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Professora

!

Só tem

um 

probleminha!

COMO ANDA A

ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA?



Alguns dados sobre a Educação, 

para reflexão sobre a nossa Alfabetização

Nossa Realidade
● Apenas 44,8%, de nossas escolas contam com biblioteca ou sala de 

leitura.

● De 100 estudantes que ingressam na escola, 86 concluem o Ensino 

Fundamental I, aos 12 anos.

● 85,7% das escolas públicas contam com infraestrutura básica.

● 2,2 milhões é o total de professores da Educação Básica, sendo que 

77,5%, têm Ensino Superior completo.
Fontes: Estimativas de população 2017 / IBGE. Sistema de Contas Regionais 2015 / IBGE e estimativas de população 2015 / IBGE. Elaboração: 

Todos Pela Educação. IBGE/Pnad 2015 – Elaboração: Todos Pela Educação. MEC/Inep/Daeb – Elaboração: Todos Pela Educação.
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Alguns dados sobre a Educação,

para refletirmos sobre nossa Alfabetização

Analfabetismo
● A taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade 

no Brasil caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, mas não alcançou 

o índice de 6,5% estipulado, ainda para 2015, pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE). Em números absolutos, a taxa representa 11,5 

milhões de pessoas que ainda não sabem ler e escrever. A incidência 

chega a ser quase três vezes maior na faixa da população de 60 anos 

ou mais de idade, 19,3%, e mais que o dobro entre pretos e pardos 

(9,3%) em relação aos brancos (4,0%).

Fonte: IBGE/Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) Educação2017 
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AVALIAÇÃO NACIONAL DA 

ALFABETIZAÇÃO (ANA)

Avaliação externa que objetiva aferir os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos 

estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. 

Em 2016, os testes da ANA foram aplicados para 2,5 milhões de 

estudantes, de 50 mil escolas e 100 mil turmas.

Fonte:http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
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Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I

Proficiência em ESCRITA Brasil

● 66,2%, dos alunos possuem nível suficiente  

–2016
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Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I

Proficiência em MATEMÁTICA – Brasil

● 42,9 %  2014

● 45,5 %  2016

possuem nível suficiente 
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Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I

Proficiência em LEITURA – Brasil

● 43,8 %  2014

● 45,3 %  2016

possuem nível suficiente 
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BNCC
MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS PARA 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

• A Alfabetização deve ocorrer até o 

segundo ano do ensino fundamental 1.

• Visão de continuidade, de progressão 

da aprendizagem, de interligação entre 

as etapas de ensino.
Fonte: BNCC 2018



11

• Interligação direta entre a Educação Infantil e 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

quando então, deve-se aprofundar as 

experiências com a linguagem oral e escrita 

já iniciadas na família e na Educação Infantil.
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• O foco principal da ação pedagógica na 

alfabetização são as especificidades da 

apropriação do sistema alfabético de 

escrita . 

• A BNCC, apresenta uma “mescla” na 

Alfabetização com perspectivas 

construtivistas e a consciência fonológica.
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• O texto é o ponto central para definição dos 

conteúdos, habilidades e objetivos, 

considerado a partir de seu pertencimento a 

um gênero discursivo que circula em 

diferentes esferas/campos sociais de 

atividade/comunicação/uso da linguagem.

• Textos multissemióticos e multimidiáticos 

dão destaque para o multiletramento.
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• A equidade e qualidade de ensino.

• A criança, o aluno, no centro da 

aprendizagem, como protagonista.

• Estudo e formação do professor 

OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA BNCC 

NA ALFABETIZAÇÃO
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• Instrumento de cidadania

• "...aprender a ler e escrever oferece aos estudantes 

algo novo e surpreendente: amplia suas 

possibilidades de construir conhecimentos nos 

diferentes componentes, por sua inserção na 

cultura letrada, e de participar com maior 

autonomia e protagonismo na vida social."

OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA BNCC 

NA ALFABETIZAÇÃO
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ALGUNS DOS NOSSOS DESAFIOS
• Politicas públicas que tratem e tragam a luz o 

perfil do professor que precisamos formar.

• Formação do professor em serviço, nas escolas.

• Melhora e ampliação das infraestruturas das 

escolas, além da básica.

• Mudança de concepção e visão da alfabetização

• Repensar a avaliação da Alfabetização Brasileira a 

partir da BNCC.



AS BOAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS QUE LEVAM 

AO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES COMO 

GARANTIA DAS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
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LER E ESCREVER COM HAICAIS, OS POEMAS DE ORIGEM JAPONESA
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LEITURA E ESCRITA DE DIÁRIO PESSOAL 

NA ALFABETIZAÇÃO: APRENDIZAGEM 

GARANTIDA



23“Pãozinho nosso de cada escrita.
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“Que comida a senhora não gosta de 

comer?”

“Já sofreu alguma queimadura no fogão?”

“Com quem aprendeu a cozinhar?”



ERAM 10 GATOS 
EM UMA CASA

UM FOI ENCONTRAR 
UM NOBRE

E DOS 10 FICARAM 9.



ERAM 2 GATOS 
EM UMA CASA

UM DELES MEXEU EM UMA BOMBA E 
CABUM !

E DOS 2 FICOU SÓ 1.



ERA 1 GATO 
EM UMA CASA

ELE ACHOU UMA GATA 
E ELA FALOU:

“EU TE QUERO”
E DE 1 FICOU 0.
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É POSSÍVEL FAZER UMA 

ALFABETIZAÇÃO DE QUALIDADE! 

"O mar é lindo.

As ondas te levam 

para fora dele

Mas ondas te 

hipnotizam para 

dentro dele.

O mar é legal mas 

ele é perigoso!"
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"Olá meu nome é Epeline. Tenho sete ano 

e eu estudo na escola Laila Galep Sacker. 

Eu tenho uma professora legal. Minha 

mãe chama Veronica, meu pai chama 

Willian. Eu tenho um irmão muito legal 

que gosta muito de jogar futebol e é 

viciado no meu celular e eu vou mudar de 

ano e chorei. Fiquei muito triste porque 

amo a professora Mara como fosse minha 

mãe, mas vamos mudar de assunto. O 

que eu gosto é de comer. Eu gosto de 

comer arroz com feijão com suco de 

abacaxi. A minha amiga chama Bruna. Ela 

é a minha amiga preferida, mas tem dia 

que a gente briga. Nossa brincadeira 

predileta é pular corda."
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“PAPAI NOEL

EU GOSTARIA DE GANHAR UMA 

RIBORNE.

AGORA VAMOS FALAR DO MEU 

COMPORTAMENTO. EU NÃO VOU 

MENTIR. CONFESSO QUE EU NÃO 

ME COMPORTEI MUITO BEM. POR 

ISSO ACHO QUE NÃO TENHO QUE 

GANHAR PRESENTE.

PARA VOCÊ PAPAI NOEL.

BEIJO.

BRUNA”



“ “Aprender é construir, reconstruir,

constatar para mudar, o que

não se faz sem abertura ao risco

e à aventura do espírito.”

Paulo Freire
Fonte: BNCC-2018

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / Paulo 

Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018. Todos pela Educação
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MUITO OBRIGADA!
MARA MANSANI

Blog De Alfabetização NOVA ESCOLA

https://novaescola.org.br/blog/14/blog-de-

alfabetizacao

Conectando Saberes – Núcleo Sorocaba/SP

mansanimar@hotmail.com
www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license

https://novaescola.org.br/blog/14/blog-de-alfabetizacao
mailto:mansanimar@hotmail.com
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