual, descrevendo 

possíveis diferenças e necessidades de adaptação. 



Os objetivos específicos são: a) aplicar a SD a uma turma do ensino fundamental 

I (3º ano) com alunos sem deficiência; b) aplicar a SD a uma turma do ensino 

fundamental I (3º ano) com alunos com deficiência); c) comparar os resultados entre 

as turmas, descrevendo se existe ou não necessidade de adaptações  e quais seriam 

elas. 

 

4. METODOLOGIA  

Este estudo é qualitativo e descritivo. Os participantes são 28 alunos sem 

deficiência intelectual (turma 1) e 28 alunos sendo 1 com deficiência intelectual (turma 

2) - ambas turmas são da 3º ano do ensino fundamental I.  

O instrumento para coleta de dados é a grade de controle.A estrutura de SD 

utilizada é a proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004)(Figura 1), tendo como 

gêneros o aviso, o convite e o bilhete. 

 

Figura 1 – Estrutura de base de SD proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.98). 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento da SD dos gêneros foi estruturada em 3 módulos, a partir da 

apresentação da situação e da produção inicial do gênero bilhete. No módulo 1é 

realizado o estudo dos gêneros, ou seja, o aviso, o convite e o bilhete. No módulo 2, 

ocorre o estudo do gênero bilhete. No módulo N, a revisão da produção inicial e a 

produção final, com apresentação do texto finalizado ao destinatário. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



A SD foi aplicada na turma 1 (28 alunos sem deficiência intelectual), sendo que 

a próxima etapa será a turma 2 (que tem um dos alunos com deficiência intelectual). 

A SD foi estruturada a partir da base de SD proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resumo dos resultados encontrados na turma de 28 alunos sem 
deficiência 

Apresentação da situação: Gêneros aviso, convite e bilhete. 

Produção inicial: Produção individual de um bilhete, destinado à diretora da escola. 

Módulo 1: 

Identificação e comparação dos gêneros entre os textos; organização 
da sequência de atividades em comum; registro em sequência de 
trabalho de cada aluno - nome do gênero, descrição de sua função 
social, características estruturais e modelo do texto. 

Módulo 2: 

Leitura em voz alta do professor e leitura individual de diferentes tipos 
de bilhetes; fichas individuais para preenchimento dos campos 
ausentes solicitados nos bilhetes; produção coletiva, professor como 
escriba e cópia no caderno; atividade de segmentação e cópia; ficha 
de bilhete ilustrado, realizada em dupla para discussão do assunto 
do texto, e a escrita do mesmo.  

Módulo N: 

Revisão da produção inicial - leitura coletiva e em dupla; na lousa foi 
escrito um dos bilhetes; e, em um cartaz foram escritos os itens da 
estrutura do gênero, intitulado: “O que não pode faltar quando se 
escreve um bilhete”; bilhete foi revisado e reescrito do outro lado 
da lousa para perceberem as mudanças no texto quando corrigido, e 
também aprender como revisar no uso de um instrumento, o roteiro 
estruturado das características do texto. 

Produção final: 
Elaborada pelo professor, a grade de controle e aplicada de forma 
individual para autoavaliação, para correção do bilhete para a 
diretora. 
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