Na trilha da
alfabetização
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Alfabetizar
nos dias
de hoje

Um bom
professor
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avançam”, observa Mara Mansani,
professora há quase 30 anos da rede
pública de Sorocaba,SP, e blogueira
de alfabetização em NOVA ESCOLA.
Em seu blog e na maioria das salas
de professores do Brasil, o assunto do momento são as propostas da
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). O foco da ação pedagógica nos primeiros anos é o processo
de alfabetização e o final do 2º ano
é considerado o limite para a criança aprender a ler e a escrever. O documento sinaliza a importância da
progressão da aprendizagem, sugerindo ligação direta entre Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim como nos
antigos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PNC), o texto, com função
social bem definida, continua central para a apropriação do sistema de escrita e quanto mais cedo o
contato com os livros, melhor. “Tudo
começa na leitura, ela é a porta de
entrada para o mundo letrado”, diz
Mara. Nas próximas páginas, saiba
as novidades na Educação Infantil e
o início da Educação Básica e como
a formação continuada transforma
a prática de professores como você.

A criança
no centro

NA BNCC
O conhecimento se forma
com base nas experiências
das crianças e por isso a
BNCC da Educação Infantil
denominou cinco campos
de experiência, entre
eles, o da escuta, fala,
pensamento e imaginação.
NA PRÁTICA
Um professor bem formado
aproveita momentos como
a roda de leitura para
propor diálogos que façam
as crianças interagirem
com o livro e pensarem
sobre a linguagem.

P

ara colocar a experiência
da criança no centro do planejamento curricular, o professor precisa pensar sua prática considerando a forma como
cada criança atribui sentido
para o mundo, como faz relações e constrói sua identidade.
Isso inclui reconhecer e valorizar que cada uma delas tem seu
ritmo, seus interesses e suas necessidades. “Desde o nascimento, as crianças começam por ler
pessoas e imagens e conforme

vão tendo a oportunidade de engajar-se no mundo letrado passam a ler palavras e o mundo”, explica Beatriz Ferraz, diretora da
Escola de Educadores e especialista em políticas para a primeira infância. Por isso, a Educação
Infantil deve criar contextos lúdicos, significativos e propícios
para o letramento, por meio de
atividades com sentido, nas quais
os pequenos aprendem ouvindo e
recontando histórias, conhecendo livros e narrativas.

Leitura na
Educação
Infantil
PARA NARRAR EM SALA
Conheça alguns gêneros
narrativos adotados
nessa etapa
 Histórias com engano
 Histórias com acumulação
 Histórias com repetição
 Histórias clássicas
 Histórias de animais
 Livro imagem

Trecho do módulo de formação de
professores Leitura em Voz Alta –
Textos Narrativos, disponível em
www.portaltrilhas.org.br

C

rianças desde o seu nascimento devem ter acesso a
diversos tipos de livros. “Mais
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento na fase
inicial da vida melhoram as
chances de práticas qualitativas, processos e resultados
satisfatórios na aprendizagem”, defende Andrea Dalcin,
supervisora de ensino da rede
municipal de Cajamar, SP. Ela
discorda da ideia de classificação etária na oferta de livros na creche e na pré-escola. Uma boa prática de leitura

ultrapassa a decodificação do
texto, traz à tona a relação da
palavra com a ilustração, faz
com que ler a ilustração seja um
tipo de leitura peculiar e trabalha aspectos do projeto gráfico
de um livro. Andrea explica que
diversos tipos de livros trazem
diferentes formas de ler e isso
também precisa ser aprendido pelo professor. “Além disso, a
tecnologia nos mostra que a leitura não é linear e que há novos
suportes de texto que precisam
ser explorados desde a Educação Infantil”, observa ela.

Anos iniciais
do Ensino
Fundamental
PARA DESPERTAR
UM LEITOR
"Muitas vezes o momento
diário de ler em voz alta afasta
as crianças dos livros devido
à mecanização da leitura,
por isso é preciso estimular
reflexões e alargar o olhar
do professor", conta Vanessa
Marques, formadora do projeto
TRILHAS. A proposta do novo
curso de ensino a distância
(EAD) (leia mais na página
9) é aprofundar um tema
específico e importante para os
professores alfabetizadores:
a leitura em voz alta vista sob
três perspectivas – textos
narrativos, textos poéticos
e textos informativos.

A

s crianças crescem, mas
nem por isso é preciso deixar de lado o universo lúdico infantil. Alfabetizar inclui explorar a linguagem oral e escrita
em situações reais e dentro de
contextos. A BNCC entende a
alfabetização como um processo construído à medida
que as crianças usam a língua:
lendo e escrevendo bilhetes,
cartas, regras de brincadeiras e receitas com a ajuda de
colegas ou do professor. Para
o 2º ano, devem saber a grafia

correta de palavras conhecidas e produzir pequenos textos
respeitando temas propostos,
gêneros, situação comunicativa e sequência dos fatos. “Além
da dificuldade de identificar a
hipótese de escrita, o professor precisa de apoio para trazer atividades, materiais e novas estratégias para trabalhar
com as turmas heterogêneas”,
diz Cristiane de Almeida Finco,
coordenadora de Educação Infantil ao 5º ano de uma escola
municipal em Indaiatuba, SP.

A
Para fazer bem uma leitura
com um livro ilustrado,
o professor precisa de
preparo, pois é uma
atividade que exige
escuta, atenção e diálogo
intenso com as crianças."
Fernanda Barbosa de Moraes,
professora da rede municipal
de Cajamar, SP

Um bom planejamento de
leitura em voz alta inclui
 Ter critérios para
selecionar bem uma obra
 Saber organizar o espaço
e o tempo didático
 Identificar chaves de leitura
para apreciar o livro
 Pensar possibilidades
de encaminhamento
e de diálogo

alfabetização é um processo complexo, ainda mais
se considerarmos as práticas
de leitura e escrita nas mídias
digitais, nos livros ilustrados
e em novos gêneros que estão
surgindo. “O conceito de multiletramento, que relaciona diferentes modalidades de linguagem, é reflexo das mudanças
sociais e tecnológicas. Mas é
novo para muitos professores,”
comenta Andrea Dalcin, supervisora de ensino e formadora
de Cajamar, SP. Ela defende a
formação que considera os saberes docentes e os amplia: é
muito potente quando a professora troca uma leitura burocrática por uma atividade de
ler usando novas estratégias –
isso muda todo o envolvimento
dos alunos. “A criança de hoje
tem acesso à informação e é
muito ativa, por isso vale a pena
mudar práticas e reconhecer
que ela aprende mais com interação”, diz Daiana Prado, professora da rede municipal de
Indaiatuba, SP. Propostas de

formação que vão nessa linha devem permitir que o professor investigue e busque novos caminhos
com seus alunos, pois existem os
gestos, as expressões, as falas, os
cheiros, as condições de produção próprios de cada sala de aula.
“O professor precisa ser formado
para enfrentar os desafios da escola contemporânea e só no interior dela consegue identificá-los
para planejar bem seu trabalho”,
diz Andrea.

Encontro entre EAD
e prática do professor
O docente que trabalha na Educação
Infantil ou nos anos iniciais se beneficia da
formação continuada porque ela pode
Complementar os saberes específicos e
necessários à atuação nessas etapas,
principalmente no que tange
à singularidade da criança.

Propor e incentivar discussões sobre
a realidade das escolas em termos de
aprendizagem, os dados das avaliações
e a relação disso com as práticas.

Fornecer estudos sobre como a criança pensa
e aprende nos anos iniciais de escolaridade.

WWW.PORTALTRILHAS.ORG.BR

O ensino a distância (EAD) é
uma forma contemporânea
de articular saberes, trocar
experiências e ajudar o
professor a enfrentar os
desafios que surgem no dia
dia da escola. Ele é realizado
por meio de plataformas
digitais, como o Portal
TRILHAS, que funciona
desde 2015 e tem 185 mil
educadores conectados.

O que é?
Plataforma digital colaborativa de formação continuada
alinhada à Base Nacional Comum Curricular com cursos à
distância e espaços de compartilhamento de experiências,
além de sequências didáticas disponíveis online e para
impressão, e vídeos inspiradores de professores em
atividades de alfabetização.

Para quem
› Professores da Educação Infantil (4 e 5 anos)
› Professores do Ensino Fundamental (1º e 2º anos)
› Estudantes de pedagogia
› Gestores escolares

Formação com
tematização
da prática

O foco do EAD do TRILHAS é
aprofundar o conhecimento
didático e apoiar o professor
no planejamento de sua rotina
com as crianças.“Os vídeos
são uma grande riqueza do
curso, trazem práticas de
professores selecionadas
em todo o Brasil”, conta a
professora de pedagogia e
de literatura e formadora
Érica de Faria Dutra. A análise
de práticas documentadas
provoca a reflexão nos
docentes: é a famosa
tematização da prática,
uma estratégia potente de
formação defendida pela
especialista em alfabetização
Telma Weisz.

No TRILHAS a aprendizagem é
Focada no
conhecimento
pedagógico

Articula o conteúdo da disciplina
com a maneira pela qual os
alunos aprendem

Baseada na
aprendizagem
ativa

Pressupõe a vivência de atividades
concretas da sua profissão

Coerente

Colaborativa

Tem longa
duração

Com políticas educacionais, as expectativas
de aprendizagem da BNCC, o contexto da
escola e a experiência do professor
Educadores de todo o Brasil podem
compartilhar pensamentos, práticas e
descobertas na rede social, no EAD e na
galeria de vídeos
Contatos frequentes com formadores
garantem uma participação contínua
e acompanhada

96 %

dos participantes
consideram que o
curso a distância
colaborou para
incluir outras
modalidades de
leitura em sua
prática, além das que
costumavam realizar

Modalidades de leitura que
passou a realizar*
Leitura em voz alta

23%

Leitura compartilhada
Leitura em coro

22%

19%

Leitura por memória

18%

Leitura teatralizada

18%

*997 respondentes de pesquisa realizada em 2016, participantes podiam
marcar quantas respostas desejassem.

Aprendi a fazer outra abordagem na leitura com o livro ilustrado. Para capturar
o que as crianças colocam e filtrar as informações, precisei estar muito presente
para saber o momento de questionar, voltar, informar. Isso exigiu de mim outro
comportamento: estudei para entender bem o livro, selecionei o que queria trazer
à tona na leitura e ensaiei uma postura de encenação.”
Fernanda Barbosa de Moraes, professora da rede municipal de Cajamar, SP

94 %
dos participantes
avaliam que o
curso a distância
contribuiu para
realizarem
atividades
de escrita

Atividades de escrita
que passou a realizar*
Produção de listas de nomes de personagens

18%

Escrita com letras móveis

18%

Jogos com desafios de escrever palavras

17%

Textos lacunados, preenchendo espaços em branco

Produção de textos a partir do ditado

Produção de textos com autonomia

14%

12%

11%

*997 respondentes de pesquisa realizada em 2016, participantes
podiam marcar quantas respostas desejassem.

Na graduação, não temos uma disciplina que mostra a especificidade de cada
texto. No curso do TRILHAS, conheci a diferença entre narrativas de repetição e de
acumulação. Hoje trabalho parlenda, canções e poesias, além dos contos clássicos.
Quando você se apropria do texto consegue explorar melhor como ensiná-lo.”
Daiana Rodrigues dos Santos Prado, professora da rede municipal de Indaiatuba, SP

Conheça o
novo portal
TRILHAS
ENSINO A DISTÂNCIA
O curso Leitura em Voz Alta pelo
Professor discute as principais
condições didáticas para a
realização da leitura com os
alunos, por meio de tematização
de vídeo, transcrição de conversas
literárias e embasamento teórico.
É dividido em três módulos: Textos
Narrativos, Textos Poéticos e
Textos Informativos. Cada módulo
apresenta livros em formato
e-pub para estudo no curso e
uso com as crianças com volume
ilimitado de acessos.

O Instituto Natura certifica cada módulo de 15 horas e
o Instituto Singularidades emite certificação do curso
completo (45 horas), válida para progressão de carreira.
REDE SOCIAL | Reúne professores, gestores e
estudantes de pedagogia de todo o Brasil em
uma área de interação e compartilhamento
de experiências.
BIBLIOTECA | Vídeos inspiradores de profissionais
de todo o Brasil, além de notícias sobre alfabetização
e uma lista completa de indicações literárias para
consultar a qualquer momento.

KIT TRILHAS | Composto de jogos, cadernos de
estudos e de orientação ao professor, os materiais
de uso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental
estão disponíveis para acesso online e para impressão.

A rede municipal de Indaiatuba tem 1300
professores, por isso montamos cursos de
formação em EAD. Incentivamos o TRILHAS
porque os materiais são excelentes e
complementares aos nossos. Quando o
professor registra suas práticas e socializa
na rede, o conhecimento é multiplicado."
Jacimara Miranda, professora orientadora pedagógica
da Secretaria de Educação de Indaiatuba, SP
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