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Roteiro de Observações 

 

As observações em sala serão previamente agendadas com os professores, coordenadoras e diretora 

da Instituição Pesquisada, para que o processo de coleta de dados não interfira na rotina escolar. As 

observações serão realizadas durante o período  de aula sendo 10 observações de 4 horas de duração 

totalizando 40 horas de observação. Os sujeitos a serem observados  serão 4  professores que atuam no 

Jardim I e II da Educação Infantil de um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), uma vez que 

estas turmas constituem a pré-escola no município de Catalão- GO.  

 

Roteiro de Entrevistas 

 

As entrevistas com os professores acontecerão individualmente, em horários e dias agendados com 

antecedência, e o local ficará a cargo do professor definir onde achar mais conveniente. Serão feitas 

inicialmente estas questões abaixo citadas, no decorrer da pesquisa poderão surgir outras questões. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

I – FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1 Qual é a função da educação infantil? 

1.2   Quais   documentos   oficiais   que   tratam   da   função   da   educação   infantil   você 

conhece? O que eles falam? 

II – CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO 

2.1 O que você compreende por alfabetização? 

2.2 Qual é o papel da educação infantil em relação ao processo de alfabetização? 
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III- CONCEITO DE LETRAMENTO 

3.1 O que você compreende por letramento? 

3.2 Qual é o papel da educação infantil em relação ao processo de letramento? 

IV – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

4.1 Você já leu/ estudou algum texto (artigo, capítulo de livro, livro)  que fale sobre 

alfabetização e letramento? 

Se a resposta for positiva: - Qual(is)? (título e autor) 

- O que o texto dizia? (conteúdo) 

V- PRÁTICA PEDAGÓGICA 

5.1. Você  realiza  com  as  suas  crianças  atividades  que promovem  os  processos  de 

alfabetização e letramento? Cite algumas. 

5.2. Elas são planejadas? Como? 

 


