
 

 

 
 
 

Alfabetização 
 
Introdução 
 
 As parcerias entre o Instituto Ayrton Senna e governos estaduais e municipais são firmadas 
porque ambas as partes acreditam na importância do desenvolvimento do potencial das crianças para 
que possam exercer, plenamente, suas cidadanias. 
 Todos os profissionais que atuam nos Programas comungam da mesma crença, acreditam que 
todo aluno é capaz de aprender e atuam de forma a garantir o sucesso na aprendizagem. 
 O primeiro sucesso acontece quando o aluno se alfabetiza na idade e série corretas. Sabemos 
que, quando alfabetizado nestas condições, o aluno tem maior probabilidade de prosseguir seus 
estudos com êxito, dentro do fluxo esperado.   
 Mas infelizmente, em nosso país, esta realidade ainda está por vir e é muito elevado o índice de 
não alfabetizados e reprovados na primeira série do Ensino Fundamental como também é elevado o 
índice daqueles que avançam na escolaridade mesmo sem saber ler e escrever.  
 Esta situação levou o IAS a implementar, em parceria com Estados e Municípios,  os Programas 
Se Liga - voltado à alfabetização de alunos com distorção idade-série e o  Circuito Campeão com o 
objetivo de gerenciar a aprendizagem dos alunos dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, ou 
seja, da série inicial à 4ª série. 
 Tratamos como série inicial aquela que atende alunos com seis anos de idade, e como 1ª série 
aquela que atende alunos com sete anos, com foco na alfabetização. 
 Os Programas têm metas estabelecidas e contam com instrumentos gerenciais e pedagógicos 
para o acompanhamento do processo de aprendizagem por equipes capacitadas a cada início de ano. 
 Com base no gerenciamento dos indicadores acompanhados e dos resultados da avaliação 
processual da aprendizagem, as equipes são sistematicamente orientadas e incentivadas a tomar 
decisões, a intervir e a replanejar o trabalho para que a meta possa ser alcançada. 
 No término do período letivo, cada professor, seja do Se Liga, da Série Inicial ou da 1ª série do 
Circuito Campeão, informa a situação por aluno, na planilha “Resultado final de alfabetização”. 
 Apenas no ano de 2008, nos Estados e  Municípios parceiros, o Instituto Ayrton Senna gerenciou  
a alfabetização em turmas do Programa Se Liga e do Programa Circuito Campeão (Série inicial e 1º 
ano), de aproximadamente 307 000 alunos sob a orientação de 13.000 professores. 
 Consideramos como indispensável para o momento, discutirmos aspectos da alfabetização, na 
busca do alinhamento de concepções e de procedimentos para o registro do resultado final. 
 
 
Concepções anteriores 
 
 Os índices de analfabetismo no cenário brasileiro permaneceram elevados durante algumas 
décadas apesar dos diferentes critérios adotados para esta avaliação. 
 Até o  Censo de 1940  identificou-se ou não, a posse da tecnologia da escrita, pelo critério de 
“saber ou não assinar o próprio nome”. 
 A partir do Censo de 1950 a identificação ocorreu pelo critério do “saber ou não saber ler e 
escrever um bilhete simples”. 
 A partir de 1970, incentivadas pela UNESCO, as estatísticas educacionais passaram a avaliar a 
alfabetização funcional. A partir daí,  estabeleceu-se a equivalência entre a capacidade de fazer uso 
efetivo da leitura e escrita com o número de séries escolares concluídas pelos alunos. 
 Em 2001, o Instituto Paulo Montenegro, do IBOPE, criou o Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional, INAF, e definiu 3 níveis de alfabetismo: 
 O nível 1 de alfabetismo corresponde à capacidade de localizar informações explícitas em textos 
muito curtos, cuja configuração auxilia o reconhecimento do conteúdo solicitado. 



 O nível 2 de alfabetismo corresponde à capacidade de localizar informações em textos de 
extensão curta e média, mesmo que a informação não apareça na mesma forma literal em que é 
mencionada na pergunta. 
 O nível 3 de alfabetismo corresponde à capacidade de ler textos mais longos,  orientar-se com 
subtítulos, localizar mais de uma informação, relacionar partes do texto, comparar dois textos, realizar 
inferências e sínteses. 
 
 Depreendemos então que o critério acerca do domínio da leitura e escrita, ao longo dos tempos, 
não foi estático e continua sofrendo modificações em razão do momento histórico vivido e da demanda 
específica da prática social. 
 Aquela pessoa que só sabia assinar seu nome desenhando as letras foi suficiente em certa 
época, mas, hoje, este saber é considerado insuficiente frente às demandas sociais. Mesmo assim, 
saber assinar o próprio nome é um conhecimento capaz de livrar a pessoa de um constrangimento 
maior. 
 Assim como não foi única a definição de alfabetização ao longo dos anos, também  não é a 
mesma dentre os milhares de professores que atuam nas turmas de alfabetização acompanhadas pelos 
Programas do IAS. 
 O alinhamento pretendido nos procedimentos de registros referentes ao resultado final, perpassa 
pelo nosso alinhamento conceitual sobre alfabetização. 
 
Considerações sobre a alfabetização – Se Liga e Circuito Campeão 
  A humanidade levou muito tempo para inventar o alfabeto. 
 As primeiras formas de escrita da humanidade privilegiaram o significado das palavras: a escrita 
pictográfica utilizava-se de desenhos que imitavam o objeto e a escrita ideográfica utilizava-se de 
símbolos simples e compostos.  Só muito tempo depois algumas culturas decidiram que a escrita 
representaria a relação entre sons e letras. 
 De forma semelhante, os alunos quando iniciados no processo de alfabetização, têm muito a 
aprender e a descobrir sobre o sistema de escrita, têm muitas indagações a solucionar: Como as letras 
funcionam entre si? O que estas letras têm a ver com o objeto: representam suas características físicas 
ou têm a ver com a seqüência de sons que formam os nomes dos objetos? 
 Para aprender o Sistema de Escrita Alfabético, os alunos precisam reelaborar em suas mentes, 
trajetória semelhante de decisões já adotadas por algumas sociedades, ou seja, que a escrita 
representa a seqüência de sons que formam o nome. 
 Para desenvolver as capacidades de leitura envolvidas nas diversas práticas letradas os alunos 
deverão: 
1- compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, ou seja, outros sistemas de 

representação; 
2- dominar as convenções gráficas; 
3- conhecer o alfabeto: 
� Escreve-se com o emprego de 26 letras (português); 
� Apesar de algumas letras terem quase o mesmo formato, a posição não pode variar, senão, a letra 

muda: p, q, b, d; 
� As letras têm formatos fixos; 
� A mesma letra tem vários formatos:  A, a,  A, a; 

4- compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 
� Certas combinações de letras são permitidas na língua portuguesa; 
� As combinações têm posição correta a ocupar nas palavras; 

5- dominar as relações entre grafemas e fonemas; 
� As letras têm valores sonoros fixos, mas algumas letras têm mais de um valor; 
� Alguns sons são notados por letras diferentes: S, C, SS, Ç, X, CH, Z, SC, SÇ, G, J, etc; 

6- saber decodificar palavras e textos escritos; 
7- saber ler reconhecendo globalmente as palavras; 
8- ampliar o salto do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo 

assim fluência e rapidez de leitura. 
 
 Para apoiar os professores no desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita de seus 
alunos, foram elaboradas as Matrizes de Habilidades - IAS para o contexto específico da alfabetização. 
Elas devem subsidiar o planejamento de ensino e consequentemente, as atividades das aulas, seja qual 
for o método de alfabetização adotado. 



 Para o ensino da leitura e escrita, de forma indissociável, o professor se vale de metodologia 
para a alfabetização e de materiais de uso social , considerando que o poder da escrita não está nela 
mesma, mas no uso que as sociedades sempre fizeram dela. 
 A alfabetização tem suas especificidades e exige que o alfabetizador tenha conhecimentos 
sobre os processos de aprendizagem dos alunos e sobre a língua portuguesa a ser ensinada. 
 
Escala de proficiência em alfabetização 
 Os Programas Se Liga e Circuito Campeão  têm sido avaliados pela Fundação Carlos 
Chagas desde 2001 nas competências leitora e escritora dos alunos. 
 Isso permitiu a construção de uma escala de proficiência em alfabetização, organizada em 
níveis de desenvolvimento de habilidades esperadas para o período. 
 Esta escala tem sido discutida junto aos profissionais dos Estados e Municípios parceiros 
principalmente quanto aos desafios para a superação de resultados. 
 
 
Aluno alfabetizado 
   Entendemos que o aluno inicia seu processo de alfabetização quando relaciona as letras aos 
sons da fala, quando relaciona grafemas aos fonemas.  
 No processo de construção da escala de proficiência foi delimitado o menor nível em 
alfabetização, ou seja, o nível mínimo de habilidades a serem desenvolvidas no processo. 
 Assim, para as primeiras séries do Circuito Campeão e turmas do Se Liga, tratamos como aluno 
alfabetizado ao final do processo, para fins de registro nos formulários “Resultados finais” do SIASI, os 
alunos que, além do estabelecimento da relação entre letras e sons, são capazes de relacionar palavra 
e frase a desenhos, localizar informação explícita, em destaque, em um cartaz ou em pequeno texto; 
escrever, com possibilidade de leitura, pelo menos, um parágrafo de acordo com o tema solicitado. 
             Com relação à Série Inicial, alunos com 6 anos de idade, tratamos como  alfabetizados aqueles 
que compreendem que as letras representam os sons da fala, correspondem palavras a desenhos e 
escrevem palavras com possibilidade de leitura. 
 O aluno de turmas ou anos iniciais do EF, nestas condições, atingiu o estágio mínimo de 
conhecimento, mas, por outro lado, ultrapassou a barreira do analfabetismo e pode avançar na direção 
de uma leitura competente. 
 Apesar de ser capaz de associar fonema-grafema ainda desconhece as convenções da escrita e 
escreve certas palavras com incorreções ortográficas. No avanço de seu fluxo escolar, em séries 
subseqüentes, complementará este processo com o conhecimento de regras e das irregularidades da 
língua escrita. 
 Para aprimorar seus conhecimentos será importante participar de ambiente rico em material 
escrito, de atividades de reflexão sobre a língua e de atividades  direcionadas à apropriação das 
convenções do sistema ortográfico da língua, adquirindo fluência na leitura e automatismo na escrita. 
 Para que o desenvolvimento aconteça será necessário que o professor  conheça  a situação real 
de aprendizagem de cada aluno e planeje as situações didáticas específicas. 
 
 
Conclusão: 
 
 Diante de tão grandes  desafios para a alfabetização dos alunos cada minuto dentro dos 200 
dias letivos/800 horas de aula tem valor imprescindível, e o desenvolvimento da aula  necessita refletir a 
devida atenção dada nos momentos de planejamento e avaliação. 
 Professores, coordenadores e diretores, devem ser incansáveis no trabalho pró alfabetização 
dos alunos, devem agir sistematicamente para desenvolver as habilidades de leitura e escrita, 
proporcionar o acesso a bibliotecas, acervos de livros, revistas, jornais ou outros, assim como, devem 
ser co-responsabilizados pelos resultados alcançados. 
 Contamos que as equipes atuantes nos Programas sejam perseverantes na busca de resultados 
de sucesso na alfabetização e busquem possibilidades para tornar realidade um direito legítimo de todo 
cidadão, o de saber ler, escrever e pertencer à comunidade letrada. 
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Teste diagnóstico de alfabetização 

 
 
 
Apresentação 
 
 O Instituto Ayrton Senna, por meio da Secretaria de Educação, encaminha o presente instrumento 

para a avaliação da alfabetização dos alunos matriculados até o 5º ano do E.F. de 9 anos. 

 Esta avaliação constitui-se em instrumento valioso que permitirá aos professores e gestores 

escolares e educacionais realizarem um diagnóstico do nível de alfabetização das crianças com distorção 

idade-série a fim de procederem a enturmação nos Programas de Correção de Fluxo com maior 

segurança. 

 Os alunos com distorção de dois anos no mínimo, considerados alfabetizados, serão 

encaminhados às turmas do Programa Acelera Brasil e os não alfabetizados, matriculados do 2º ao 5º 

ano do EF de 9 anos, serão encaminhados às turmas do Programa Se Liga. 

 Para auxiliar os profissionais da educação na enturmação foi elaborado este teste diagnóstico de 

alfabetização, acompanhado de descritores dos itens, orientações para a aplicação e correção da prova, 

quadros para registros de resultados e de encaminhamentos dos alunos da escola, por Programa.  

 Este teste diagnóstico é um instrumento a mais para o embasamento da análise sobre a 

alfabetização, pois a tomada de decisão deverá considerar, além de seu resultado, o processo global de 

desenvolvimento do aluno. 

 Devido a isso, o teste deve ser aplicado, corrigido e consolidado pelo próprio professor. A decisão 

sobre o encaminhamento do aluno a um dos Programas ocorrerá  com base no resultado deste teste 

diagnóstico associado a outras observações sobre o processo de aprendizagem do aluno e o professor será 

assessorado pelo diretor e coordenador pedagógico da escola além de contar com a supervisão dos 

coordenadores dos Programas de Correção de Fluxo e Circuito Campeão.  

 

 

 

Orientações para a aplicação 
1- Os professores deverão conhecer previamente o conjunto de instrumentos do teste diagnóstico, 

atender aos critérios estabelecidos e assegurar um clima de tranqüilidade no dia da aplicação da 

prova. 

2- Todos os enunciados dos itens deverão ser lidos em voz alta pelo professor e orientados quanto 

aos procedimentos exigidos. 

3- Os textos e alternativas dos itens deverão ser lidos, individualmente, apenas pelos alunos. 

4- Os nomes dos desenhos dos itens 7 e 8 deverão ser ditos em voz alta pelo professor enquanto os 

desenhos do item 9, diferentemente dos demais, será lido individualmente, apenas pelos alunos.  

5- Os alunos deverão ser orientados a numerar a seqüência de quadros do item 10 conforme 

encadeamento pensado e que norteará a sua produção de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orientações para a correção 
 As provas devem ser corrigidas pelos professores, dentro do prazo estabelecido pelo Coordenador 

da Correção de fluxo, e o resultado de cada aluno será consolidado na tabela de correção anexa para 

subsidiar a análise geral da alfabetização do aluno pelos profissionais responsáveis. 

  

             Chave de correção: 
Item Alternativa 

1 B 

2 A 

3 Lica e Leca 

4 B 

5 C 

6 A 

7 Elefante, cavalo, árvore, noiva, óculos, uva 

8 Boi, formiga, relógio, cama, sapo, fada, borboleta, porco 

9 Sol, coração, nuvens, chuva, rosa, casa 

10 Produzir pequeno texto que possa ser lido, mesmo contendo palavras 

grafadas com desvio da norma ortográfica. 

 

  Considerar a escrita de palavra, para fins de correção, quando a ilustração possibilitar outras 

leituras tais como: sapo/rã; boi/vaca; relógio/despertador; rosa/flor, etc.  

 

 

             Produção de texto:  

Nível Descrição do nível 

 1 
• Apresentam marcas com linhas onduladas, imitando a escrita 

cursiva. 

2 
• Apresentam um formato de texto, onde é possível ler e/ou inferir 

uma ou algumas palavras. 

3 
• Apresentam um pequeno texto possível de ser lido. 

• Apresentam erros ortográficos em palavras de uso comum. 

4 

• Apresentam textos mais extensos, com maior grau de informações. 

• Manifestam preocupação com algumas convenções da escrita como 

letra maiúscula no início da frase, criação de parágrafo e ponto 

final. 

• Apresentam escrita ortográfica para palavras de uso comum. 

5 

• Apresentam um texto com vocabulário amplo. Os relatos são 

articulados em seqüência causal e as sentenças aparecem 

interligadas com expressões como: “então”, “agora”, “daí” o que 

caracteriza forte influencia da oralidade. 

• Escrevem atendendo às normas ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE DIAGNÓSTICO DE ALFABETIZAÇÃO 
 

Tabela de Correção 
 

 

Aluno:_________________________________________________________ 

 

Professor_______________________________________________________ 

 

 

 

Itens Critério Acertos obtidos pelo aluno 

de 1 a 6 Acertar, no mínimo, 4 itens  

7 Completar, no mínimo, 4 palavras corretamente  

8 Escrever corretamente, pelo menos, 5 palavras  

9 Substituir, no mínimo, 4 palavras  

10 Produzir, no mínimo, pequeno texto, no nível 3 

conforme critérios fornecidos 

 

 

 

 

 Com base na análise dos resultados desta prova e considerado o aproveitamento/rendimento do 

aluno em demais atividades escolares, o mesmo será encaminhado ao Programa:  

 

(   )  Acelera Brasil 

 

 

(   )  Se Liga 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do professor 

 

 

__________________________ 
 

 

 

 



 
 
   

   
   
   

 
   

TESTE DIAGNÓSTICO DE ALFABETIZAÇÃO  
 

   

ITENS DESCRITORES 

LEITURA 

1 Inferir afirmação implícita em um texto 

2 Reconhecer a relação causa-consequência em ações de personagens 

3 Identificar personagens em um texto 

4 Localizar afirmação explícita em um texto 

5 Identificar dentre alternativas o tema do texto lido 

6 Inferir no texto o sentido do emprego de palavras com o mesmo prefixo 

ESCRITA 

7 Completar cruzadinhas de palavras com apoio de desenho e letra inicial 

8 Escrever nomes de desenhos 

9 Completar com substantivo frases que compõem pequeno texto, tendo figura como suporte 

10 Produzir pequeno texto a partir de gravuras em seqüência 

 

 

 

 

 

 


