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 Quais são os conceitos nucleares do Pacto 
Nacional pela Alfabetização? 

 

- Alfabetização 

- Letramento 

- Interdisciplinaridade 

- Heterogeneidade 

- Currículo inclusivo 

 

=> Concepção de alfabetização na perspectiva do 
letramento. 

 



Alfabetização na perspectiva do 
letramento: o que é isso? 

• Processo em que, ao mesmo tempo, as crianças possam 
aprender como é o funcionamento do Sistema de Escrita 
Alfabética, de modo articulado e simultâneo às aprendizagens 
relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade.  

=> Integração entre os eixos de ensino da Língua Portuguesa. 

 

• Processo em que as crianças aprendem a ler, a escrever, a falar, a 
escutar, mas se apropriem, por meio da leitura, da escrita, da 
fala, da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. 

=> Integração entre os componentes curriculares. 



 Nós temos conseguido avançar em relação a 
essas duas grandes metas? 

 

 O que conseguimos identificar analisando 
algumas práticas em Pernambuco? 



A integração entre os eixos de 
ensino da Língua Portuguesa: 

alguns dados para reflexão 



 
Outros dados sobre o ensino da Língua 

Portuguesa que precisam ser objeto de reflexão 
 

Pesquisa 1 

• Pesquisa “Pacto Nacional pela Alfabetização” 

 

• Coordenação: 

- Ana Cláudia Pessoa 

- Ester Calland Rosa 

- Telma Ferraz Leal 

 

• Subprojeto em destaque: 

- Lays Cândido de Barros 

- Rayssa Cristina Silva Pimentel 

 



Objetivo 

• compreender como as professoras organizam 
o ensino da leitura e da escrita nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental e os princípios 
didáticos que orientam suas práticas.  



Metodologia 

• Observação de 10 aulas de 4 professoras dos 
anos 1 e 2 do EF (40 aulas) 

• Entrevistas ao final de cada aula. 

 

 

• 3 Municípios  



 
Os eixos de ensino da Língua Portuguesa 

 
Pesquisa: Pacto Nacional pela Alfabetização 

Leitura Produção 
de texto 

Apropriação 
do SEA 

Apropriação 
do SEA/ 
Leitura 

Apropriação 
do SEA/ 
Produção de 
texto 

Total 

P1 215 

minutos 

60 

minutos 

529 

minutos 

232 minutos 54 minutos 1090 

(18h10min) 

P2 305 

minutos 

 

--------- 

485 

minutos 

194 minutos  

------------- 

984 

(16h08min) 

P3 119 

minutos 

 

-------- 

545 

minutos 

83 minutos 23 minutos 770 

(12h50min) 

P4 139 

minutos 

76 

minutos 

175 

minutos 

75 minutos 15 minutos 480 

(8h) 

778 136 1.734 584 92 3.324 



Reflexões 

• Três turmas vivenciaram atividades de leitura e 
escrita diariamente (mais de uma hora por dia). 

 

• Algumas vezes as atividades de leitura e escrita 
eram voltadas para apropriação dos conceitos de 
outros componentes curriculares (integração LP e 
outras áreas). 
 

• Uma professora dedicou apenas 8 horas (em 10 
aulas para atividades envolvendo leitura e 
escrita). 



• Os quatro eixos de ensino da LP foram 
contemplados na prática de três professoras. 
 

• A produção de textos foi pouco contemplada 
(uma professora não realizou nenhuma atividade 
neste eixo de ensino e uma professora fez uma 
atividade que ocupou 23 minutos). 
 

• A leitura foi contemplada pelas 4 professoras por 
meio de textos autênticos e integrais. 
 

• A apropriação do Sistema de Escrita foi 
contemplada pelas 4 professoras de forma 
frequente. 

 



• As estratégias didáticas evidenciadas em 
algumas aulas se aproximavam da 
perspectiva sociointeracionista. 

 

 

 

Mas... 

 



Como o ensino do SEA foi 
realizado? 



ATIVIDADE P1 P2 P3 P4 TOTAL 

Atividade de reflexão sobre 
palavras no quadro, fichas 
de atividades ou 
cadernos.jogos 

12 04 04 14 31 

Ditado de palavras com ou 
sem imagens 

00 01 01 06 08 

Atividade com família 
silábica em fichas, cadernos 
ou quadro, cópia 

10 02 10 10 32 

TOTAL 32 07 23 38 97 



Para pensar... 

• Houve diversificação de estratégias de ensino. 
No entanto, tais estratégias oscilavam entre as 
que se aproximavam de perspectivas 
sintéticas tradicionais e abordagens de base 
sociointeracionista. 

 

 

 

 

 



• Houve diversificação dos modos de 
organização do trabalho. 

 

• Mas... 



Formas de organização 
do trabalho 
pedagógico 

P1 P2 P3 P4 TOTAL 
GERAL 

Atividades sequenciais 09 08 05 07 29 

Atividades esporádicas 03 00 05 03 11 

Sequência didática 03 00 02 00 05 

Projeto didático 02 01 00 01 04 

Atividade permanente 10 10 10 10 40 

Atividade fora da sala 
de aula 

00 00 06 00 06 

Atividades 
diversificadas 

00 00 00 02 02 

Avaliação 02 02 01 00 05 

TOTAL 29 21 31 23 102 



Reflexões 
 

• As atividades permanentes apareceram em todas as aulas. 
 

• Houve articulação entre atividades por meio de atividades 
sequenciais. 
 

• As sequências didáticas e os projetos didáticos aparecem em 
poucas aulas.  

 

• As atividades diversificadas foram pouco recorrentes 
 

Dificuldades para compreender a importância da diversificação de 
atividades e a questão da heterogeneidade? 

Dificuldades para fazer os arranjos dos grupos? 

Dificuldades para mediar as situações? 

Dificuldades de infraestrutura? 

 



 
 
 

PESQUISA 2 
 

As obras complementares no 
processo de alfabetização 

 
 

 
 

Edenice Cavalcanti Soares 
Erika Souza Vieira 
Telma Ferraz Leal 

 
  



OBJETIVO GERAL 

• Compreender como os professores utilizam as Obras 
Complementares/ PNLD no 1ª ano do 1º ciclo do 
Ensino Fundamental, com foco na investigação do 
trabalho voltado para o ensino do sistema de escrita 
alfabética. 



METODOLOGIA 

 1 turma do ano 1 
 

 Procedimentos de coleta de dados 
• Entrevista inicial 
• Observações de aula 
• Entrevistas de aprofundamento 
 
 Análise de dados 
• Análise de conteúdo 
 
 
 



Resultados 

• Em 80% das aulas, a professora utilizou as obras 
dos acervos complementares. 

 



Obras utilizadas e eixos de ensino 
enfocados 

 

Aula 

 

Obra Complementar 

Eixo de ensino 

enfocado 

01 Título: Histórias para contar Leitura 

02 Título: A E I O U               Leitura e Apropriação 
do SEA 

03 Título: Ossos do ofício      
 

Leitura e Apropriação 
do SEA 

04 Título: Marcelo, marmelo, 
martelo e outras aventuras. 

Leitura e Apropriação 
do SEA 

06 Título: Aves                                
 

Leitura e Apropriação 
do SEA 



Aula Obra Complementar Eixo do ensino 
enfocado 

 
07 

Título: Encontro com 
Portinari 

Leitura 

Título: Marcelo, marmelo, 
martelo e outras aventuras 

Leitura 

08 Título: Marcelo, marmelo, 
martelo e outras aventuras.   
 

Leitura 

09 Título: Macaco danado           
 

Leitura 



A docente utilizou recursos variados para ensinar o SEA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ensino do sistema de escrita alfabética 



Em todas as aulas, a docente realizou atividades voltadas 
para o ensino da base alfabética diversificando os recursos 
didáticos. 

 

A docente utilizou as obras para ensinar o sistema de escrita 
em 4 aulas, promovendo os seguintes tipos de atividades: 

 

 reflexão fonológica; 

 comparação entre palavras escritas; 

 preenchimento de lacunas; 

 leitura de palavras;  

 permuta, inserção ou retirada de letras e sílabas para 
formação de nova palavras; 

 escrita de palavras. 

 

 



Exemplo: aula 2 
 

Obra: A E I O U 



1. Escrita no quadro do roteiro com as atividades no quadro.  

2. Retomada da atividade da aula anterior: conversa sobre o 
calendário;  ficha com atividade sobre os meses do ano. 

3. Exploração da capa da obra complementar “Delícias e Gostosuras”, a 
partir de perguntas: Para que serve a capa de um livro? Quais 
informações estão na capa? Qual será o assunto que ele deve tratar?  

5. Chamada  

6. Recreio 

7. Roda de histórias, com a leitura protocolada da obra literária “Bom 
dia, todas as cores”, de Ruth Rocha. 

8. Jogo de alfabetização Troca Letra (2 grupos). 9. Leitura do livro “A, E, 
I, O, U”, com pausas para reflexão sobre a escrita das palavras, por 
meio de uma brincadeira.  

10. Ficha de atividade, com palavras lacunadas (ficha com figura e a 
palavra abaixo, com uma lacuna para escrever a letra que 
completava a palavra); atividade de pintar as letras que se repetiam 
em cada linha (como em BOLA/MOLA/COLA).  

 



Trecho da atividade de leitura do livro A-E-I-O-U 

P: Qual o nome desse livro? Quem sabe?  

A: A - E- I- O - U, A - E- I- O – U... 

(...) 

P: Tava perguntado aqui... olha, vê... esse livro aqui também é de 
troca, tá certo? Que trocava as letrinhas... Só que nesse livro aqui 
são outras palavrinhas, certo? Esse aqui tá dizendo assim: como 
fazer uma égua virar água? Quem sabe como é que faz? Alguém 
sabe como é que faz uma égua ficar toda derretida e virar água? 
Quem sabe? 

A: Qual o nome? 

P: Olha o nome: égua.  Se eu quisesse transformar égua numa água 
como eu faço? 

A: Égua... 

P: Quem consegue? 

A: Égua... do “A”.  



A: Bota o “A”... água!  

P: É só eu trocar; tira o “E” e bota um “A”... Água. Aí aqui ele tá 
dizendo assim: como fazer a égua se derreter todinha? Pega a égua 
olha bota o “A” tira o “E” bota o “E” e vira uma água. 

A: Água.    

P: Vamos ver o outro. Como fazer um papa... 

A: PAPA. 

A: P-A, P-A. 

P: Como fazer um papa voar? 

P: Quem sabe? P: Como fazer um papa voar, olha só como é que faz. 
Tira o “A” de papa, tira esse “A” daqui e bota o “i” por cima formou 
que nome? 

A: PIPA! 

P: Pipa voa? 

A: Voa!  

P: Então a gente transformou papa em pipa, não foi? 



 

P: Como fazer uma mala pular, quem sabe? MA-LA! 

A: LA - L-A. 

P: Como fazer uma mala pular? 

A: Tira o “A” e bota “O”. 

P: Tira o “A” e bota “O” e bota o “A” no lugar do “O”. Ficou que 
nome? 

A: MO-LA. 

A: MOLA. 

P: E mola pula? 

A: PULA. 

(...) 

 

 



CONCLUSÕES 
 A professora promoveu um ensino sistemático do SEA, 

buscando a alfabetização na perspectiva do letramento. 

 

 A professora articulou o ensino da leitura com o ensino do 
SEA. 

 

 A docente utilizou recursos variados para ensinar o sistema 
de escrita. 

 

 As obras complementares foram utilizadas como recursos 
importantes para concretizar as intenções educativas da 
professora. 

 



 
 

Para pensar... 
 
 

 
 

• Os jogos só foram utilizados em duas aulas. 

 

- Por que os jogos foram pouco utilizados? 

 

 Acesso ao material? 

 Falta de conhecimentos sobre as regras dos jogos? 

 Dificuldades para lidar com a “desarrumação da sala”? 

 Dificuldades para mediar a situação  de uso dos jogos? 

 Problemas com a infra-estrutura das salas? 



Pesquisa 3... 
 

 

Pesquisa “Pacto Nacional pela Alfabetização” 

 

Coordenação: 

Ana Cláudia Pessoa 

Ester Calland Rosa 

Telma Ferraz Leal 

 

Subprojeto em destaque: 

Kátia Virgínia das N. G. da Silva 



Objetivo Geral 

Analisar o uso dos recursos didáticos por 
professores alfabetizadores em processo de 
formação continuada. 



Metodologia 

 

Foram observadas 10 Aulas em 2013 de uma 
professora do ano 1, com minientrevistas após 
cada aula. 

 

 



Resultados e Discussão 

 

 

Materiais utilizados Aula 

1 

Aula 

2 

Aula 

3 

Aula 

4 

Aula 

5 

Aula 

6 

Aula 

7 

Aula 

8 

Aula 

9 

Aula 

10 

Total de 

aulas em 

que o 

material foi 

utilizado 

Livro didático -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Livro de literatura x -- -- -- x -- -- -- -- -- 2 

Livro de obras 

complementares 

-- x -- x x x -- x x X 7 

Jogos de 

alfabetização do MEC 

-- -- -- -- -- -- -- -- x -- 1 

Fichas de atividades 

(xerocadas, em 

branco, e avaliação) 

x x x x x x x x x X 10 

Ficha de frequência x -- x -- -- -- -- -- -- -- 2 

Cartaz -- x x -- -- -- -- -- -- -- 2 

Caderno das crianças 

(de casa e de classe) 

x x x x x x x x x X 10 

Quadro branco x x x x x x x x x X 10 

Áudio (aparelho de 

som e cd) 

x -- -- -- -- -- x -- -- -- 2 

Teatro (objetos para 

dramatização) 

x -- -- -- -- -- x -- -- -- 2 

Total 7 5 5 4 5 4 5 4 5 4 48 

 





 
Como os materiais foram 

utilizados? Quais concepções estão 
subjacentes ao uso? 

 
Exemplo: Aula 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início Atividade realizada/ forma de condução da professora 

7h55min Chegada na sala de aula. 

8h05min Retomada da discussão do livro “Não afunde no lixo”, 

com reflexões sobre a temática (as ações e situações 

vivenciadas pelos personagens, exploração das imagens).  

8h50min Jogo de alfabetização: “Bingo dos sons iniciais” 

9h30min Merenda e recreio. 

10h  Cópia no quadro a tarefa de casa: a professora escreve 

10 palavras no quadro (retiradas do livro), pergunta que 

palavra é aquela, conversa sobre os tipos de letra 

(maiúscula/minúscula, imprensa, “do jeito que a gente 

escreve”), também sobre as sílabas. 

10h25min 

 

Ficha de atividade: cruzadinha (as figuras e palavras 

foram retiradas da Fábula: A Formiga e a Cigarra) 

Síntese da Aula 9 
 
 



• A profª não fez a leitura do livro na aula 9, ao invés disso, discutiu as ações e 
situações das personagens, explorou as imagens, buscou dialogar com as 
experiências dos alunos (tentando resgatar a memória das crianças, uma vez 
que este livro já foi lido em outros momentos) 

• (P) Quem lembra do nome do livro? Como é o nome? 

• (C) Não afunde no lixo. 

• (P) Não afunde no lixo. Será que o menino Zeca afundou no lixo? 

• (T) Não. 

• (P) E aí? Que atitude eles tomaram? Depois do sonho? 

• (C) Eles procuraram lixo para reciclar. 

• (P) A mãe de Aninha, ela já tinha o cuidado na sua casa, de já guardar o lixo 
separado. Veja a plaquinha do que elas fizeram (mostrando a imagem do livro): 
amarela, vermelha e azul, e ela já guardava o lixo separado. Podemos fazer isso 
dentro da nossa casa? 

• (C) Pode. 

• (P) Tá vendo ó, cada um com a sua função, o lixo, eles também poderiam fazer 
dobradura. Do jornal poderia ser feito barquinho, chapeuzinho, bichinho, 
cachorrinho... Zeca, fez uma boa ação não fez?! Deixou a sua rua limpinha e 
ainda, ensinou aos colega, e aos moradores, que não devemos jogar o lixo na 
rua. 



Reflexões 
• A professora contempla diferentes dimensões da alfabetização. 

 

• A professora diversifica as atividades, utilizando diferentes recursos 
didáticos. 
 

• A professora favorece a motivação, por meio de atividades lúdicas. 
 

• Há discussão sobre as temáticas abordadas nos textos lidos. 
 

• Há articulação entre as aulas, com retomada da leitura de textos 
em aulas posteriores, mostrando que a docente busca: 

 

•  “[...] contribuir para a formação de ouvintes-ativos, ou seja, 
atitudes ativas em relação à leitura, para atitudes de busca de 
construção de sentido (BRANDÃO e ROSA, 2010, p. 72)”. 

 

• Os alunos estavam motivados para as atividades, sobretudo no 
momento do jogo (pareciam já conhecer o jogo)  

 



Para pensar... 
• Pouca problematização tanto na leitura de textos, quanto na 

condução do jogo. 
 

 - Antecipação das respostas às próprias perguntas lançadas. 

 - Não estímulo dos alunos à formulação de hipóteses de 
extrapolação do texto. 

 

• Não houve releitura da obra. 
 

• Falta de atividades de desdobramento tanto das leituras feitas 
quanto do jogo, diminuindo as possibilidades de aprofundamento 
dos conteúdos das outras áreas de conhecimento.  

 

• Realização de atividades repetitivas, com ênfase na memorização, 
nas tarefas em que o recurso utilizado era o quadro. 

 

 



Conclusões 

• Uso de variados recursos didáticos - atendendo alguns princípios 
didáticos do Pacto pela Alfabetização. 

 

• O uso de diversos materiais caracterizou oscilação entre métodos 
sintéticos de alfabetização, sobretudo no uso do quadro e fichas de 
atividades e uma abordagem de alfabetização na perspectiva do 
letramento, sobretudo no uso de obras complementares e jogo. 

 

• Não foram encontrados outros materiais importantes, como os 
computadores; as revistas; os jornais; os gibis; peças de arte, como, 
quadros, esculturas, fotografias; DVDs, fichas de palavras, letras, 
sílabas; calculadoras. 

 

 



Conclusões 
 

• Houve articulação com o componente curricular Ciências, mas 
a integração foi realizada de forma pontual, em uma aula. 

 

 

=> Por que a professora não desenvolveu uma sequência didática 
ou projeto didático para aprofundar o tema? 

 

 



 A integração entre os 
componentes curriculares: alguns 

dados para reflexão 



Pesquisa 4  
 

OS ACERVOS COMPLEMENTARES DO PNLD 
COMO RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO 

DA LEITURA 
 

 

Rielda Karyna de Albuquerque 

Orientadora: Telma Ferraz Leal  



Objetivos 
• Investigar se professores do ano 2 da rede municipal de Camaragibe 

conhecem o Programa - PNLD Acervos Complementares;  

• Investigar se os professores utilizam as obras complementares e os 
motivos para o uso, ou não, desses recursos didáticos; 

• Identificar os objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras 
complementares;  

• Investigar quais componentes curriculares e eixos de ensino da Língua 
Portuguesa são contemplados a partir do uso das obras complementares; 

• Analisar a prática docente, identificando os princípios didáticos 
subjacentes a essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala, 
sobretudo, as obras complementares; 

• Analisar as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em situações de 
ensino em que as obras complementares são utilizadas, sobretudo, no 
eixo compreensão de texto; 

• Identificar quais habilidades de leitura são exploradas pelos docentes para 
a promoção da compreensão leitora, com a utilização das obras 
complementares. 



Metodologia 
• Campo:  Rede Municipal de Ensino de Camaragibe.                                                                   

Turmas do 2º Ano  do Ensino Fundamental.  

• Sujeitos:  

- 31 professoras do 2º ano, inicialmente.  

- 2 professores  para as etapas seguintes 

• Etapas: 

- Questionário com 31 professores do 2º ano do Ensino Fundamental 

- Entrevistas semi-estruturadas com 2 professoras. 

- Observação  de 10 aulas das 2 professoras 

Critérios para seleção dos professores para as etapas seguintes: 

 - Usar os livros das obras complementares mais de uma vez por 
semana em suas aulas; 

- Usar os acervos complementares com o objetivo de ensinar a leitura 

 



Análise dos dados 

Os professores conhecem as obras complementares?  

Dos 31 professores do 2º ano da rede municipal de Camaragibe 
que participaram da pesquisa 30 docentes (96,77%) afirmaram 
que conheciam os acervos. 
 

 

 

61,30%
19,40%

6,40%

6,40%
3,20% 3,20% Usava frequentemente (uma vez ou

mais por semana)

Usava frequentemente, mas sem
regularidade

Usava frequentemente (mais de uma
vez a cada quinze dias)

Não usava com frequência (raramente)

Nunca tinha utilizado, apesar de
conhecer

Nunca tinha utilizado (Não conhecia as
obras)



Os professores conhecem as obras 
complementares? Por que utilizam os livros? 
Para quais objetivos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quais objetivos usa as obras complementares 

Objetivos Professores 

Ensinar leitura (compreensão de textos) 20 (64,5%)  

Ensinar o sistema de escrita alfabética  14 (45,16%) 

Ensinar produção de textos 03 (9,7%) 

Ensinar conteúdos das diferentes disciplinas 20 (64,5%) 



 
 
Aulas  

Eixos de ensino  
 

Componentes curriculares 

Professora  A Professora  B Professora  A Professora  B 

01 - Leitura 
- Apropriação do SEA 
- Produção textual 

- Leitura  Língua Portuguesa 
História 

Língua 
Portuguesa 

02 -Leitura 
-Apropriação do SEA 
- Produção textual 

- Leitura  Língua Portuguesa Língua 
Portuguesa 

03 -Leitura 
- Apropriação do SEA 

- Leitura  Língua Portuguesa Língua 
Portuguesa  

04 -Leitura 
- Apropriação do SEA 
- Produção textual 

- Leitura   Língua Portuguesa 
Ciências 

Língua 
Portuguesa 

05 - Leitura 
- Apropriação do SEA 

- Leitura  Língua Portuguesa 
Geografia 

Língua 
Portuguesa 

 
Quais eixos de ensino são contemplados no uso das obras 

complementares? Quais componentes curriculares são 
contemplados? 



Quais eixos de ensino são contemplados no uso das obras 
complementares? Quais componentes curriculares são 

contemplados? 

 

 

 
 
Aulas  

Eixos de ensino  Componentes curriculares 

Professora  A Professora  B Professora  A Professora  B 

06 - Leitura 
- Apropriação do SEA 
- Produção textual 

- Leitura   Língua 
Portuguesa 
História 

Língua 
Portuguesa 
  

07 - Leitura 
- Apropriação do SEA 
- Produção textual 

- Leitura  
- Apropriação do 
SEA 

Língua 
Portuguesa 
Ciências 

Língua 
Portuguesa 
  

08 - Leitura 
- Apropriação do SEA 

- Leitura  Língua 
Portuguesa 
Geografia 

Língua 
Portuguesa 
  

09 - Leitura 
- Apropriação do SEA 

- Leitura  
- Apropriação do 
SEA 

Língua 
Portuguesa 
  

Língua 
Portuguesa 
Ciências 

10 - Leitura 
- Apropriação do SEA 

- Leitura  Língua 
Portuguesa  

Língua 
Portuguesa 



EIXO DE ENSINO DA LEITURA 

 
 

(Aula 9, professora B) 
  

Exemplo 
 

(Prof.ª.) O que será que aconteceu quando essa planta começou a respirar? 

(aluno) A semente... 

(Prof.ª.) Vamos ver! Psiu! 

(Prof.ª.)“Eu fui parar lá nas al...? 

(alunos) Turas. 

(Prof.ª.)“Alturas...” O que foi que aconteceu? 

(aluna) Eu sei tia! 

(Prof.ª.) Diga! 

(aluna) Foi que cresceu. [...] 

(Prof.ª.) A água foi absorvida pelo sol através da... Aí fez o quê? 

(Filipe) Evaporou. 

(Prof.ª.) Muito bem Filipe era isso que eu queria... Evapo-rou. 

(aluno) O que é isso? 

(Prof.ª.) Evaporou...Ela evapora através de fumaça... Escuta aí! Psiu! 

(Prof.ª.)“Subi numa corrente de ar”, aí olha, ela foi embora e subiu numa corrente de ar... 
“Evaporei e fiquei leve... Com o frio que faz lá em cima, quase virei gelo, mas continuei     
flutuando no ar...” Olha aí!                      

                                                                                                     (Professora B, aula 9) 



Recursos didáticos utilizados pela 
professora A 



Recursos didáticos utilizados pela 
professora B 



Algumas reflexões  
- Os professores conhecem os acervos complementares e fazem uso 
desse recurso didático com a intenção de explorar os objetivos 
defendidos pelo programa PNLD – Obras Complementares. 

 

- Os eixos de leitura e Apropriação do SEA foram mais explorados nas 
aulas observadas.  

 

- Em relação à integração entre os componentes curriculares, a 
professora A apresentou tentativas de estabelecer uma relação 
interdisciplinar a partir do uso das obras, embora não tenha 
apresentado um desdobramento mais efetivo das suas ações por 
meio de projetos e sequência didáticas. A professora B não 
demonstrou de forma mais efetiva essa necessidade, em apenas uma 
das aulas buscou explorar a temática de um dos livros das obras 
complementares. 

 



 
Conclusões a partir dos três 

estudos 
 - Muitos recursos didáticos  foram utilizados pelas 

professoras, para diferentes finalidades; 

 

- Os objetivos subjacentes aos usos dos recursos foram 
variados. 

 

Mas... 

- Havia oscilação das concepções de alfabetização entre 
as atividades e uso dos recursos. 

 



• Houve diversificação de modos de organização do trabalho 
pedagógico, mas as sequências didáticas e projetos didáticos 
foram pouco utilizados. 

 

• Por que essas formas de organizar o trabalho pedagógico não 
são recorrentes? 

 

  As professoras têm dificuldades para entender a importância 
dessa forma de organização do trabalho pedagógico? 
 

As professoras têm dificuldades para planejar essas atividades? 
 

As professoras têm tempo para planejar as aulas? 
 

Há apoio das escolas para realização desse tipo de trabalho? 

 

 



 

• A leitura de textos pode ser realizada com diferentes objetivos 
didáticos. 

 

=> Pode ajudar o aluno a tentar desvendar o funcionamento do SEA; 

Pode ajudar a desenvolver fluência de leitura; 

Pode contribuir para a aprendizagem “por meio da leitura”. 

 

Tais objetivos podem ser tratados simultaneamente ou em 
atividades diferenciadas. 

 

As obras complementares foram os recursos mais utilizados (sem 
considerar os tradicionalmente já consolidados, como as fichas 
de atividades e quadro). 

 



Por que as obras complementares 
foram tão utilizadas pelas professoras? 

• Hipóteses: 
 

1 – A diversidade do material, que favorece que 
diferentes objetivos sejam atendidos; 

2 – Exploração dos livros nos encontros de formação. 

3 – A facilidade de acesso, por terem os livros mas 
salas de aula. 

4 – A boa recepção das obras pelas crianças (Amanda 
Silva, 2012) 



Enfim, conseguimos concretizar nossas intenções, 
considerando os objetivos do Pacto Nacional pela 

Alfabetização?  
O que ainda precisamos fazer? 



Retomando os objetivos do Pacto Nacional 

pela Alfabetização ... 



 Os objetivos do Pacto Nacional pela Alfabetização são formar 
professores, contribuindo para que possam:  

 

 1. Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, 
com aprofundamento de estudos utilizando, sobretudo, as obras 
pedagógicas do PNBE do Professor e outros textos publicados pelo MEC. 

 - Pacto 2013: Houve ênfase nos conhecimentos relativos à língua: 
apropriação do sistema de escrita; leitura, produção de textos e 
oralidade 

 - Pacto 2014: Houve ênfase nos conhecimentos matemáticos 

 

 A oscilação na prática docente evidencia a necessidade de continuidade 
das reflexões, tendo como foco, sobretudo, a mediação docente e  a 
organização do tempo escolar, ampliando-se a discussão para os demais 
componentes curriculares. 

 - Pacto 2015: A concepção inicial de alfabetização será retomada, mas a 
ênfase será no fenômeno da interdisciplinaridade, com reflexões acerca 
das especificidades de cada componente curricular. 



 2. Aprofundar a compreensão sobre o currículo nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e sobre os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento nas diferentes áreas de conhecimento. 

 

 - 2013: Foram introduzidas reflexões sobre currículo e apresentação dos 
direitos de aprendizagem nos diferentes componentes curriculares, em 
situações de análise de situações didáticas. 

 - 2014: Os direitos de aprendizagem foram tratados conceitualmente, no 
Caderno de  Apresentação, e retomados ao longo das unidades, 
sobretudo os de Matemática e Língua Portuguesa. 

 O desequilíbrio entre o tratamento dado aos eixos de ensino da Língua 
Portuguesa evidencia a necessidade de retomar os direitos de 
aprendizagem, sobretudo de produção de textos, e de aprofundar os 
dos demais componentes curriculares. 

 - 2015: Serão aprofundadas reflexões sobre currículo, sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, sobre os direitos de aprendizagem e o Regime de 
Ciclos. O currículo em cada componente curricular será objeto de 
estudo em uma unidade específica. 

 



 3. Compreender a importância da avaliação no ciclo de alfabetização, 
analisando e construindo instrumentos de avaliação e de registro de 
aprendizagem. 

 - 2013: Reflexões mais sistemáticas sobre avaliação foram realizadas nos 
cadernos 1 e 8, assim como no caderno específico de avaliação. Ao 
longo da formação, foram sugeridas atividades de avaliação em uma 
perspectiva formativa. 

 - 2014: A avaliação foi retomada, sobretudo, por meio do 
preenchimento  do SISPACTO, que demandou a realização da avaliação 
diagnóstica e acompanhamento dos estudantes, tendo como norte as 
discussões dos cadernos de 2013 e 2014. 

 A  pouca presença de atividades diversificadas pode ser resultado ainda 
de dificuldades de avaliação das necessidades das crianças. É preciso 
continuar abordando tal tema, ampliando-o para discussões mais gerais 
relacionadas com a organização dos ciclos de aprendizagem. 

 - 2015: A avaliação é tema de aprofundamento nos cadernos 1 e 10, 
tendo como ênfase a questão da interdisciplinaridade e o processo de 
avaliação das crianças com deficiência. 

 



 4. Compreender e desenvolver estratégias de inclusão de crianças com 
deficiência visual, auditiva, motora e intelectual, bem como crianças com 
distúrbios de aprendizagem no cotidiano da sala de aula. 

 - 2013: A Educação Especial foi abordada em um caderno específico e 
referenciada nos demais cadernos. Realizamos ações em diferentes 
unidades da formação articulando o caderno específico aos demais 
cadernos. 

 - 2014: Novamente foi elaborado um caderno específico sobre o tema e 
retomadas em algumas unidades da formação. 

 A pouca presença de atividades diversificadas sinaliza para dificuldades para 
lidar com a heterogeneidade. Esse tema precisa continuar como foco de 
reflexão, na busca de um currículo inclusivo. Aspectos específicos da 
alfabetização dessas crianças são pouco estudados e precisam ser 
aprofundados. È necessário manter e aprofundar o tema. 

 - 2015: Nos 10 cadernos da formação estão sendo inseridos textos sobre 
Educação Especial, relacionando-os aos temas centrais dos cadernos. 
Estamos também preparando uma coletânea de relatos de professores com 
experiências de alfabetização de crianças com deficiências e um kit de jogos 
acessíveis a essas crianças. 

 



5. Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação 
(livros didáticos e obras complementares aprovados no PNLD; livros do 
PNBE e PNBE Especial; jogos didáticos distribuídos pelo MEC) e planejar 
situações didáticas em que tais materiais sejam usados 

 

 - 2013: Nos cadernos de 2013 foram inseridos muitos relatos com uso 
de materiais distribuídos pelo MEC e informações importantes sobre tais 
materiais na seção Compartilhando. 

 - 2014: Nos cadernos de 2014 foram inseridos mais relatos, sobretudo 
com foco nos conceitos matemáticos, exemplificando o uso de muitos 
materiais. 

 Os dados evidenciaram diversificação dos materiais  didáticos, mas 
alguns recursos foram pouco utilizados, demandando mais reflexões 
sobre o tema. 

 - 2014: Haverá um caderno específico para sistematização e ampliação 
da discussão sobre recursos didáticos e organização do trabalho 
pedagógico. 

  



6. Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando propostas de 
organização de rotinas da alfabetização na perspectiva do letramento. 

 

 - 2013: Nos cadernos da unidade 2 foram realizadas discussões sobre 
planejamento do ensino na alfabetização, com inserção de reflexões 
sobre os modos de organização do trabalho pedagógico e do tempo 
escolar. 

 - 2014: A organização do trabalho pedagógico perpassou reflexões em 
vários cadernos,  não tendo sido sistematizado em nenhum. 

 Os dados têm evidenciado mudanças na organização do tempo, mas 
alguns temas / conteúdos importantes não estão sendo contemplados. 
É necessário continuar abordando práticas docentes, não apenas em 
relação à organização do tempo, como em relação à mediação docente. 

 - 2015: Em dois cadernos serão retomadas reflexões sobre a organização 
do tempo / espaço escolares, mas o planejamento será abordado em 
todos os cadernos, em uma perspectiva da interdisciplinaridade. 



 

7. Compreender a importância de organizar diferentes agrupamentos 
em sala de aula, adequando os modos de organização da turma aos 
objetivos pretendidos 

 

 - 2013: O planejamento do ensino foi tematizado em vários cadernos, 
havendo em várias unidades reflexões sobre a importância da 
diversificação didática e das interações entre as crianças. 

 - 2014: Os agrupamentos perpassaram  experiências discutidas nos 
cadernos. 

 A heterogeneidade e o atendimento às necessidades das crianças, 
com base na avaliação da aprendizagem e das práticas culturais da 
comunidade ainda é um desafio a ser enfrentado. 

 - 2015: A heterogeneidade será abordada de modo mais enfático, 
com discussões sobre concepções de infância, diversidade cultural, 
organização ciclada do ensino. 

  



 8. Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das 
crianças 

 

 - 2013: A organização do espaço e o uso dos materiais didáticos 
perpassou vários cadernos, em uma perspectiva de acesso das 
crianças aos livros e outros materiais impressos. 

 - 2014: A contextualização da Matemática foi abordada,  fazendo-se 
referência à necessidade de disponibilizar materiais atrativos na sala 
de aula. 

 Foram identificadas muitas iniciativas para a melhoria do ambiente 
alfabetizador, sobretudo por meio dos cantinhos de leitura e de 
brincadeiras. O tema continuará sendo tratado, com foco na 
interdisciplinaridade. 

 - 2015: No caderno sobre infância e no que tratará da organização do 
trabalho pedagógico e materiais didáticos o ambiente alfabetizador 
será tratado de modo mais aprofundado. 



 

 9. Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, 
analisando e planejando atividades de reflexão fonológica e gráfica 
de palavras, utilizando materiais distribuídos pelo MEC 

 

 - 2013: A unidade 3 focou de modo aprofundado os processos de 
apropriação do sistema de escrita alfabética, evidenciando as relação 
com a consciência fonológica. 

 - 2014: O tema foi retomado em 2014, comparando-se a apropriação 
do sistema de escrita alfabética e o sistema numérico decimal. 

 Foram identificadas muitas experiências  produtivas de ensino da 
base alfabética, mas a prática docente de muitos professores ainda 
oscila entre práticas sintéticas e práticas mais problematizadoras. 

 - 2015: Tanto o sistema de escrita alfabética quanto o sistema 
numérico decimal serão retomados, nos cadernos que focarão mais o 
ensino da Língua Portuguesa e o da Matemática. 

 

 



 10. Compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e planejar situações de uso de obras literárias em sala de 
aula;  

 

 - 2013: A formação do leitor de textos literários foi abordada em 
diferentes cadernos de 2013, mas não houve um caderno com o 
aprofundamento. 

 - 2014: A literatura não foi foco de reflexão nos cadernos, mas aparece 
nas propostas de leitura deleite (que nem sempre eram com textos 
literários) 

 As atividades permanentes de leitura de textos literários têm sido muito 
frequentes, mas ainda podem melhorar quando aos modos de 
mediação dessas práticas. 

 - 2015: A literatura é abordada no caderno que  trata de organização do 
trabalho pedagógico e recursos didáticos e no caderno sobre Língua 
Portuguesa. Estamos também preparando uma coletânea de sequências 
didáticas com obras literárias a ser disponibilizada em 2015. 



 11. Conhecer a importância do uso de jogos e brincadeiras no 
processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, analisando 
jogos e planejando aulas em que os jogos sejam incluídos como 
recursos didáticos. 

 

 - 2013: Os jogos e brincadeiras foram objeto de reflexão em 
diferentes cadernos, sobretudo na unidaden3.  

 - 2014: Houve ênfase na brincadeira em várias unidades. 

 Muitas experiências de uso de jogos têm sido observadas, mas em 
algumas práticas essa prática não tem sido recorrente ou são 
realizadas sem clareza acerca dos propósitos a serem buscados. 

 - 2015: O tema retornará para o debate com os professores em 
diferentes unidades, havendo um texto específico sobre jogos na 
alfabetização. Um kit de jogos também circulará em 2015. 

  

 



 12. Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas para 
turmas de alfabetização, assim como prever atividades permanentes, 
integrando diferentes componentes curriculares e atividades voltadas 
para o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 

 

 - 2013: Os diferentes modos de organização do trabalho pedagógico 
foram tema da unidade sobre planejamento, havendo um caderno 
específico para discutir sobre projetos e sequências didáticas. 

 - 2014: Os diferentes modos de organização do trabalho pedagógico 
apareceram nos relatos docentes, com foco na discussão sobre a 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

 O rompimento com práticas fragmentadas é difícil, mas experiências 
ricas têm sido observadas. No entanto, muitos professores relatam 
dificuldades em desenvolver projetos e sequências didáticas. 

 - 2015: Em todos os cadernos, na seção compartilhando, serão expostos 
relatos de professores que vivenciaram sequências ou projetos 
didáticos, com diversificação dos estados brasileiros. Haverá, também, 
retomada conceitual do tema no caderno sobre interdisciplinaridade. 



Enfim... 

• Muitos avanços têm sido identificados, mas 
ainda há muito a ser conquistado. 

 

 

• É a garantia da formação continuada, no 
sentido mais profundo desse conceito, que 
poderá viabilizar novos avanços. 


