
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE/CECIC 
 

ANEXO I 
 (INSTRUÇÃO nº 17/2018-SUED/SEED) 

 

Ficha de Encaminhamento do Estudante  
2º, 3º, 6º e 7º anos Ensino Fundamental 

 

Disciplina: Língua Guarani 

Escola: Ano/turma: 

Nome do Estudante: Data Nasc: / /  

Professor: 

Entrada na Sala de Apoio: ____/_____/____ 

 

Conteúdo Atende Atende 
parcialmente 

Não atende 

PRÁTICA DISCURSIVA DA LEITURA 

Utiliza a Língua Guarani em situações 
cotidianas de comunicação  

   

Entende o que é dito na Língua Guarani     

Formula expressões orais e ou escritas 
usando a   Língua Guarani. 

   

Formula perguntas orais  usando a   
Língua Guarani. 

   

Formula perguntas escritas usando a   
Língua Guarani 

   

Formula respostas orais  usando a   
Língua Guarani. 

   

Formula respostas escritas usando a   
Língua Guarani. 

   

Localiza informações explicitas em 
textos escritos na Língua Guarani  

   

Localiza informações implícitas em 
textos escritos na Língua Guarani 

   

Narra fatos utilizando a Língua Guarani    

Sintetiza oralmente e com coerência os 
trechos de textos escritos na Língua 
Guarani 

   

Relata, usando a Língua Guarani, 
histórias ouvidas da família e ou dos 
membros da comunidade. 

   

Compreende as narrativas históricas de 
chamõis/jarýis. 
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Lê e atribui significado às palavras 
escritas em Guarani. 
 

   

Reconhece a Língua Guarani como 
importante meio de valorização e 
transmissão da cultura dos povos 
Guarani  

   

Lê textos curtos escritos na Língua 
Guarani  com a devida articulação e 
entonação das palavras. 

   

Identifica e compreende informações 
básicas nos textos escritos na Língua 
Guarani, atribuindo-lhes sentido. 

   

Interpreta as informações contidas nos 
textos escritos na Língua Guarani. 

   

Reconhece e valoriza as narrativas 
indígenas contadas na comunidade 
onde vive. 

   

 
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA 
 

Reconhece as letras e os códigos 
usados para registrar a Língua Guarani. 

   

Identifica, em textos escritos na Língua 
Guarani, letras entre desenhos, 
números e outros símbolos gráficos.  

   

Organiza os códigos da Língua Guarani 
de maneira a formar as palavras 
corretamente. 

   

Diferencia letras maiúsculas e 
minúsculas. 

   

Localiza palavras em textos ou em 
frases escritas em Língua Guarani. 

   

Segue a orientação e o alinhamento da 
escrita, próprio  da Língua Guarani. 

   

Reconhece a diferença entre letras e 
números e entre letras e outros sinais 
usados na escrita (acentos e sinais de 
pontuação) da Língua Guarani. 

   

Escreve palavras de uso cotidiano 
usando a Língua Guarani 

   

Estabelece relação entre a oralidade a 
fala da Língua Guarani. 

   

Identifica acentos ou outros sinais que 
podem modificar a tonicidade da sílaba 
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das palavras escritas na Língua 
Guarani 
 

Produz textos curtos usando a Língua 
Guarani  

   

Reproduz textos usando a Língua 
Guarani  

   

Escreve textos ou músicas de memória 
usando a Língua Guarani  

   

Utiliza os morfemas e grafemas da 
Língua Guarani. 

   

 

 

Disciplina: Língua Kaingang 

Escola: Ano/turma: 

Nome do Estudante: Data Nasc: / /  

Professor: 

Entrada na Sala de Apoio___ / /  

 

Conteúdo Atende Atende 
parcialmente 

Não atende 

PRÁTICA DISCURSIVA DA LEITURA 

Utiliza a Língua Kaingang em situações 
cotidianas de comunicação. 

   

Entende o que dito na Língua Kaingang.    

Formula expressões orais e ou escritas 
usando a   Língua Kaingang. 

   

Formula perguntas orais  usando a   
Língua Kaingang.. 

   

Formula perguntas escritas usando a   
Língua Kaingang. 

   

Formula respostas orais  usando a   
Língua Kaingang. 

   

Formula respostas escritas usando a   
Língua Kaingang. 

   

Localiza informações explicitas em 
textos escritos na Língua Kaingang. 

   

Localiza informações implícitas em 
textos escritos na Língua Kaingang. 

   

Narra fatos utilizando a Língua 
Kaingang. 
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Sintetiza oralmente e com coerência os 
trechos de textos escritos na Língua 
Kaingang. 

   

Relata, usando a Língua Kaingang, 
histórias ouvidas da família e ou dos 
membros da comunidade. 

   

Compreende as narrativas históricas 
contadas pelos Kujas, sábios ou mais 
velhos.  

   

Compreende a fala das lideranças em 
reuniões e eventos  

   

Lê e atribui significado às palavras 
escritas em Kaingang. 

   

Reconhece a Língua Kaingang como 
importante meio de valorização e 
transmissão da cultura dos povos 
Kaingang. 

   

Lê textos curtos escritos na Língua 
Kaingang  com a devida articulação e 
entonação das palavras. 

   

Identifica e compreende informações 
básicas nos textos escritos na Língua 
Kaingang, atribuindo-lhes sentido 

   

Interpreta as informações contidas nos 
textos escritos na Língua Kaingang. 

   

Reconhece e valoriza as narrativas 
indígenas contadas na comunidade 
onde vive. 

   

 
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA 
 

Reconhece as letras e os códigos 
usados para registrar a Língua 
Kaingang. 

   

Identifica, em textos escritos na Língua 
Kaingang., letras entre desenhos, 
números e outros símbolos gráficos.  

   

Organiza os códigos da Língua 
Kaingang formando corretamente as 
palavras. 

   

Diferencia letras maiúsculas e 
minúsculas. 

   

Localiza palavras em textos ou em 
frases escritas em Língua Kaingang. 

   

Segue a orientação e o alinhamento da 
escrita, próprio  da Língua Kaingang. 
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Reconhece a diferença entre letras e 
números e entre letras e outros sinais 
usados na escrita (acentos e sinais de 
pontuação) da Língua Kaingang. 

   

Escreve palavras de uso cotidiano 
usando a Língua Kaingang. 

   

Estabelece relação entre a oralidade a 
fala da Língua Kaingang. 

   

Identifica acentos ou outros sinais que 
podem modificar a tonicidade da sílaba 
das palavras escritas na Língua 
Kaingang. 

 
 
 
 

  

 

Disciplina: Língua Xetá 

Escola: Ano/turma: 

Nome do Estudante: Data Nasc: / /  

Professor: 

Entrada na Sala de Apoio  / /  

 

Conteúdo Atende Atende 
parcialmente 

Não atende 

PRÁTICA DISCURSIVA DA LEITURA 

Utiliza a Língua Xetá em situações 
cotidianas de comunicação  

   

Entende o que dito na Língua Xetá    

Formula expressões orais e ou escritas 
usando a   Língua Xetá 

   

Formula perguntas orais  usando a   
Língua Xetá 

   

Formula perguntas escritas usando a   
Língua Xetá 

   

Formula respostas orais  usando a   
Língua Xetá. 

   

Formula respostas escritas usando a   
Língua Xetá 

   

Localiza informações explicitas em 
textos escritos na Língua Xetá 

   

Localiza informações implícitas em 
textos escritos na Língua Xetá 

   

Narra fatos utilizando a Língua Xetá    
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Sintetiza oralmente e com coerência os 
trechos de textos escritos na Língua 
Xetá 

   

Relata, usando a Língua Xetá, histórias 
ouvidas da família e ou dos membros da 
comunidade. 

   

Compreende as narrativas históricas 
contadas pelos sábios ou mais velhos.  

   

Compreende a fala das lideranças em 
reuniões e eventos  

   

Lê e atribui significado às palavras 
escritas em Xetá. 

   

Reconhece a Língua Xetá como 
importante meio de valorização e 
transmissão da cultura dos povos Xetá. 

   

Lê textos curtos escritos na Língua Xetá  
com a devida articulação e entonação 
das palavras. 

   

Identifica e compreende informações 
básicas nos textos escritos na Língua 
Xetá, atribuindo-lhes sentido. 

   

Interpreta as informações contidas nos 
textos escritos na Língua Xetá. 

   

Reconhece e valoriza as narrativas 
indígenas contadas na comunidade 
onde vive. 

   

 
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA 
 

Reconhece as letras e os códigos 
usados para registrar a Língua Xetá. 

   

Identifica, em textos escritos na Língua 
Xetá, letras entre desenhos, números e 
outros símbolos gráficos.  

   

Organiza os códigos da Língua Xetá 
formando corretamente as palavras. 

   

Diferencia letras maiúsculas e 
minúsculas. 

   

Localiza palavras em textos ou em 
frases escritas em Língua Xetá. 

   

Segue a orientação e o alinhamento da 
escrita, próprio  da Língua Xetá. 

   

Reconhece a diferença entre letras e 
números e entre letras e outros sinais 
usados na escrita (acentos e sinais de 
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pontuação) da Língua Xetá. 

Escreve palavras de uso cotidiano 
usando a Língua Xetá. 

   

Estabelece relação entre a oralidade a 
fala da Língua Xetá. 

   

Identifica acentos ou outros sinais que 
podem modificar a tonicidade da sílaba 
das palavras escritas na Língua Xetá. 
 

   

 

 


