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ATENDIMENTO DIFERENCIADO EM SALA DE AULA 
REFORÇO ESCOLAR NO TURNO REGULAR

Detalhamento da proposta de atuação do(a) Assistente de Alfabetização no 
apoio aos(às) professores(as) do 1º ao 3º ano - Alfabetização e letramento e 
alfabetização matemática e numeramento.

O Reforço Escolar no Turno Regular, com o apoio dos(as) assistentes voluntários(as) de 
alfabetização, é uma ação que está inserida na política educacional do município “Mais 
Aprendizagem e Reforço Escolar”. Este documento tem por objetivo esclarecer os aspectos 
pedagógicos e organizacionais para contribuir com as equipes de coordenação pedagógica na 
implementação dessa ação na escola, somando-a às demais existentes. Apresentamos, a seguir, 
o detalhamento das funções e atribuições dos atores envolvidos e uma discussão pedagógica 
sobre atendimento diferenciado em sala de aula, visando subsidiar e potencializar os projetos de 
aprendizagem de cada escola.

Objetivos:

• implementar, em todas as turmas do 1º ao 3º ano da Rede Municipal de Educação (RME-
BH), o Reforço Escolar no Turno Regular - Atendimento diferenciado aos(às) estudantes, no 
âmbito do Programa Tempo de Aprender/MEC e do Projeto Emergencial de Alfabetização 
– PEAlfa;

• apoiar as escolas com ações que visam contribuir para o ensino e a aprendizagem das 
crianças, no que se refere ao avanço dos processos tanto de alfabetização e letramento, 
quanto de alfabetização matemática e de numeramento. 
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Quem são os(as) “Assistentes de Alfabetização”?

No intuito de apoiar os(as) professores(as) regentes de 1º, 2º e 3º anos no desenvolvimento 
de estratégias pedagógicas na área de Língua Portuguesa e Matemática, os(as) estudantes 
de Pedagogia do 1º ao 8º períodos e também as pessoas que já concluíram o curso poderão 
atuar no Projeto de Reforço Escolar no Turno Regular. Esses estudantes/pedagogos atuarão no 
regime de assistentes voluntários(as) de Alfabetização, ressarcidos com verbas federais (verba 
do Programa Tempo de Aprender ou saldo remanescente do Programa Mais Alfabetização) ou 
recursos municipais/rubrica custeio. Devido ao uso de diferentes fontes de ressarcimento, os(as) 
assistentes de alfabetização alocados na escola serão assim denominados:

Fig 1

Essa diferenciação se dará apenas para fins de preenchimento da documentação relacionada à 
adesão e de relatórios comprobatórios das atividades realizadas. As orientações pedagógicas e 
administrativas deverão ser iguais para todos(as).

DENOMINAÇÃO DOS ASSISTENTES DE 
ALFABETIZAÇÃO

Ressarcimento via 
PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

Ressarcimento do Assistente PEALFA 
Verba Programa Mais Alfabetização e 
recursos municipais - rubrica custeio

Turmas do 1º e 2º anos Turmas do 1º e 2º anos não cobertas 
pelo programa e do 3º ano

ASSISTENTE TEMPO DE 
APRENDER

ASSISTENTE 
PEAlfa

Aspectos Administrativo-Financeiros
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Quais as atribuições do(a) Assistente Voluntário(a) de Alfabetização?

• realizar atividades de acompanhamento pedagógico das crianças sob a coordenação e 
a supervisão do(a) Professor(a) alfabetizador(a) da turma, tanto em Língua Portuguesa 
quanto em Matemática;

• auxiliar o(a) Professor(a) nas atividades estabelecidas e planejadas; 

• preencher o “Relatório das atividades desenvolvidas”, lançando as tarefas realizadas 
diariamente, inserindo a carga horária de cada atividade, respeitando o Plano de 
Atendimento da escola;

• cumprir a carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa, com 
responsabilidade, pontualidade e assiduidade;

• participar de formações indicadas pela SMED para aperfeiçoamento de sua atuação e 
desempenho de suas atribuições, em seu turno de atuação.  

Dentro das diretrizes do Programa, a escola tem autonomia para organizar as horas semanais 
de apoio dos(as) assistentes às turmas, durante as aulas de Língua Portuguesa e Matemática. É 
importante que sejam utilizados critérios pedagógicos nessa organização, aglutinando horários, 
sempre que possível, para maior produtividade.

A atividade do(a) Assistente Voluntário(a) de Alfabetização junto ao(à) professor(a) se organiza 
da seguinte forma:

- duração - 8 (oito) meses;

- carga horária - 5h (cinco) horas semanais em cada turma, perfazendo um total de até 20 horas 
semanais por turno.

- turmas - no máximo 4 (quatro) turmas por turno.

A atuação do(a) Assistente de Alfabetização é amparada pela Lei do Voluntariado, Lei nº 9.608 
de 18 de fevereiro de 1998.
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Relatório mensal dos(as) assistentes de Alfabetização 

O(A) Assistente de Alfabetização deverá lançar, em formulário próprio (vide Anexo II - Relatório 
das atividades desenvolvidas), as tarefas realizadas diariamente, inserindo também a carga 
horária de cada atividade, respeitando-se o Plano de Atendimento da escola. O(a) Professor(a) 
regente da turma precisará rubricar diariamente as tarefas executadas. Caberá ao(à) Assistente 
de Alfabetização entregar o documento totalmente preenchido, na data estipulada pela Direção 
da escola, para que seja realizado o pagamento.

Fig 2

Observação: Este modelo de formulário com a Logomarca do Fundo Nacional Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) é destinado aos(às) assistentes de alfabetização que serão ressarcidos 
pelo Programa Tempo de Aprender. Para os(as) assistentes ressarcidos com saldo remanescente 
do Programa Mais Alfabetização ou com recursos municipais, esse formulário terá a logomarca 
da escola. Modelos disponíveis no e-mail institucional.
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Quais as funções dos(as) professores (as) alfabetizadores(as) que 
atuam com Língua Portuguesa e Matemática nesta ação?

Os(as) professores (as) alfabetizadores(as) que atuam com Língua Portuguesa e Matemática 
deverão:

• ser responsáveis pelo planejamento, pela coordenação, pela organização e pelo 
desenvolvimento das atividades em sala de aula; 

• envolver o(a) Assistente no planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o 
período de atuação dele(a), em sala de aula; 

• incluir, no planejamento diário, a definição dos(as) estudantes que serão acompanhados 
pelo(a) Assistente de Alfabetização (em subgrupos ou individualmente); 

• acompanhar o trabalho do(a) Assistente de Alfabetização;

• avaliar, juntamente com a Coordenação e os(as) demais professores(as), a atuação dos(as) 
assistentes de Alfabetização.

Quais as funções dos(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as)?

Os(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as) deverão responsabilizar-se pelo Programa e 
monitorá-lo nos seguintes aspectos:

• participar da seleção do(a) Assistente de Alfabetização, privilegiando a qualidade técnica; 

• orientar, apoiar e acompanhar o trabalho do(a) Professor(a) Alfabetizador(a) e do(a) 
Assistente de Alfabetização;

• acompanhar a evolução da aprendizagem dos(as) alunos(as) do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental; 

• participar das estratégias de formação em alfabetização disponibilizadas pela Equipe 
APPIA Infância/SMED.



10

DIRETRIZES DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO EM SALA DE AULA

REFORÇO ESCOLAR NO TURNO

 

 

PARTE 2
 Atendimento Diferenciado em Sala de Aula
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Importância da mediação do(a) coordenador(a) pedagógico(a)

A equipe de coordenação pedagógica, composta por Direção e Coordenação, tem um papel 
fundamental no desenvolvimento dessa ação e na articulação do trabalho pedagógico realizado 
pelo(a) Professor(a), em parceria com o(a) Assistente de Alfabetização. É imprescindível um olhar 
atento ao desenvolvimento das crianças e o apoio aos(às) professores(as) no planejamento, na 
execução das propostas pedagógicas e nas mediações/ intervenções necessárias.

O(A) Coordenador(a) precisará ser o interlocutor entre o(a) Assistente e os(as) professores(as) 
referência. É a equipe de coordenação pedagógica que viabilizará a articulação entre os 
envolvidos, potencializando o planejamento de todo o trabalho desenvolvido, para que seja mais 
consistente.

A atenção individual ou em pequenos grupos às necessidades educativas consiste em uma 
prática docente recorrente no cotidiano escolar. O apoio do(a) Assistente de Alfabetização em 
sala de aula poderá potencializar essa ação. No documento “Mais Educação Alfabetização” 
(BRASIL, 2009), a diversidade e a igualdade constituem a realidade de qualquer sala de aula:

A igualdade pode ser entendida como a condição de possibilidade para aprender e o direito 
à aprendizagem. A diversidade se refere aos diferentes momentos da aprendizagem em 
que se encontra cada criança de acordo com sua história, suas vivências, experiências, 
interações. (BRASIL, 2009, p. 33)

Não existem fórmulas pré-estabelecidas para superar o grande desafio de minimizar a 
heterogeneidade entre os níveis de aprendizagem das crianças, acentuada no atual contexto 
pelo longo período vivenciado, sem que ocorressem as mediações e interações presenciais entre 
colegas e professores(as). Sendo assim, é de fundamental importância que o planejamento das 
ações de mediação e intervenção contemplem tal diversidade e as necessidades de aprendizagem 
de cada criança/subgrupos, identificadas por meio de diagnósticos constantes. 
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A mediação no Atendimento diferenciado

Fig 3

Esse “olhar” para a criança fornece ao professor(a) ferramentas para organizar a sala de aula de 
outras formas, trabalhando ora com o grupo como um todo, ora com agrupamentos diferenciados.

Por que atendimento diferenciado?

O principal objetivo da atuação dos(as) assistentes de Alfabetização em sala de aula, junto aos(às) 
professores(as) regentes que trabalham com Língua Portuguesa e Matemática, é apoiá-los(as) 
na implementação de uma proposta pedagógica de atendimento diferenciado, possibilitando que 
as crianças sejam atendidas em suas necessidades de aprendizagem, em grupos diversificados 
em sala de aula. 

ATIVIDADES
DIAGNÓSTICAS

RECURSOS
PEDAGÓGICOS

CRIANÇA

PLANEJAMENTO E 
REPLANEJAMENTO

MEDIAÇÃO

A mediação no atendimento diferenciado
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O foco da atuação é a construção de estratégias metodológicas junto ao(à) professor(a) regente, 
de modo a permitir às crianças a ressignificação de suas aprendizagens. Além disso, busca-se 
também intensificar a produção de materiais concretos e apoiar o(a) docente no diagnóstico 
dos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Para tanto, a Equipe Appia 
Infância/Núcleo de Alfabetização e Letramento continuará propondo aos(às) professores(as) 
alfabetizadores(as) e aos(às) assistentes de alfabetização material de apoio, subsídios teóricos, 
orientações para o planejamento das ações e também promovendo trocas das boas práticas 
desenvolvidas pelas escolas.

Fig 4:

Todos os(as) estudantes têm o direito de vivenciar oportunidades de aprendizagem de acordo com 
suas necessidades. A presença do(a) Professor(a) e do(a) Assistente atuando simultaneamente 
oportuniza a ampliação das mediações e intervenções.
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Como organizar a carga horária do(a) Assistente de Alfabetização?

Dentro das diretrizes do Programa, a escola tem autonomia para organizar as horas semanais 
de apoio dos(as) assistentes às turmas, durante as aulas de Língua Portuguesa e Matemática. 
É importante que sejam utilizados critérios pedagógicos na organização, aglutinando horários, 
sempre que possível, para maior produtividade.

Abaixo (Figura 5), apresentamos um exemplo, dentre as várias possibilidades existentes, de 
organização do horário de um Assistente de Alfabetização que assumiu 4 turmas. 

Sugestão de horário de apoio do(a) Assistente de Alfabetização

Fig 5:

Nesse exemplo, o(a) Assistente terá 5 horários em cada uma das 4 turmas. Desses 5 horários, a 
escolha de ser 3 horas de Matemática ou 3 de Língua Portuguesa vai depender da necessidade 
da turma, apontada pelo diagnóstico dos(as) estudantes lançado no Sistema de Monitoramento 
e Acompanhamento Escolar (SMAE) e nos demais registros e observações do(a) Professor(a).

Sobre a formação dos(as) assistentes de alfabetização, informamos que realizaremos encontros 
virtuais mensais, síncronos, às quartas-feiras, promovidos pela equipe Appia Infância. Os 
encontros para planejamento com os(as) assistentes na escola serão definidos pela Coordenação 
e pelos professores(as), tendo como princípios norteadores:

• potencializar ao máximo a ação do(a) Assistente em sala de aula, junto aos(às) estudantes;  

• organizar o planejamento de forma mais coletiva possível entre os(as) professores(as) e 
assistentes, para otimizar o tempo e qualificar a ação.

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

1º horário Turma 1 LP Turma 3 Mat Turma 1 LP Turma 3 LP Turma 1 Mat

2ª horário Turma 1 LP * Turma 3 Mat* Turma 2 LP Turma 3 LP Turma 1 Mat*

3º horário Turma 2 Mat Turma 4 Mat Turma 3 Mat Turma 4 LP Turma 2 LP

4º horário Turma 2 Mat* Turma 4 Mat* Turma 4 Mat Turma 4 LP* Turma 2 LP*

Sugestão de horário de apoio do(a) 
Assistente de Alfabetização
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Quais as possibilidades de organização do atendimento diferenciado?

O apoio aos(às) estudantes pelo(a) Assistente de Alfabetização em sala de aula poderá ser 
organizado basicamente em dois formatos:

horários em que o apoio à criança seja com um suporte mais individualizado em sala de aula, 
durante as atividades que estão sendo desenvolvidas coletivamente;

horários específicos de apoio aos(às) estudantes em subgrupos, em sala de aula.

Nesse escopo, existem inúmeras formas de organização. Destacamos alguns aspectos 
importantes:

• Utilizar critérios para agrupar as crianças em cada atividade, tendo como referência as 
habilidades a serem desenvolvidas em cada subgrupo (pelos níveis de aprendizagem 
identificados pelo Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Escolar, habilidades 
alcançadas e não alcançadas, por níveis de escrita da Psicogênese - Emília Ferreiro -, 
agrupamentos de acordo com as necessidades de aprendizagem de matemática etc.).

• A organização em subgrupos com crianças de diferentes níveis de aprendizagem 
também propicia a interação entre elas, levantamento de hipóteses, construção de novos 
conhecimentos e contribui para o desenvolvimento da aprendizagem, ação que pode ser 
potencializada com a mediação de uma pessoa adulta.

Considerar a importância do planejamento de estratégias de intervenção que promovam o avanço 
nas aprendizagens de todas as crianças, mesmo que em sistema de rodízio de determinadas 
atividades, evitando situações que as crianças possam interpretar como segregação ou exclusão.

Privilegiar o lúdico nas atividades, considerando a faixa etária atendida. Sabemos que, por meio 
de atividades significativas, prazerosas e envolventes, que estimulam as interação entre as 
crianças, a aprendizagem ocorre de forma mais significativa.

Utilizar jogos de alfabetização e alfabetização matemática relacionados às necessidades 
de aprendizagem das crianças. Por exemplo: em um circuito de atividades diferenciadas de 
matemática, a gradação da complexidade dos recursos utilizados em cada subgrupo pode ser 
organizada considerando a intervenção necessária (grupo 1 - sistema de numeração decimal; 
grupo 2 - jogos de adição até dezena sem reagrupamento; grupo 3 - jogos de adição até dezena 
com reagrupamento e grupo 4 - desafios matemáticos que trabalham a ideia da multiplicação).

• Estimular as crianças a pensarem juntos na busca de solução de problemas. A atividade em 
grupo deve ser planejada com essa intenção.

• Estimular a colaboração entre a turma e o protagonismo das crianças, contando com o 
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• apoio delas na coordenação dos trabalhos do subgrupo e cooperação com os colegas.

• Partir de temas do interesse das crianças ao selecionar os textos e apresentar diversos 
gêneros textuais para a turma.

• Propor que os(as) alunos(as) pesquisem determinado assunto para desenvolver a leitura e 
a escrita de forma significativa, a partir de uma necessidade real da turma.

• Explorar um mesmo texto com diferentes objetivos e níveis de compreensão, por exemplo: 
aqueles(as) que dominam a leitura podem trabalhar com a interpretação, produção de 
textos, enquanto aqueles que estão no processo de aquisição do código podem participar 
de forma oral e trabalhar com a escrita de palavras na hora do registro (listas de materiais, 
de personagens que aparecem no texto, entre outras).

Uma estratégia interessante para o trabalho com grupos diversificados é a criação de cantinhos 
em sala de aula para que os(as) alunos(as) tenham acesso. O(a) professor(a) pode organizar a 
sala em grupos e fazer o circuito, passando pelos diversos cantinhos. 

Sugestão de cantinhos temáticos para organização de circuitos

Cantinho da leitura: livros atraentes com novidades constantes, jornais, revistas, livros criados 
pelos alunos, gibis, cordel, receitas, folders, cartazes, convites, palavras cruzadas, poemas, 
poesias etc. Este espaço propicia a exploração da leitura literária para fruição, possibilitando 
uma imersão na cultura escrita.

Cantinho dos jogos: quebra-cabeça, jogos de encaixe ou construção, dominó, jogo figura x 
palavra, jogo de sílabas caça-palavras, tangram, caça-palavras, entre outros.

Cantinho da matemática: blocos lógicos, sólidos geométricos, material dourado, ábaco, cubo 
mágico, dama, xadrez, caixas de desafios matemáticos etc.

Cantinho de atividades manuais: papel jornal, lápis de cera, lápis de cor, massa de modelagem, 
argila, tesoura, papéis coloridos, pincéis, tintas, material para recorte e colagem, material de 
sucata, tampinhas etc.

Cantinho de jogos interativos: uso de computadores, tablets ou chromebooks para explorar 
jogos de alfabetização e alfabetização matemática. 

Outros cantinhos poderão ser construídos de acordo com a realidade, o interesse e a necessidade 
de envolvimento das crianças, visando ao melhor desenvolvimento da aprendizagem.
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/educacao/2022/caderno-appia-infancia-acoes-mediacoes-estimulacoes-e-atividades-para-a-infancia.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/educacao/2022/possibilidades-e-estrategias-diagnosticas.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/educacao/2022/possibilidades-e-estrategias-diagnosticas.pdf
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REFORÇO ESCOLAR NO TURNO
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