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JUSTIFICATIVA
Sabemos  que  devido  à  complexidade  da  Língua  Portuguesa  os  alunos  da  EJA  apresentam  dificuldades  para 

escrever de acordo com as regras ortográficas. Dessa forma, faz se necessário estimular a escrita correta das palavras de forma 
lúdica e dinâmica.

O Projeto Soletrando vem de encontro com essa necessidade além de ter tido ótima aceitação por parte dos alunos.

OBJETIVOS
► Estimular a leitura, a pronúncia e a escrita correta das palavras.
► Aprimorar a ortografia e expressão oral.
► Despertar o interesse pela Língua Portuguesa baseado no dicionário Aurélio.
► Compreender que a Língua Portuguesa nos une através da sua ortografia.
► Inteirar uns com os outros e exercitar a decodificação

METODOLOGIA – CRONOGRAMA  - AVALIAÇÃO
► Explicar aos alunos as regras do jogo – USAREMOS AS NOVAS REGRAS GRAMATICAIS EM VIGÊNCIA DESDE O DIA 

01/01/2009
Regras do jogo
01. Fala-se a palavra.
02. O aluno repete a palavra dita.
03. Em seguida soletra.
04. Repete novamente a palavra, indicando que terminou a soletração.
05. Se o aluno errar alguma letra, acento, ou qualquer outro sinal gráfico como cedilha, hífen, etc., a soletração será considerada 
errada.
06. Depois de iniciada a soletração é proibido corrigir qualquer letra. O aluno pode até recomeçar a soletração, mas não pode 
mudar a ordem de nenhuma letra que já tenha dito.
07. As palavras escolhidas devem ser divididas em três níveis de dificuldades: fácil, intermediário e difícil.
08. Antes de começar a soletração o aluno pode pedir os seguintes benefícios: a) Sinônimo da palavra    b) Aplicação da palavra 
numa frase
► Reservar uma aula por semana para trabalhar o uso do dicionário e dificuldades ortográficas.
► O campeonato será dividido em três fases:
1. Em sala de aula – realizado em cada turma eliminando gradativamente até ficar somente um aluno – Meses fevereiro, 

março, abril.
2. Representante de cada sala em suas respectivas escolas. ( maio)
3. Grande Final (Junho – provavelmente entre os dias 01 a 10), local a definir. Representante de cada semestre por escola.

Observação: A Grande Final será dividida em dois dias: Primeiro dia alunos da 1ª Etapa e no Segundo dia alunos da 2ª Etapa.
► Cada escola poderá pegar o modelo do certificado de participação e entregar para os alunos participantes.
► Todos os alunos que participarem da grande final receberão: certificados, medalhas e um prêmio. Solicitamos as Escolas que 

nos forneça uma premiação.
► Um ônibus passará nas escolas pegando os alunos e professores.
IMPORTANTE: O professor de Língua Portuguesa não precisará parar o seu conteúdo ou sua aula para trabalhar o Soletrando, 
pois esse conteúdo já está previsto no Plano Semestral na parte de gramática. O Soletrando é somente uma metodologia usada. 
Os demais professores poderão lembrar sempre os alunos que as palavras escolhidas são de todas as disciplinas e pedirem para 
lerem os textos com mais atenção. Nenhum aluno é obrigado a participar. 

O domínio da norma culta da Língua Portuguesa se faz
necessário, pois trata-se de uma ferramenta a ser utilizada nos

contextos de produção de textos formais (escritos ou orais).


