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Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) define os 
direitos de aprendizagens de 

todo aluno e aluna do Brasil. É uma 
mudança relevante no nosso processo 
de ensino e aprendizagem porque, 
pela primeira vez, um documento 
orienta os conhecimentos e as 
habilidades essenciais que bebês, 
crianças e jovens de todo o país têm 
o direito de aprender – ano a ano 
– durante toda a vida escolar. Mas 
ainda há dúvidas sobre esta política 
pública e as mudanças que ela traz. 
A primeira delas: o que é a BNCC? 
Como ela impacta as minhas aulas? 
Como me preparar para colocá-la 
em prática? Para ajudá-lo nestas e 
outras questões, a NOVA ESCOLA, 
em parceria com a Fundação Lemann, 
preparou uma série de e-books sobre 
as mudanças em cada disciplina do 
Ensino Fundamental e na etapa da 
Educação Infantil. 
Nosso objetivo é destrinchar as 
principais mudanças e concretizar a 
implementação da BNCC. Esse guia 
é o primeiro passo. Leia e converse 
com o coordenador pedagógico ou o 
diretor da sua escola. É importante 
que todos os professores também 
façam a leitura. Depois, acesse nossos 
cursos de formação online e planos 
de aula já alinhados à BNCC. Todo o 
material é gratuito.

A

Introdução
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O que a BNCC 
propõe para a 
alfabetização?
Veja quais são as principais novidades para os primeiros 
anos do Ensino Fundamental

CAPÍTULO 1 // O QUE MUDOU

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) levantou questões importantes 
para os professores que dão aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Quanto tempo é necessário para alfabetizar? Qual a melhor maneira 
de ensinar a ler e a escrever? O que significa, no fim das contas, estar 
alfabetizado, de acordo com o documento que deve orientar os currículos? 
A Base mantém os principais pressupostos presentes em diretrizes 
anteriores, como os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs), 
mas também incorpora mudanças. Oficialmente, a BNCC não traz 
direcionamentos sobre as abordagens que devem ser adotadas, mas existe 
uma perspectiva que está por trás da elaboração do texto: nela, o trabalho 
com algumas relações entre fala e escrita é enfatizado. O documento 
justifica essa ênfase como um reconhecimento de que a apropriação 
do sistema alfabético de escrita tem especificidades e colocando - a 
como foco principal da ação pedagógica nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. As demais propostas conceituais do documento são:

TEXTO: ROSI RICO
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1
A BNCC reconhece a especificidade da alfabetização e propõe a mescla de 
duas linhas de ensino: a primeira indica para a centralidade do texto e para 
o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita, a segunda soma a 
isso o planejamento de atividades que permitam aos alunos refletir sobre o 
sistema de escrita alfabética (estudar, por exemplo, as relações entre sons e 
letras e investigar com quantas e quais letras se escreve uma palavra, e onde 
elas devem estar posicionadas ou como se organizam as sílabas).

Ao assumir essa postura, o documento considera as contribuições da 
perspectiva construtivista, principalmente os estudos sobre os processos pelos 
quais as crianças passam para se apropriar da escrita. Mas também aponta ser 
preciso um trabalho com a consciência fonológica e com conhecimento das 
letras para ajudar a criança a evoluir em suas hipóteses de escrita.

Essa opção pela alfabetização explícita gerou muitas discussões e resistência 
entre os especialistas durante a elaboração da BNCC, mas prevaleceu o 
entendimento de que as crianças aprendem de diferentes maneiras e esta 
pode ser uma alternativa para a parcela que não tem sido alfabetizada apenas 
pelas propostas das diretrizes anteriores. Indicar a inclusão de atividades 
específicas sobre notação alfabética não significa desprezar a imersão no 
texto e sua função social nem estabelecer uma ordem de prioridade entre os 
dois trabalhos. Até porque não basta dominar o sistema de escrita para estar 
alfabetizado. É preciso também ser capaz de ler e escrever textos de diversos 
gêneros. Um processo que o próprio documento indica ter continuidade a 
partir do 3º ano, quando a ênfase é na ortografização.

Vale frisar que, ao contrário dos PCNs, que ofereciam ao professor 
orientações didáticas e elementos para a avaliação, a Base não trata dessas 
partes. O documento se concentra na proposição das competências e 
habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver a cada 
ano e etapa da Educação Básica, ou seja, o foco está em “o que ensinar”. A 
construção do “como ensinar” virá nos currículos, cuja revisão está a cargo 
de redes, escolas e docentes.

ALFABETIZAÇÃO EXPLÍCITA
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2
O ano de escolaridade limite para uma pessoa aprender a ler e escrever foi 
uma das questões mais discutidas durante a elaboração da BNCC. O Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que é a diretriz anterior, 
coloca como prazo-limite o 3º ano. A BNCC antecipou para o 2º ano e 
aponta que, no 3º ano, o processo continua com mais foco na ortografia.

Muitas redes de ensino municipais e estaduais já atuam nesse formato. 
Mas há aquelas que deverão aproveitar a revisão dos currículos para fazer 
ajustes. De qualquer maneira, para dar conta de alfabetizar os alunos ao 
fim do período indicado, se torna fundamental, como a Base indica, a 
articulação entre os currículos de Educação Infantil, no qual a criança já 
estará imersa em experiências de leitura e escrita, com os dos anos iniciais 
do Fundamental, quando se aprofunda e sistematiza o trabalho.

>>>NA PRÁTICA
Na sala de aula, será importante o acompanhamento regular e a 
realização de observações individuais e registros que permitam 
saber quais aspectos da construção da escrita e da leitura a criança 
já domina e quais estão em evolução. E também refletir sobre 
as práticas pedagógicas para, se for preciso, realizar alterações. 
Conheça algumas outras estratégias que poderão ser utilizadas.

ALFABETIZAÇÃO EM DOIS ANOS

“QUANDO OS ESPECIALISTAS PARAREM 
DE GRITAR UNS COM OS OUTROS, 
O PROBLEMA DA ALFABETIZAÇÃO 

ESTARÁ RESOLVIDO”
Catherine Snow, professora de Harvard, defende a superação das polêmicas 

sobre as diferentes maneiras de se ensinar a escrever.
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3
Novidade importante trazida pela BNCC, os campos de atuação 
representam, na organização do documento, papel de eixo estruturante 
tanto quanto as práticas de linguagem. Essa opção evidencia a proposta 
de contextualizar a construção do conhecimento. A ideia de que as 
práticas de linguagem estão na vida social e devem ser levadas à escola 
em situações reais em que se fazem necessários seus usos. Para os anos 
iniciais, são quatro os campos: vida cotidiana, artístico-literário, práticas 
de estudo e pesquisa e vida pública.

>>>NA PRÁTICA
Mara Mansani, professora alfabetizadora , indica trabalhar com 
diversos gêneros abaixo durante a alfabetização:

ENTREVISTAS:  peça para os alunos realizarem entrevistas e trabalhe autonomia 
na escrita,  foco no tema e escrita alfabética.

LENGA-LENGA - construído com frases curtas, que geralmente 
rimam e ajudam na memorização, possibilitam escritas se 
transformarem em livros coletivos.

ATIVIDADES DE ESCRITA PESSOAL - incentive a expressão pessoal 
colabora para entender como os pequenos enxergam o mundo. 

CONTOS DE TERROR BRASILEIROS -  busque histórias “assustadoras” 
e faça atividades de leitura e escrita com o acervo brasileiro.

POESIA - os autores a seguir são ótimas referências: Cecília Meirelles, 
Vinicius de Moraes, Otávio Roth, Patativa do Assaré, José Paulo Paes, 
Cora Coralina, Manoel de Barros, Henriqueta Lisboa. 

CAMPOS DE ATUAÇÃO 
COMO EIXO ESTRUTURANTE
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4
A ampliação no uso da tecnologia alterou as práticas de linguagem 
na sociedade atual. A BNCC reflete isso ao dar ênfase ao ensino das 
especificidades da leitura e da escrita em ambientes digitais, entre outros. 
Os gêneros clássicos (conto, crônica, entrevista, notícia, tirinha, receita 
etc) estão presentes no documento, mas ele abriu espaço também a novos 
gêneros (como chats, tweets, posts, ezinesetc) e a textos multissemióticos 
e multimidiáticos, que consideram, além do escrito, imagens estáticas 
(fotos, pinturas, ilustrações, infográficos, desenho) ou em movimento 
(vídeos, filmes etc) e som (áudios, música) – componentes que também 
atribuem significado à mensagem. Para os anos iniciais, cabe ao professor 
contribuir para a construção desse multiletramento e qualificar as 
produções e a utilização das ferramentas digitais considerando também os 
aspectos éticos, estéticos e políticos.

DESTAQUE PARA O MULTILETRAMENTO
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Quais textos 
usar durante a 
alfabetização inicial?

CAPÍTULO 2 // O QUE E COMO ENSINAR

Abordar produções reais - e não fabricadas 
exclusivamente para a escola - é uma das 
recomendações da BNCC. Entenda quais escolher

TEXTO: ROSI RICO



10

BNCC NA PRÁTICA // Alfabetização

Para todo o Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) defende que o texto – escrito, oral ou multimídia – seja o elemento 
central do trabalho. Essa defesa fica explícita na definição dos campos de 
atuação, uma categorização que engloba os contextos onde as produções 
são feitas, mas sem limitar-se a gêneros específicos.

A escolha por dividir em campos de atuação é um convite para se deixar de 
lado exercícios de repetição e textos que não existem para além da escola 
e adotar a ideia de que as práticas de linguagem estão na vida social e 
devem ser levadas à instituição de ensino em situações reais de uso. Essas 
situações podem ocorrer de maneira espontânea ou por meio de enredos e 
simulações que espelhem o real.

No primeiro caso, a vivência na escola é determinante e o docente deve 
perceber e aproveitar as oportunidades. Por exemplo: as crianças estão 
impedidas de usar a quadra para Educação Física em um horário específico, 
com o argumento de que o barulho atrapalha uma das salas. Mas elas querem 
fazer um acordo. Toda a prática que se segue pode ser espontânea ou 
proposta pelo professor e faria parte do campo da vida pública. Os alunos 
podem realizar uma assembleia com os outros estudantes, escrever uma carta 
para a Associação de Pais e Mestres ou pedir o agendamento de uma reunião 
com a diretora. Nesse contexto, a preparação das ações e a análise linguística 
(Qual o tom da carta e do pedido de reunião? Na hora da assembleia, qual 
o volume e a postura mais adequados? E na conversa com a direção? etc) 
ocorrem em função do uso. Vale também situações mais simples: uma das 
crianças faz aniversário e os demais podem elaborar um cartão para entregar 
a ela ou os estudantes escreverem bilhetes para um colega que está doente 
em casa (ambos pertencente ao campo da vida cotidiana).

A outra opção é criar um enredo que, de alguma maneira, leve a situação 
social para dentro da sala. Por exemplo: convidar as crianças a preparar 
uma receita, a criar um jogo, em que elas terão de debater e registrar o 
texto instrucional com as regras, ou a brincar de lanchonete e pedir para 
escreverem o cardápio, entre várias possibilidades. Nesta reportagem, você 
pode verificar o trabalho de Elisangela Carolina Luciano, vencedora do 
Prêmio Educador Nota 10 em 2013. A professora fez uma série de atividades 
com o propósito de elaborar placas para o hortifrúti do bairro. Mesmo 
sendo uma proposta que partiu dela, tratava-se de uma situação real (os 
comerciantes de fato precisam ter placas indicativas), com uma função 
comunicativa clara e que, no final, teve um uso concreto: as placas foram 
entregues ao proprietário.
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VIDA COTIDIANA
Refere-se à participação em situações de leitura e escrita 
em que o contexto são atividades vivenciadas no dia a dia de 
crianças nos ambientes doméstico e escolar. Os gêneros, nos 

anos iniciais, são mais simples e podem incluir listas (de chamada, de 
ingredientes, de compras etc), bilhetes, convites, cartas, regras de jogos e 
brincadeiras, receitas, instruções de montagem etc. Neste texto, sugestão 
para desenvolver atividade com diários pessoais.

ARTÍSTICO/LITERÁRIO
Relativo a situações de leitura, fruição e produção de textos 
literários e artísticos. Exemplos: contos, poemas e outros 
textos em verso, poemas visuais, tirinhas, quadrinhos, fábulas, 

dentre outros. Especial importância para os gêneros ligados a brincadeiras 
infantis, como as lenga-lengas. parlendas, cantigas de roda, etc. Veja 
exemplo aqui de como montar um circuito literário de aprendizagem 
com versões diferentes de uma mesma história (livro, tirinha, música). Ou 
informações sobre como trabalhar com cordel.

1

2

OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 
DEFINIDOS PELA BNCC

O importante é que o docente selecione gêneros para a oralidade e a 
escrita que proporcionem aos alunos experiências diversificadas nos quatro 
campos, lembrando que as fronteiras entre eles são tênues e, portanto, 
podem ocorrer intersecções, com alguns gêneros sendo desenvolvidos 
por ângulos diferentes conforme o campo. Também é essencial escolher 
conteúdos que representem a diversidade cultural e linguística do Brasil e 
de outros países e permitam aos estudantes ampliar o repertório, conhecer, 
interagir e valorizar o diferente.

Conheça abaixo cada um dos quatro campos de atuação que devem ser 
contemplados durante a alfabetização inicial e como trabalhá-los.
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ESTUDO E PESQUISA
Envolve situações de leitura e escrita que proporcionem ao 
aluno conhecer textos expositivos e argumentativos, linguagens 
e práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação 

científica. Exemplos: enunciados de tarefas escolares, diagramas, relatos 
de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, enquetes, 
registros de experimentações e infográficos. Neste texto, sugestão para 
explorar os infográficos.

VIDA PÚBLICA
Prevê a participação em situações de leitura e escrita, 
especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária e 
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania 

e o exercício de direitos. Exemplos: fotolegendas, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital noticioso, slogans, anúncios publicitários 
e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 
cartazes informativos, avisos e folhetos, regras e regulamentos que 
organizam a vida na comunidade escolar, comentários em sites para 
crianças. Aqui, um plano de aula sobre foto legenda.

3

4
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Como trabalhar 
leitura, escrita, 
oralidade e análise 
linguística no início do 
Ensino Fundamental

CAPÍTULO 3 // EXEMPLO PRÁTICO

Compreender a estrutura ajuda a planejar melhor as aulas
TEXTO: ROSI RICO
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Entender como a BNCC está organizada é essencial para compreender o 
que ela propõe e, assim, conseguir utilizá-la como ferramenta de suporte ao 
planejamento escolar. Verifique as características do documento para Língua 
Portuguesa, que traz algumas particularidades. Aqui, o foco são os dois 
primeiros anos do Ensino Fundamental, definidos como o período em que a 
ação pedagógica é voltada para a alfabetização.

1

2

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)
O objetivo é ampliar o letramento já iniciado na Educação Infantil e na 
família, por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura, 
compartilhada e autônoma, em textos de diferentes complexidades.

Vale lembrar que o documento considera a leitura para além do texto 
escrito, incluindo imagens estáticas (foto, pintura, desenho, ilustração, 
infográfico etc) ou em movimento (filmes, vídeos etc) e som (áudios e 
música), que circulam em meios impressos ou digitais. 

ESCRITA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)
O documento propõe construir o domínio progressivo da habilidade 
de produzir textos em diferentes gêneros, sempre tendo em vista a 
interatividade e a autoria. Nos primeiros anos, isso representa saber para 
que serve a escrita e como ser capaz de começar a praticá-la. Para construir 
esse conhecimento, a indicação é levar à sala de aula situações reais de 
uso da língua, para que as crianças tenham bons motivos para escrever. 
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Ainda que elas não estejam plenamente apropriadas do sistema de escrita 
alfabética, o professor pode adotar estratégias. Um deles é simplesmente 
deixar que os alunos escrevam, de acordo com suas possibilidades, ainda 
que de maneira não convencional. Ele também pode servir, inicialmente 
como escriba para a turma e, em salas em que algumas crianças já escrevem 
convencionalmente, elas podem servir de escriba para os colegas.

Nesse processo, o professor deve mostrar que a produção de um texto 
envolve pensar nas respostas para quatro perguntas fundamentais: quem 
escreve, qual é o objetivo, quem irá ler e onde será publicado. No começo, 
o próprio docente deve apontar para os alunos esses pontos até que, aos 
poucos, eles sejam capazes de uma reflexão autônoma. 

Para perceber, por exemplo, a importância de, na hora de escrever, pensar 
no leitor, o professor pode sugerir que as crianças troquem entre si os 
textos que fizeram para que colegas leiam e falem o que entenderam. 
Assim, primeiro elas poderão observar o comportamento de um leitor 
real, o que irá ajudá-las a, depois, pensar no leitor virtual de todo texto 
que forem produzir. Ao compreender o contexto de produção, se tornarão 
capazes de perceber como essas definições interferem na maneira como 
se escreve. E como, a depender do que querem, ou precisam, dizer, há um 
gênero textual que ajuda no como fazer isto.

3
ORALIDADE
A inclusão deste eixo reforça que o oral também é objeto de estudos, algo 
que já estava nos PCNs. O documento reconhece que a aprendizagem das 
características discursivas e das estratégias de fala e escuta ocorre por meio 
do uso, da interação com o outro. Nos anos iniciais, o objetivo é aprofundar 
as experiências iniciadas na Educação Infantil e na família. O professor deve 
promover discussões com intencionalidade para além da tradicional roda de 
conversa. Pode ser uma exposição oral sobre um estudo que estão fazendo 
ou a argumentação para definir uma regra de convivência. Neste último 
caso, o docente pode fazer questões, tais como: Pode trazer espada para a 
sala de aula no dia do brinquedo? Em todas as situações, as interações não 
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// TECNOLOGIA
O uso da tecnologia durante o processo de alfabetização pode 
ocorrer de diversas formas. Um caminho é usá-la como apoio para 
as atividades, servindo como fonte de pesquisa (os alunos podem 
pensar: o que podemos pesquisar no Google para encontrar uma 
determinada informação? Como escrever isso?), como suporte para 
realizar jogos ou até utilizar programas como o Word para pensar 
sobre a escrita e a revisão de textos. Entenda melhor como usar essas 
e outras estratégias nesta matéria. 

precisam ficar apenas entre aluno e professor. Dá para estimular as crianças 
a escutar, prestar atenção e comentar o que o colega falou.

4
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 
(ALFABETIZAÇÃO)
Se articula com os demais eixos e indica explicitamente a sistematização 
da alfabetização, com a proposta de reflexões sobre o sistema de escrita 
alfabética e o funcionamento da língua e de outras linguagens. 

Observação importante: as práticas de linguagem não são estanques. Há 
articulações entre elas. Ao trabalhar uma produção de texto é possível fazer 
entrevistas (oral) com registros (escrita), ler textos modelares do mesmo gênero 
(leitura) e transformar a entrevista em texto escrito (análise linguística). 

A BNCC aponta também a necessidade de ensinar as especificidades de cada 
prática de linguagem também nas mídias digitais. Neste caso, o professor 
deve fazer um uso pedagógico da tecnologia e estimular a visão crítica dos 
alunos sobre a utilização das ferramentas digitais considerando também os 
aspectos éticos, estéticos e políticos. 
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Alfabetização e 
consciência fonológica: 
como trabalhá-las? 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defende 
o trabalho com a consciência fonológica. Veja como 
aliá-lo às práticas sociais de leitura e escrita
TEXTO: SOPHIA WINKEL, ROSI RICO

CAPÍTULO 4 // COSNCIÊNCIA FONOLÓGICA
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O desafio que a BNCC traz para o professor é o de aprender a articular 
as diferentes facetas da apropriação da língua escrita. Isso significa aliar 
o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita com momentos de 
aprendizagem do sistema de escrita alfabética.

Como fazer isto na prática? Há escolas que já seguem por este caminho. “O 
texto é o ponto central e, com base nele, consigo definir meus conteúdos. 
Mas não deixo de lado a letra ou a questão sonora, que são importantes 
também”, conta Ana Lúcia Pinto Antunes, professora da EEI Padre Quinha, 
em Petrópolis (RJ).

A centralidade do texto está indicada na Base. “É importante que fique claro 
ao docente que texto não é pretexto para análise da língua, mas contexto, 
pois pode favorecer a alfabetização, colaborando para a compreensão 
de conteúdos linguísticos”, explica Liane Castro de Araujo, professora da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Sendo assim, 
é preciso ter intencionalidade na escolha. Essas opções serão mais ricas 
quanto maior o repertório do professor quanto aos diversos gêneros 
textuais, especialmente a literatura infantil, mas não exclusivamente.

Para isso, o docente pode considerar as culturas infantis tradicionais e 
contemporâneas, as brincadeiras da tradição oral e as situações lúdicas. 
Ana Lúcia gosta de levar parlendas, cantigas e trava línguas para a turma. 
“Com base nesses textos, cujas finalidades são brincar com a língua, os 
alunos conseguem refletir sobre o que se diz e o que se escreve e, ao 
criarem repertório, podem elaborar novos textos inspirados naqueles que 
conheceram”, conta a professora.

Outra opção é utilizar jogos fonológicos. Um dos utilizados por Ana Lúcia 
é um jogo de trincas, no qual são distribuídas várias imagens. A proposta é 
reunir três em que as palavras que representam a imagem terminem com o 
mesmo som, como gato, rato e mato. Primeiro, a professora divide a turma 
em grupos para estimular a colaboração entre eles. Um dos critérios para 
definir quem irá jogar com quem pode ser colocar uma criança que tenha 
maior familiaridade com brincadeiras da tradição oral e, portanto, está mais 
acostumada a prestar atenção na sonoridade das palavras, com outra que 
não tenha tanta, indica Liane.

Durante a atividade, Ana Lúcia reserva um tempo para as crianças 
pensarem em como irão agrupar as trincas. Ela, então, percorre a sala e faz 
intervenções apenas quando um grupo está com dificuldade. Em geral, a 
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primeira pergunta é: Qual o critério que vocês utilizaram para escolher as 
trincas? Às vezes, os alunos se concentram na imagem e separam todos os 
animais, por exemplo. Aí ela relembra que a ideia do jogo é prestar atenção 
no som das palavras, em como elas terminam. É muito comum também eles 
privilegiarem as palavras que começam com a mesma letra. Neste caso, ela 
pontua: Ótimo, mas desta vez quero que pensem no final da palavra. E pode 
exemplificar: Aqui temos feijão e macarrão, o que é parecido no som delas? 
Qual outra imagem também tem som semelhante?

Não há regras para as intervenções, mas o professor deve dosar para 
manter um equilíbrio entre a questão pedagógica e o lúdico. “Já vi 
docente que interrompe toda hora para sistematizar questões trazidas na 
brincadeira. Não dá para interferir sempre, pois se corre o risco de perder a 
característica de jogo. A função lúdica tem de ser garantida”, explica Liane.

Depois que as crianças brincaram, Ana Lúcia propõe momentos de reflexão 
incluindo a escrita para ampliar a possibilidade de análise já presente no 
oral. “Se fizer só o jogo, ficarei apenas no campo fonológico. Mas, em geral, 
quero que eles façam a ligação entre fonema e grafema, que compreendam 
o que cada som representa”, explica. Para sistematizar o aprendizado, 
as estratégias podem variar conforme a turma, o tempo disponível e o 
propósito. No caso do jogo de trincas, podem ser: pedir para as crianças 
indicarem quais trincas elas agruparam, perguntar como se escreve cada 
palavra e anotar no quadro; pegar o alfabeto móvel e pedir para os grupos 
montarem as palavras na mesa; ter uma série de tirinhas, já prontas, com 
as palavras utilizadas no jogo, convidar as crianças a apontar onde estão 
aquelas correspondentes às imagens da trinca que ela formou e colocar 
cada tira junto da imagem que ela representa, entre outras.

O importante é a conversa que ocorre durante esse processo. A professora 
pode questionar: Vamos olhar essas três palavras que estão juntas, o que 
elas têm de parecido? Essa começa com uma letra e essa com outra, mas o 
final é sempre o mesmo? Que outras palavras vocês conhecem que também 
terminam com essas letras? O objetivo é conduzir os alunos a refletir 
sobre a correspondência entre o oral e o escrito e levá-los a reconhecer 
como surgem as rimas, além de ampliar o vocabulário. “É um momento 
importante também para eu avaliar o desenvolvimento da aprendizagem 
deles”, completa Ana.

Para Liane, essa é uma ótima maneira de explorar a dimensão sonora da 
língua e apresentar as letras aos alunos. “Os jogos incidem sobre os aspectos 
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fonológicos e notacionais da língua. Portanto, a reflexão linguística não 
vem como aquisição mecânica, uma vez que o jogo por si só é uma prática 
cultural e serve como contexto para a análise da língua. Adultos jogam 
palavra cruzada, forca, entre outros”, conclui a especialista.

// COMO TRABALHAR 
NO MUNDO DIGITAL
Outro ponto que ganhou ênfase com a BNCC é a questão dos 
multiletramentos. “Quando os professores leem que é preciso 
trabalhar textos multissemióticos e multimodais, nos modos sonoros, 
verbais, visuais e a relação deles com as novas tecnologias, podem 
ficar preocupados. Na verdade, isso pode ser feito ao trazer para a 
alfabetização os textos comunicativos comuns do dia-a-dia. Uma 
conversa no Whatsapp, aplicativo utilizado por muitas famílias, pode 
ser uma oportunidade de aprendizagem, assim como áudios, vídeos e 
jogos, tão presentes entre os estudantes”, exemplifica Isabel Cristina 
Frade, professora titular e pesquisadora do Centro de Alfabetização e 
Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela sugere 
que, na hora de planejar as atividades, os docentes pensem em 
algumas questões: “Se as crianças já conseguem navegar e localizar 
um vídeo, como a escola pode se aproveitar desse conhecimento e 
colocar isso a favor da alfabetização e do uso da Língua Portuguesa? 
Que alfabetização audiovisual é importante o aluno adquirir para ter 
uma visão crítica sobre as mídias que permeiam sua vida?”

Para muitos educadores, há um desafio anterior: buscar formações 
específicas para suprir um conhecimento que não foi adquirido em 
suas formações iniciais. Foi o que ocorreu na Escola de Educação 
Integral Padre Quinha. “A inserção nesse mundo virou uma 
preocupação para todos aqui”, conta Ana Lúcia. Para se preparar, 
ela fez várias oficinas com a professora Cristiane Alves, do Sesi 
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de Petrópolis, que há anos estuda como associar tecnologia e 
educação. O objetivo era descobrir como fazer um uso pedagógico 
da tecnologia. “Eu não queria apenas levar meus alunos para a sala de 
informática e propor atividades isoladas”, explica Ana.

Em sala, Ana Lúcia desenvolveu várias propostas. Em uma delas, 
começou com rodas de conversa, em que discutiu com os alunos 
a questão da identidade. A ideia era leva-los a refletir sobre as 
diferenças e as semelhanças entre eles. Depois, com um aplicativo, 
cada um criou um avatar com suas características físicas: cor e 
formato do cabelo, cor dos olhos, da pele etc. Ana, então, imprimiu 
esses desenhos em papel e pediu para as crianças escreverem na 
folha as características utilizadas para montar o avatar. Ao lado 
dessas, o convite foi para colocarem as características psicológicas: 
qualidades e defeitos de cada um. Essa parte rendeu outro bate-
papo sobre o fato de ser normal as pessoas terem qualidades e 
defeitos. Para completar, foram gravados vídeos em que cada 
criança se apresentava e falava, apoiadas no que tinham escrito, suas 
características. Na edição, a professora acrescentou os avatares de 
cada estudante e apresentou o resultado para as famílias. “Consegui 
trabalhar oralidade, escrita e leitura, além de debater empatia e 
diversidade”, finaliza Ana Lúcia.

Para as instituições que não têm laboratórios de informática, acesso 
à internet, entre outras limitações relacionadas à infraestrutura 
digital, Isabel dá opções: “Imagens, pinturas, livros com formas 
diversas de leitura, diagramas, ilustrações sofisticadas e infográficos 
podem ser apresentados à turma. Isso porque um texto pode ser 
multissemiótico sem ser multimídia”, explica. A proposta, então, é 
levar todo esse material para a sala de aula, ler, discutir, brincar e 
produzir textos, sem perder de vista a intencionalidade e a clareza 
quanto aos objetivos do trabalho.
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Som e o sentido na 
alfabetização: é uma 
questão de escolha? 
A BNCC propõe integrar o trabalho com práticas sociais 
de leitura e escrita e o ensino da notação alfabética 

CAPÍTULO 5 // ANÁLISE DA ESPECIALISTA
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ara ajustar som e sentido e inserir as 
crianças no mundo da escrita, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe 

a integração de duas tendências no ensino: aquela 
que reconhece a centralidade do texto e tem como 
principal objetivo o trabalho com as práticas sociais 
de leitura e escrita e a que entende a imersão no 
texto como importante, mas não suficiente para a 
alfabetização de todas as crianças, propondo então 
atividades sistemáticas para a aprendizagem do 
sistema de escrita alfabética.

As teorias sobre o ensino da Língua Portuguesa 
nos últimos trinta anos passaram por importante 
mudança de paradigma, questionando a escola 
no uso de metodologias centradas em textos sem 
sentido, como “Vovó viu a uva” e “O bebê baba”, 
com o objetivo de ensinar a ler, e na aprendizagem 
de conceitos da tradição gramatical. Em seu 
lugar esperava-se que a escola trouxesse para as 
salas de aula o uso da linguagem como atividade 
humana, ação entre pessoas, com objetivo e 
intenção. Por esse motivo, o foco do trabalho 
pedagógico – segundo documentos dessa 
época, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) – estava na centralidade do texto e no 

Sonia Madi,
especialista no ensino da leitura e da escrita, 
com participação na elaboração e implemen-
tação de currículos educacionais e materiais 

didáticos e formação de educadores

P



24

BNCC NA PRÁTICA // Alfabetização

uso significativo da linguagem, definindo como 
conteúdo as práticas de leitura, produção de 
escritos, oralidade e análise linguística.

O valor desses objetivos e o esforço de anos para 
que a escrita com sentido entrasse nas salas de 
aula foi reconhecido com a aprovação da BNCC, 
que manteve em seus pressupostos a perspectiva 
enunciativo-discursiva para a qual a linguagem 
é “uma forma de ação interindividual orientada 
para uma finalidade específica”. Além desse ponto, 

a BNCC também esclareceu os conceitos de 
letramento e alfabetização, dando a essa última 
um reconhecimento de que há especificidades 
na apropriação das características do sistema de 
escrita, e que durante um determinado tempo 
da escolaridade a alfabetização deve ser foco do 
trabalho. Isso não significa isolar a alfabetização 
do uso da leitura e da escrita, mas reservar-
lhe uma atenção especial. É possível alfabetizar 
letrando!

Para entendermos a importância de aliar o 
ensino da notação alfabética ao uso de práticas 
letradas, posição adotada pela BNCC, é preciso 
compreender como os processos de letramento e 
alfabetização se concretizaram em práticas.

NÃO ISOLE A 
ALFABETIZAÇÃO DO USO 
DA LEITURA E DA ESCRITA
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Nas últimas três décadas, a formação de 
alfabetizadores no Brasil foi marcada pela 
predominância das teorias construtivistas, 
especialmente pela psicogênese da língua escrita, 
que estuda as hipóteses que a criança faz na busca 
de entender como se estrutura e como funciona 
a língua escrita. Para Arthur Gomes de Moraes, 
professor da Universidade Federal de Pernambuco, 
e Magda Soares, professora da Universidade 
Federal de Minas Gerais, a hegemonia do discurso 
do letramento, associada a uma má interpretação 
da teoria da psicogênese da escrita, contribuíram 
para a “desinvenção” da alfabetização levando as 
práticas alfabetizadoras ao abandono do ensino 
explícito e metódico da alfabetização.

Esses estudos representaram um grande avanço, 
ao explicitar o pensamento e as hipóteses que 
as crianças vão construindo sobre a natureza e 
o funcionamento da língua escrita, porém, nas 
práticas escolares e nos materiais didáticos, 
predominou o entendimento de que os estudantes 
constroem esse conhecimento de forma 
relativamente natural e espontânea ao participar 
de práticas sociais de leitura e escrita. Prevaleceu 
a crença de que o trabalho com textos, com foco 
na compreensão das ideias e na atribuição de 
sentido, extremamente importantes, era suficiente 
para a criança perceber a dimensão gráfica e 
sonora das palavras.

Essa escolha metodológica, benéfica para muitos 
alunos, nem sempre foi eficiente para todas 
as crianças. A BNCC reconhece que dominar o 
sistema de escrita do português não é uma tarefa 
tão simples, há relações bastante complexas que 
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se estabelecem entre os sons da fala e as letras da 
escrita. Alguns estudos que buscam compreender 
os desafios da aprendizagem da leitura e da 
escrita em um sistema alfabético apontam para 
a dificuldade das crianças em dirigir sua atenção 
às propriedades sonoras da fala, deixando de 
lado, nesse momento, o significado das palavras, 
contribuindo para isso a consciência fonológica, 
em seus diferentes níveis.

Em contraponto, para professores imbuídos da 

tarefa de ajudar seus alunos a construir sentido 
para os textos que lêem ou escrevem, parece 
contrassenso propor atividades em que os 
aprendizes devem prestar atenção a segmentos 
sonoros sem significado, como as letras e as sílabas.

Entretanto, o ensino sistemático da dimensão 
grafofônica da língua escrita é fundamental 
para que as crianças compreendam o princípio 
alfabético e as características do sistema de 
escrita como um processo multifacetado, no qual 
a consciência fonológica e a construção de sentido 

“O ENSINO SISTEMÁTICO 
DA DIMENSÃO 
GRAFOFÔNICA DA LÍNGUA 
ESCRITA É FUNDAMENTAL” 
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para os textos ocupem lugar e importância. 
Entendemos que o objetivo da leitura é, sem 
dúvida, a compreensão, mas no planejamento 
de um trabalho deve-se buscar o equilíbrio 
entre atividades que estimulem diretamente a 
“codificação e decodificação” e aquelas voltadas 
para a análise do texto e sua compreensão.

É fundamental esclarecer que, embora a BNCC 
especifique uma abordagem sistemática das 
relações entre grafemas e fonemas, isso não deve 
ser feito utilizando método fônico, em que se 
emite os sons da letra, ou recorrendo a textos sem 
sentido, tão presentes nas cartilhas, ou ainda a 
atividades mecânicas de memorização. É possível 
trabalhar essas relações explorando as rimas, 
com base em palavras retiradas de textos do rico 
universo da cultura da infância e também no uso 
de jogos, como os propostos pelo Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e pelo 
projeto Trilhas.

Se a BNCC adota a concepção de que o texto ganha 
centralidade na definição dos conteúdos, e nesse 
trabalho as crianças aprendem os usos e as formas 
da linguagem usadas para escrever e ao mesmo 
tempo devem compreender a natureza alfabética 
do sistema de escrita do português, então, é 
preciso encontrar pontos de intersecção entre o 
trabalho com a construção de sentidos, essencial 
nas práticas de leitura e produção de textos orais 
e escritos, e as metodologias que focalizam a 
construção do sistema de escrita alfabética.



28

BNCC NA PRÁTICA // Alfabetização

Maria José Nóbrega: 
“A BNCC resolve uma 
questão de equidade e 
qualidade de ensino”
Para especialista, conjunto de habilidades focadas no 
desenvolvimento da consciência fonológica é principal 
novidade da Base do Ensino Fundamental

CAPÍTULO 6 // PARA SE APROFUNDAR

TEXTO:  ROSI RICO



29

BNCC NA PRÁTICA // Alfabetização

“A BASE PROPÕE USAR E PENSAR O 
SISTEMA DURANTE A ALFABETIZAÇÃO”

Maria José Nóbrega
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Indicar a necessidade de o professor planejar momentos para que os 
alunos reflitam sobre o sistema de escrita alfabética é ponto central da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a alfabetização. Maria 
José Nóbrega, professora de pós-graduação no Instituto Vera Cruz e 
assessora pedagógica dos planos de aula NOVA ESCOLA, explica quais as 
implicações dessa escolha para a prática em sala de aula e comenta outros 
desafios que a leitura do documento aponta.  

Quais avanços a BNCC traz para a alfabetização? 
O documento trata a alfabetização como uma especificidade e traz um 
conjunto de habilidades focadas no desenvolvimento de uma consciência 
fonológica. Isso não havia nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), 
porque eles assumiam uma perspectiva construtivista, que defende a 
ideia de que o uso é suficiente para provocar o aprendiz a pensar sobre 
o sistema. O que a Base coloca é que, além do uso, são necessárias 
atividades específicas para pensar o sistema.

Podemos dizer que a BNCC se distancia do construtivismo? 
Precisamos ter cuidado ao falar de construtivismo. Talvez o melhor 
seja falar no plural, construtivismos. Há autores que consideram as 
contribuições da reflexão sobre a evolução da escrita e, ao mesmo tempo, 
articulam com aspectos da consciência fonológica. Então, não dá para 
dizer que esta não seja uma concepção construtivista também. Talvez, 
elas não sejam construtivistas exatamente no desenho que sugeriam 
as práticas com base nos PCNs e na formação do Profa (Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores), que o Ministério da Educação 
(MEC) promoveu no início da década de 2000.

Por que houve essa mudança? 
É delicado. As avaliações de larga escala, como a ANA (Avaliação Nacional 
de Alfabetização) não apresentaram resultados satisfatórios, o que significa 
que a maioria das crianças ainda não está se alfabetizando na idade certa. 
Não é a toa que, depois, foi desenvolvido o Pnaic (Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa). O desconforto faz, de algum modo, com 
que as políticas públicas necessitem se mobilizar. E a aposta agora é de 
defender a ideia de que é preciso preservar um tempo dentro da sala de 
aula para pensar o sistema de escrita como objeto de conhecimento que 
requer uma atenção para além do uso. Isso não significa desprezar o uso, 
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colocar uma prioridade em relação ao sistema ou uma anterioridade da 
aprendizagem do sistema. As crianças podem se alfabetizar de diferentes 
maneiras. Temos aquelas que respondem muito bem às propostas 
sugeridas pelos PCNs. Mas temos outro conjunto que não responde, e este 
é o problema. Então, o desconforto é olhar para esses dados que dão conta 
de certo analfabetismo escolar. Por isso o documento assume o caráter de 
defender a especificidade da questão da alfabetização.

Como considerar os diferentes ritmos dos alunos? 
Isso é super relevante. Um trabalho bem sucedido com alfabetização, 
ou com qualquer outro conhecimento, pressupõe o professor ter dados 
sobre o que os alunos já sabem e partir daí. Nesse sentido, aquela ideia 
uniforme do docente dando uma aula para todos não funciona. As pessoas 
aprendem em tempos diferentes, então, ele precisa o tempo inteiro pensar 

“O PROFESSOR DEVE TER DADOS 
SOBRE O QUE OS ALUNOS JÁ SABEM”

Maria José Nóbrega

em como organizar seu trabalho: o que fazer em pequenos grupos, o que 
fazer no coletivo e qual atenção dar individualmente. Fazer uma espécie de 
gerenciamento do tempo didático e da sua rotina para ir acolhendo todas 
essas necessidades. Se não, a chance de fracasso é alta.

Quem trabalha uma perspectiva diferente da apresentada pelo 
documento, terá de abrir mão dela? 
Uma das primeiras coisas a se pensar é que todo documento que surge 
não é totalmente novo, mas está em diálogo com a cultura que o antecede. 
Façamos uma checagem: dentre o que está proposto, o que a gente já faz 
e o que ainda não faz? Podemos encontrar coisas que desenvolvemos e a 
BNCC não coloca. E tudo bem, porque este documento traz os conteúdos 
essenciais, não os únicos possíveis. Você, professor, não pode fazer 
menos, mas pode ir além do que está ali. A questão principal é entender 
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que a BNCC foi feita para resolver uma questão de equidade e qualidade 
de ensino. Se você tem bons resultados e está conseguindo alfabetizar 
todos os seus alunos, muito provavelmente essas habilidades estão 
contempladas em seu planejamento. Mas é importante também enxergar 
como possibilidade o que está indicado e ainda não é feito. Olhar com 
certa abertura e generosidade o que outras teorias estão dizendo, seja 
para ampliar, sustentar ou qualificar o que se faz. Afinal, o conhecimento 
é móvel e novas pesquisas e leituras surgem o tempo inteiro. A Base não 
chegou para desmontar tudo. Ninguém está começando do zero.

É possível ter um trabalho com a linguagem centrada no texto em séries 
em que o foco é a alfabetização? 
A ideia de que a unidade é o texto vem de uma perspectiva comunicativa. 
Não dá para ignorar que as pessoas, nas situações comunicativas, 
interagem por meio de textos. Para entender as relações que as letras 
estabelecem com os sons e também que a escrita, de algum modo, 
representa a fala, o ponto de partida precisa ser o texto mesmo. Devemos 
lembrar também das experiências das crianças. A que tem pais leitores 
e maior convivência com textos escritos, já entra na escola sabendo a 
função da escrita – ela serve para as pessoas escreverem bilhetes, fazerem 
anotações, receberem correspondências, lerem revistas e jornais etc. Mas, 
num país como o nosso, com uma desigualdade tão brutal, isso não é a 
realidade para a maioria. Então, se o ensino do sistema for descolado da 
funcionalidade, a chance desses alunos terem um desempenho frágil é 
muito alta. O que não impede de considerarmos que a língua tem outras 
unidades não comunicativas. Mas outros componentes da linguagem: 
fonema, sílaba, morfemas, prefixo, sufixo, classes de palavras, etc. Uma 
unidade não exclui a outra e também não estabelece uma ordem de 
prioridade. É tudo junto e misturado. O desafio é organizar uma rotina 
em que o professor contemple tanto a necessidade de inserir a criança na 
cultura escrita quanto o de permitir a ela condições para refletir sobre o 
funcionamento do sistema de escrita.

Para que servem os campos de atuação trazidos pela BNCC? 
A BNCC coloca os campos de atuação como algo tão estruturante quanto 
os eixos ou práticas de linguagem. O fato de o documento ter essa 
organização sugere que o professor dos anos iniciais precisa estar atento 
também às práticas sociais e inserir a criança na cultura escrita para 
ela compreender porque se lê e porque se escreve. Isso é fundamental 
principalmente quando temos como foco esse exercício da cidadania cada 
vez mais consistente, consciente e estruturado. É um tipo de formação 
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extremamente relevante para as escolas públicas, uma vez que muitos 
alunos são privados de viver situações desse tipo, de ter acesso a materiais 
da cultura escrita, então, a instituição de ensino é, em alguns casos, o 
único lugar possível para eles terem essas experiências. Isso tem um papel 
forte do ponto de vista de entender uma escola que de fato democratize o 
acesso ao escrito para todos.

Como essa organização influencia o trabalho do professor? 
Do ponto de vista prático, ele precisa selecionar gêneros para a oralidade 
e para a escrita que proporcionem aos alunos experiências diversificadas 
nos quatro campos. O docente pode também ficar atento no momento em 
que a escola estiver escolhendo o material didático a ser adotado. Se esse 
material contemplar esses quatro campos, ele terá um aliado importante 
na elaboração do planejamento da rotina dele com as crianças.

“DÁ PARA TRABALHAR LEITURA E 
ESCRITA NO MEIO DIGITAL”

Maria José Nóbrega

A BNCC traz também destaque para a questão do multiletramento. Como 
isso pode ser desenvolvido com os alunos das séries iniciais? 
É comum ouvir que as crianças já nasceram em um ambiente digital e, 
portanto, têm maior intimidade com ele do que os adultos. Isso vale até 
a página dois. É verdade que elas são muito mais destemidas para lidar 
com os equipamentos, mas quando pensamos na produção de textos, não 
é tão simples. Elas não estão familiarizadas com a escrita nem com os 
movimentos necessários para escrever em um teclado. Isso significa que 
há questões de motricidade a serem desenvolvidas, por exemplo. Também 
já sabemos que a tecnologia afeta o modo de ler. O impresso circunscreve 
a extensão da leitura e, no ambiente digital, não há isso. Ao clicar em um 
link e ir para outro texto e assim por diante, o leitor está assumindo quase 
que o papel de um editor, pois ele constrói o que vai ler. Um letramento 
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competente e sofisticado pressupõe um leitor capaz de lidar com textos 
complexos, então, precisamos cuidar também dessa modalidade. Dá 
para trabalhar com os alunos dos primeiros anos tanto a leitura quanto 
a produção de texto no meio digital. Também dá para discutir, e é 
importante que se faça isso, questões éticas, como propaganda infantil 
embutida. Cabe ao professor qualificar as fontes de informação acessadas 
pelas crianças.
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Prepare-se para 
a alfabetização 
proposta pela BNCC
Veja sugestões de conteúdos para ajudar a 
compreender e aplicar as propostas do documento 
para os primeiros anos do Fundamental

Diversos estudiosos já desenvolveram pesquisas e materiais que serviram 
como base para a elaboração da BNCC dos dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental. Além disso, universidades e organizações do terceiro 
setor elaboraram materiais focados na prática que podem ajudar a dar 
concretude para as propostas do documento. Veja, abaixo, como ter 
acesso a cada um desses materiais:  

Sistema de escrita alfabética, de Artur Gomes 
de Morais, 192 págs, R$ 59,90 - Trata da 
importância do trabalho com a consciência 
fonológica, analisa em detalhes as atividades 
que desenvolvem a compreensão do sistema de 
escrita e orienta a realização de atividades de 
sala de aula para o professor alfabetizador.

// LIVROS 

CAPÍTULO 7 // DICAS PARA SUA FORMAÇÃO
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Alfabetização – apropriação do sistema de 
escrita alfabética, organização de Artur 
Gomes de Morais, Eliana Borges Correia 
de Albuquerque e Telma Ferraz Leal, 
168 págs. - Teoriza sobre a prática de 
professores alfabetizadores, fornecendo-lhes 
subsídios para melhor compreender conceitos, 
procedimentos, atividades e atitudes que fazem 
parte do fazer pedagógico.

Ler e escrever – entrando no mundo da escrita, 
de Anne-Marie Chartier, 166 págs., 
R$ 54 reais - Orienta o trabalho dos professores 
com a escrita e a leitura na Educação Infantil e 
nos primeiros anos escolares.

A aprendizagem e o ensino da linguagem escrita 
– caderno do professor, de Maria de Fátima 
Cardoso Gomes, 84 págs - Responde a duas 
grandes questões relativas à linguagem escrita: 
como se aprende e como se deve ensinar.

Ceale - Centro de alfabetização, leitura e escrita - UFMG  - Espaço 
em que é possível encontrar estudos recentes sobre alfabetização, 
tanto do ponto de vista teórico e da pesquisa acadêmica quanto de 
orientação para a prática do professor.

// NA INTERNET 
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Plataforma Alfaletrar  - Dedicado à alfabetização, o site oferece 
textos teóricos e sugestões práticas com foco em conhecimento 
das letras, consciência fonológica e psicogênese da língua escrita 
– três pontos que ajudam a entender a proposta da BNCC. A 
plataforma foi criada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e pela professora 
Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
em parceria com a Fundação Lemann.

Manual didático – jogos de alfabetização, organização de Ana 
Carolina Perrusi Alves Brandão, Andrea Tereza Bito Ferreira, 
Eliana Borges Correia de Albuquerque, Telma Ferraz Leal, CEEL/
UFPE  - Desenvolvido pelo Centro de Estudos e Linguagem 
(CEEL), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 
parceria com o Ministério da Educação (MEC). Traz orientações 
sobre a utilização de jogos e outros recursos lúdicos 
para introduzir a discussão sobre a natureza do sistema 
alfabético de escrita e os modos como as crianças se apropriam 
desse objeto do saber.

Construção da escrita, Nova Escola  - Vídeo do Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores (Profa), realizado pelo 
Ministério da Educação (MEC) em 2001. Traz análise do trabalho 
de escrita espontânea de um aluno. Fornece informações, 
materiais didáticos e orientações pedagógicas para trabalhar 
leitura, alfabetização e linguagem oral.

Labeduc – Espaço de Leitura  - Traz atividades interativas para 
o desenvolvimento da oralidade. Direcionado para professores e 
famílias. 
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// MÚSICA 

Teco – Treco, CPC-UMES - Um CD contendo 
músicas de Luiz Ribeiro, em que são tematizadas 
as características do sistema de escrita. As 16 
músicas do CD são recursos para o professor 
ajudar seus alunos a colocar sua atenção em 
aspectos relevantes para a alfabetização. A 
canção, por exemplo, que dá tema ao CD, Teco-
treco, colabora para que as crianças percebam 
que, em algumas famílias de sílabas formadas por 
consoante-vogal (TA – BA- VA- PA), pode entrar 
uma consoante (R-L) que muda o som da sílaba.
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O que você sabe sobre 
as propostas da BNCC 
para a Alfabetização? 
Responda às questões e verifique seus 
conhecimentos sobre o tema

CAPÍTULO 8 // TESTE SEUS CONHECIMENTOS
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1 Qual a concepção de 
linguagem adotada no 

documento?

A. Linguagem como atividade humana, 
que se realiza em práticas sociais por 
meio da interação.

B. Linguagem como expressão do 
pensamento, em que a valorização 
está nas formas gramaticais pré-
estabelecidas.

C. Linguagem como instrumento 
de comunicação em que a língua é 
um código capaz de transmitir uma 
mensagem.

2 A Base é organizada em 
campos de atuação. Por 

que esta divisão?

A. A escolha aponta para a necessidade 
de explicar as diferenças no ensino d 
escrita conforme a área profissional 
do emissor.

B. A iniciativa mostra a importância 
de, ao produzir um texto, saber quem 
é o emissor e quem é o receptor da 
mensagem.

C. A opção evidencia a ideia de que as 
práticas de linguagem estão na vida 
social e devem ser levadas à escola em 
situações reais de uso.
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3 Segundo a BNCC, quais 
metodologias de ensino 

devem ser adotadas para a 
alfabetização?

A. A indicação é para a utilização dos 
métodos analíticos, para os quais a 
alfabetização é uma questão de treino.

B. A proposta é pela perspectiva 
construtivista, na qual o objeto de 
estudo são os comportamentos 
leitores e escritores.

C. Não há orientações didáticas 
explícitas no documento. Ele 
se concentra na proposição de 
competências e habilidades.

4 Como a BNCC percebe a 
questão da alfabetização 

explícita?

A. Indica não ser necessária. Há o 
entendimento de que os estudantes 
constroem o conhecimento sobre 
o sistema de escrita alfabética de 
maneira natural e espontânea ao 
participar de práticas sociais de leitura 
e escrita.

B. Coloca como necessária. O 
documento propõe a abordagem 
sistemática das relações entre 
grafemas e fonemas, com a utilização 
do método fônico, incluindo o uso 
de textos específicos para o trabalho 
em sala de aula e atividades de 
memorização.
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C. Coloca como necessária. A 
BNCC traz indicações de atividades 
sistemáticas para a aprendizagem 
do sistema de escrita alfabética, mas 
também aponta para a centralidade 
do texto e o trabalho com as práticas 
sociais de leitura e escrita.

5 Quais são os eixos 
estruturantes para a 

organização da BNCC?

A. Objetos, conteúdos e estratégias.

B. Práticas de linguagem (leitura, 
escrita, oralidade e análise linguística) 
e campos de atuação (vida cotidiana, 
artístico e literário, práticas de estudo 
e pesquisa e vida pública).

C. Tratamento didático, metodologia e 
critérios de avaliação.

6 Leitura e escrita no 
ambiente digital devem 

ser trabalhadas nos anos 
iniciais?

A. Não. Nesse período, os alunos 
são muito pequenos para aprender 
a escrever e ler no ambiente digital. 
Esse letramento deve ocorrer apenas a 
partir do 4o ano.
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B. Sim. as crianças devem ter contato 
com as práticas contemporâneas de 
limguagem, o que inclui aquelas da 
cultura digital.

C. Não. A maioria das escolas não tem 
infraestrutura, como equipamentos e 
acesso à internet, que permitam esse 
ensino.

7 Em que ano da 
escolaridade os alunos 

devem estar alfabetizados?

A. Não há prazo definido, pois 
o documento entende que a 
alfabetização é um processo contínuo 
e que as crianças aprendem em ritmos 
diferentes.

B. No 2o ano. A BNCC antecipou o 
prazo-limite e coloca que no 3o ano, 
oprocesso continua com mais foco na 
ortografia.

C. No 3o ano. O documento manteve 
a proposta do Pnaic (Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa).

RESPOSTAS

1-C //  2 - B  //  3 - B  //  4 -B //

  5 - C // 6 - A  // 7-C
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