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Apresentação
A partir de mudanças simples e até mesmo com materiais já 
disponíveis nas escolas é possível tornar o ambiente escolar 
mais atrativo e garantir o direito de aprender de cada menina e 
menino. Reunir e disseminar exemplos dessa transformação é 
o objetivo deste registro de boas práticas na alfabetização de 
crianças. A publicação foi produzida durante a implementação 
do Programa Educação Integrada (PEI) em Pernambuco e 
busca inspirar gestores e professores de qualquer localidade 
a replicar as iniciativas, melhorar os indicadores e transformar 
vidas. De alunos, famílias, professores...

No processo de alfabetização, o PEI tem como ponto central 
a integração da educação infantil aos anos iniciais do ensino 
fundamental, estimulando a construção de uma aprendizagem 
lúdica e significativa. As formações de professores dedicaram 
atenção especial às diferentes práticas docentes, deixando o 
aluno sempre no centro do processo. Ao longo desse percurso, 
as escolas foram se colorindo, sendo tomadas por contação de 
histórias, jardins literários e outros “cantinhos” de leitura.      

Apesar do pouco tempo de execução, o programa já apresenta 
resultados que ficam evidentes na observação das novas 
práticas pedagógicas construídas, na alegria de quem 
aprendeu, nos depoimentos de quem ensinou aprendendo. 
Os benefícios alcançados indicam que é possível melhorar a 
educação infantil pela conjunção entre “cuidar” e “educar”, 
numa abordagem integral. Começar bem é a melhor maneira 
de enfrentar o fenômeno do atraso escolar que hoje atinge 
cerca de 7 milhões de crianças e adolescentes brasileiros 
(INEP).

O PEI foi criado pelo Governo de Pernambuco em 2016 e, em 
2017, passou a contar com a parceria técnica do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o financiamento do 
grupo Neoenergia, de sua subsidiária Companhia Energética de 
Pernambuco (Celpe) e do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Uma mobilização conjunta que 
pode alcançar dimensões ainda maiores. Tudo começando 
pela disposição em adotar novas práticas nas salas de aula, 
em permitir a participação ativa das crianças no processo de 
aprendizagem, em preparar o ambiente escolar com recursos 
estimulantes!
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A seleção dos 15 municípios para a implementação do PEI foi 
feita pelo Governo de Pernambuco de forma a assegurar a di-
versidade de características populacionais, socioeconômicas e 
geográficas, assim como de indicadores educacionais. Dessa for-
ma, as práticas sugeridas podem ser replicadas por municípios 
maiores ou menores, com diferentes desempenhos. 

Metodologia e resultados

Buscando favorecer uma evolução tranquila e eficiente no fluxo 
de alfabetização das crianças, o programa atuou a partir da:

> Formação de gestores, professores e técnicos municipais
> Qualificação dos ambientes pedagógicos
> Distribuição de acervos da literatura infantil
> Monitoramento de práticas docentes comprometidas com a 

aprendizagem inclusiva e no tempo certo

Ao longo de 2018, 45 encontros presenciais foram realizados, 
num atendimento direto a todos os professores. O trabalho de 
formação também voltou-se para os gestores escolares e coorde-
nadores pedagógicos pela importância estratégica desses atores 
no processo de ensino e aprendizagem.

O PEI adotou uma abordagem simples e eficaz para impulsionar 
a alfabetização: estimulou práticas pedagógicas que potencializa-
ram a biblioteca escolar, assim como um “cantinho de leitura” em 
cada sala de aula. Coube ao UNICEF, com o apoio dos parceiros, 
viabilizar a aquisição de acervos de literatura infantil, livros técni-
cos para os professores, além de brinquedos e materiais pedagó-
gicos que fortaleceram os projetos elaborados em cada município.

Mais informações, acesse: 
https://www.unicef.org/brazil/relato-
rios/programa-educacao-integrada

 
 



Boas práticas na alfabetização de meninas e meninos | 76 | Boas práticas na alfabetização de meninas e meninos

Como era       Como ficou

3.495  
profissionais 
capacitados

21.265  
livros doados

70.749  
alunas e alunos 

beneficiados

385  
escolas municipais 

envolvidas

Práticas lúdicas 

motivação e interação 

autoestima  

construção coletiva de conhecimento 

aprendizado contextualizado

Esse conjunto 
de iniciativas 
que favorecem o 
“aprender brincando” 
e outras ações que 
podem ser criadas 
de acordo com 
cada realidade são 
uma combinação 
ideal para garantir 
interação, motivação 
e aprendizado.

Mudanças na ambientação  
da sala de aula, modificando  

a disposição de mobiliário e criando  
“cantinhos de leitura”, com livros  

em locais de fácil acesso e um ambiente  
aconchegante, são um convite à leitura.  

Mesmo nas escolas com menor disponibilidade  
de livros, é possível fazer um rodízio periódico  

do material entre as salas. 

Práticas expositivas 

pouca interação 

desinteresse das crianças 

mau comportamento 

atraso no aprendizado 

desmotivação 

maior risco de evasão escolar

Às vezes, uma mudança de rotina na própria 
escola, a exemplo de realizar atividades de 
leitura no jardim ou entrevistas com outros 
funcionários, como a merendeira, pode 
proporcionar diversão de forma simples e 
facilitar o aprendizado.  

A contação de histórias, seja em 
roda, por encenações teatrais ou 
fantoches, foi uma das atividades 
mais adotadas para despertar o 
interesse pela leitura, fomentar 
discussões, além de fortalecer 
laços afetivos. 
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Teve criança que ficou 
inquieta, que chorou, que 
acabou desabafando. 
Usamos o livro também 
para falar das formas de 
prevenção”, Rita Maria.

Boa prática 2: cartola das emoções

Durante uma das formações, 
a professora Rita Maria 
dos Santos, de Cabrobó, 
foi apresentada ao livro 
Antônio, de Hugo Ferreira, 
sobre o tema de abuso 
sexual. Como em outras 
atividades, as formadoras 
discutiam o conteúdo e 
demonstravam diversas formas 
de trabalhar com as crianças e 
adolescentes. As possibilidades 
deixaram Rita impressionada e 
motivada a replicar as práticas. 

“Conheço a realidade 
vulnerável em que muitas 
crianças vivem e senti que 
era minha obrigação levar 
esse conteúdo até elas”, 
descreve. No livro, o alegre 
e brincalhão Antônio, de 7 

anos, muda quando uma 
mão temerosa começa a 
ameaça-lo. A professora 
usou várias estratégias para 
manter o envolvimento do 
grupo. Discutiu a capa, leu a 
história e colocou cópias das 
páginas dentro de uma cartola, 
montando e discutindo 
as emoções que o texto 
despertava, usando emojis e 
outras ferramentas. 

Alunos do município de Flores 
também desenvolveram 

ações similares e, apesar do 
tema pesado, afirmaram que 
o livro despertou o interesse. 
Laura Beatriz, 10 anos, conta 
que aprendeu sem sentir medo 
e percebeu a importância de 
compreender bem o texto. A 
colega Emile de Lima, 10 anos, 
acrescenta que o livro ajudou 
na informação. “Tinha gente que 
nem sabia o que era e quando 
aprendeu, viu que era crime, 
pôde falar com os pais”, lembra.

Em 2018, a professora Tânia 
Cristina Girão, da Escola José 
Medeiros, em Arcoverde, teve o 
desafio de alfabetizar 20 alunos 
de sua nova turma do 2º ano. 
Cada menino e cada menina 
com um perfil e estágio de 
aprendizado diferentes. Tânia 
contou que tinha muitas ideias, 
mas não sabia como colocá-las 
em prática. Foi, então, que as 
formações do PEI chegaram. 

A partir da leitura de um 
dos livros oferecidos pelo 
programa, Só um minutinho, 
de Ivan Zigg, a professora 
apresentou aos alunos várias 
propostas de atividades e, em 
rodas de conversa, o grupo 
escolheu trabalhar o gênero 
textual bilhete. Tânia explica 

O importante é 
brincar e tornar  
o processo 
de ensino 
aprendizagem 
mais prazeroso  
e divertido”,  
Tânia Girão.

que elaborar textos para 
situações reais de aprendizagem 
oportuniza o desenvolvimento 
da oralidade e da escrita, 
tornando a aprendizagem mais 
significativa. 

Nasceu, assim, a brincadeira 
do “liberte um bilhete”. A 
professora criou o “cantinho 
do bilhete” e as crianças 
foram estimuladas a escrever 
mensagens para qualquer 
pessoa, falando de um 
sentimento. Sempre que surgia 
um bilhete novo, o grupo lia 
e conversava. A estratégia 
funcionou, inclusive, para 
melhorar o comportamento dos 
meninos e meninas. “Foi incrível! 
Os alunos que eram mais 
inquietos, mais desconcentrados 

mudaram. Conseguiram se 
expressar e ficaram interessados. 
Todos se envolveram”, descreve. 

Tânia concluiu o ano com 16 
alunos lendo e escrevendo 
e muito confiante de que os 
demais estão próximos, cada 
um em seu ritmo. A satisfação 
da turma pode ser representada 
pelo bilhete de Henzo Viana,  
6 anos, que expressou toda sua 
gratidão.

Boa prática 1: liberte um bilhete

Confira exemplos de boas práticas:
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Pesquisa, mão na massa e 
muita leitura. Esse processo 
despertou o interesse e 
garantiu a participação das 
crianças nas aulas do 5º ano 
do Centro Educacional Maria 
Emília Dutra Ferreira Lima, 
em Timbaúba. Buscando uma 
ferramenta para tornar as 
aulas de geografia e história 
mais atrativas, a professora 
Geruza Avelino encontrou 
o sussurofone. Um tipo de 
telefone de PVC que contribui 
com o desenvolvimento da 
leitura e a compreensão textual. 

Além de permitir um momento 
divertido em sua confecção e 
durante o uso, o sussurofone 
ajuda na escuta da leitura e 
compreensão do texto. Por 
meio do aparelho, a criança 
fala e escuta sua própria 
voz, identificando com mais 
precisão as palavras e suas 
dificuldades. Na turma de 
Geruza, o aparelho foi usado 
também com a intenção de 
fortalecer as meninas e os 
meninos como leitores mais 
críticos e reflexivos, leitores do 
mundo. 

A estudante Luma Oliveira, 
12 anos, aponta as mudanças: 
“As aulas começaram a ficar 
mais interessantes e aprender 
ficou mais fácil. Agora, gosto 
muito de ir para a escola e sei 
que terei um bom futuro. Eu 
me sentia insegura, mas essa 
mudança na escola mudou a 
minha vida.”  

A atividade proposta pelos 
formadores era retratar, por meio 
de desenhos e texto coletivo, 
uma experiência vivenciada 
pelas crianças no município. 
Reconhecendo a forte relação 
de Itapissuma com o manguezal 
e a importância de desenvolver 
a consciência ecológica nas 
meninas e meninos, a professora 
Gizelda Macêdo levou a turma 
do Infantil 4 da Escola Carlos 
Ayres Pessoa para uma visita ao 
mangue.

A partir da aula de campo, o 
grupo fez rodas de conversa 
sobre o município, a fauna e 
a flora do manguezal, coletou 
elementos como casquinhos e 
conchas, fez registros em vídeo 

Pude leva-los 
para perto da 
realidade deles, 
muitos têm famílias 
que trabalham 
na pesca. E usei 
várias referências 
da formação para 
trabalhar o mangue. 
Foi maravilhoso!”, 
Gizelda Macêdo.

Gostei muito porque foi 
um trabalho simples e fácil 
de fazer. E isso foi muito 
importante porque a gente 
aprende a pronunciar de 
forma correta”,  
Jefferson Silva.

Boa prática 3: sussurofone

Boas práticas 4: explorando novos ambientesPasso a passo para o 
Sussurofone
Material necessário 
10 cm de cano de PVC 1,5’’ 
2 joelhos de 40 mm 
15 cm de adesivo colorido ou 
fitas para enfeitar o aparelho

Como fazer 
Encaixe os joelhos no cano,  
não é necessário colar

Para ficar mais atraente, use um 
adesivo colorido para cobrir o 
tubo ou parte dos joelhos

e fotos e confeccionou listas, 
desenhos e pinturas. Estudantes 
um pouco mais velhos também 
trabalharam o tema a partir 
de uma reportagem turística, 
conhecendo melhor a cidade e 
entrevistando personalidades, 
como a cozinheira de um 
tradicional restaurante de 
caldeirada – característico da 
cidade. 

As atividades serviram para 
estimular a expressão livre, 
a valorização das produções 
individuais e coletivas, além 
de proporcionar um ambiente 
de pesquisa e vivência de 
valores. “As crianças puderam 
desenvolver suas capacidades 
de observar, explicar, comparar 

e respeitar o meio em que se 
vive”, descreve a professora. 

Os resultados foram tão 
positivos que a escola deu 
continuidade à iniciativa com 
todas as turmas, adaptando as 
atividades e ferramentas. Em 
29 anos de profissão, Gizelda 
conta que nunca imaginou 
que um trabalho desenvolvido 
por ela pudesse alcançar essa 
repercussão.



12 | Boas práticas na alfabetização de meninas e meninos

PARCERIA TÉCNICA: PARCERIA: REALIZAÇÃO:


