
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                       UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

                       PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO E             

DOCÊNCIA /PROMESTRE 

 

 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA” 

 

 

 

 

Encarte produzido a partir da dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação e Docência 

Mestrado Profissional – PROMESTRE- 

da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas  Gerais  

Mestranda: Elizabeth Vieira Rodrigues 

de Sousa 

Orientadora: Mônica  Correia Baptista  

 

 

 

                        Ano 2016



22                                                                                                                                                                                                                                                                          3 

  

 Esta pesquisa buscou deflagrar  um processo de registro dessas 

informações e alertar para a necessidade de se sistematizarem 

informações sobre a Educação Infantil em Lagoa Santa.  

 Esperamos que nosso trabalho possibilite a ampliação do diálogo, 

sempre necessário, sobre como percebemos as crianças, o que 

entendemos por infância, em especial por  primeira infância e, em 

especial, sobre a forma como materializamos o direito delas de se 

formarem como membros da cultura escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO         

 O Promestre enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao 

desempenho de um alto nível de qualificação de profissionais 

comprometidos com a Educação Básica. Para tanto, visa desenvolver 

conhecimentos e formar profissionais capacitados para a produção e a 

avaliação de materiais didáticos, criação e aprimoramento de novas 

metodologias e tecnologias de ensino. Por esse motivo, as investigações 

levadas a cabo no âmbito do Promestre são de pesquisas aplicadas que 

enfatizam a intervenção na realidade da educação básica brasileira. Uma das  

maneiras de materializar essas definições é a exigência, juntamente com a 

dissertação, da elaboração de um produto final que reflita as análises 

realizadas à luz dos referenciais teóricos utilizados. 

 No caso desta pesquisa, temos como objetivo compreender como a 

proposta do projeto ALFALETRAR é apropriada por docentes de uma 

instituição de Educação Infantil do município de Lagoa Santa/Minas Gerais.  

 Para desenvolvermos a pesquisa, recuperamos, brevemente, aspectos 

da trajetória histórica da Educação Infantil no Brasil. Isto porque a forma 

como se iniciou o processo de municipalização e ampliação da oferta de 

matrícula na Educação Infantil deste município está vinculada ao contexto 

histórico brasileiro e pode ser melhor compreendida a partir desta 
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abordagem histórica. Posteriormente, descrevemos e analisamos aspectos 

históricos que caracterizam a Educação Infantil em Lagoa Santa. 

 Levantamos dados do atendimento dessa etapa de Educação Básica: 

números de instituições, números de matrículas em creches e pré-escolas. 

Apresentamos também como a Educação Infantil se organiza no município 

e a criação do Projeto Alfaletrar: o histórico do Núcleo de Alfabetização e 

Letramento, a estrutura do Projeto Alfaletrar, o desenvolvimento do Projeto 

Alfaletrar  por meio de uma formação de professores de rede. Além disso, 

discutimos os princípios teóricos que fundamentam este trabalho e 

apresentamos e analisamos os dados obtidos à luz destes princípios. 

 Esperamos que este encarte possa  ajudar a pensar novos caminhos, 

estratégias, e principalmente formas mais adequadas de garantir os direitos 

das crianças à educação nas ações de capacitação e na elaboração de 

diretrizes da política do município de Lagoa Santa e que represente uma 

pequena contribuição para a preservação da memória dos processos de 

construção do direito da criança do município de Lagoa Santa.    

 Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa; à 

coordenadora do Projeto Alfaletrar, professora Dra. Magda Becker Soares; à 

direção da Instituição de Educação Infantil na qual esta pesquisa foi 

realizada; às professoras que participaram desta pesquisa; e, em especial, às 

professoras Gilmara Diniz Duarte e Nilza Maria Contins pela colaboração e 

apoio. 

      pela frequência com que as atividades são realizadas. 

 A pesquisa constatou o compromisso do Projeto Alfaletrar com a 

garantia do direito das crianças de aprender a ler e a escrever e, a 

relação que o projeto estabelece entre essa aprendizagem e as 

oportunidades de as crianças terem maiores chances de se 

constituírem como sujeitos de direito, cidadãos plenos no seu 

exercício da sua cidadania.  

 As questões que foram por nós ressaltadas se referem, 

principalmente, à maneira como o projeto compreende a relação 

entre infância e brincadeira, entre processo educativo e ludicidade, 

entre apropriação do sistema de escrita e formação do sujeito como 

usuário da língua escrita. Questões essas que repercutem no projeto 

pedagógico e condicionam as opções referentes à ocupação dos 

espaços, à distribuição dos tempos e as definições relativas ao como 

apoiar a criança no seu processo de apropriação da linguagem 

escrita.  

 Considerando a escassez de registros tanto históricos, quanto de 

dados referentes à política educacional, ressaltamos a necessidade 

de se organizarem e de se arquivarem  dados sobre o atendimento 

educacional às crianças de zero a seis anos de idade em Lagoa 

Santa, de maneira a contribuir com futuras investigações e favorecer 

decisões no âmbito das políticas públicas.  
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 A continuidade e a integração no desenvolvimento das atividades 

propostas são fatores indispensáveis para que os conhecimentos não 

se desenvolvam de forma fragmentada ou isolada.  

 Mais do que uma instituição de período integral, faz-se necessário 

que as práticas educativas se realizem de maneira integrada. Brincar 

e aprender, conhecer e experimentar, alfabetizar e letrar são 

expressões que precisam ser compreendidas e vivenciadas de 

maneira indissociável. Este é um grande desafio para as instituições 

de Educação Infantil de forma geral.  

 O  projeto Alfaletrar é  de suma importância  não apenas para o 

município de Lagoa Santa, como também para todos os demais 

municípios brasileiros.   

 O projeto vem se consolidando como uma adequada e potente 

política de formação, realizada em uma rede pública, o que pode ser 

constatado pelo seu tempo de existência como política municipal, 

pelo alcance de suas ações que atingem todas as professoras do 

município, pela capacidade de sistematização dos conhecimentos, 

pelas condições objetivas que oferece para a participação das 

professoras, por sua capilaridade (envolve coordenadores, 

professoras representantes das escolas, professoras em geral), pela 

sua inserção no organograma da Prefeitura, pela sua 

institucionalização no âmbito do município, pelo impacto que  

produz na formação e na construção da identidade profissional 

2. HISTÓRICO SOBRE O ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 

ZERO A SEIS ANOS EM LAGOA SANTA: 

 

 Até 1970: Havia duas instituições que atendiam crianças da pré-

escola, com idade entre quatro a seis anos. Uma da rede Estadual de 

ensino e outra da rede Particular de ensino.  

 De 1970 até 1980: Duas instituições de Educação Infantil são 

inauguradas neste período.  

       A partir da década de 80, Lagoa Santa passou a sofrer 

transformações no atendimento das crianças pequenas, em instituições 

públicas municipais, que se vinculam ao contexto histórico brasileiro mais 

geral.  Neste sentido, as orientações  que guiaram as propostas de pré-escola 

de massa, elaboradas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, 

formuladas  durante a década de 70 e 80, se fizeram presentes no âmbito 

municipal. Tratava-se de uma política de assistência ao pré-escolar, com 

escassos recursos orçamentários e apoiada no trabalho voluntário.  

      1972: Surge a primeira instituição pública de Educação Infantil do 

município: o pré-escolar Antônio de Castro Figueiredo. Esta primeira 

instituição não possuía prédio próprio e funcionava precariamente em uma 

casa adaptada. As pessoas que trabalhavam nessa instituição não possuíam  

formação específica em magistério. Entretanto, mesmo sem haver 
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propósitos claros acerca do projeto educacional, observava-se uma 

preocupação com o processo de alfabetização das crianças. Lagoa Santa, em 

conformidade com o que vinha ocorrendo no restante do país, assumia uma 

postura antagônica à noção expressa, alguns anos mais tarde, pela 

Constituição Federal de 1988, que compreende  o atendimento à criança de 

zero a seis anos como um direito da criança e um dever do Estado.  

 De 1980 a 1990: Foram inauguradas mais três instituições. 

  Momento marcado pelas críticas ao modelo de atendimento que 

considerava a educação pré-escolar como solução para os problemas 

acarretados pela pobreza.  Para responder a essas críticas o MEC criou o 

Programa Nacional de Educação Pré-escolar, em 1981, que estabelecia as 

diretrizes, prioridades, metas, estratégias, e um plano de ação voltado para 

as crianças em idade pré-escolar.   

    Ao longo dos anos seguintes, os discursos sobre a necessidade de 

instituições educacionais que atendessem às crianças pequenas, se 

diversificaram passando a ser uma luta pelo direito da criança de zero a seis 

anos a uma educação de qualidade. Direito que foi afirmado, em 1988, com 

a promulgação da Constituição Federal. Dentro desse contexto, em Lagoa 

Santa, o atendimento à Educação Infantil começou a ser ampliado, surgindo 

novas instituições.  

 Consideramos que o processo de apropriação das proposições do 

Projeto Alfaletrar não é simples. Percebemos que, embora esta 

apropriação apareça nos argumentos das professoras, na prática, ela 

nem sempre se materializa de forma coerente. Daí a grande 

importância da atuação da professora representante do Núcleo, que, 

se tiver condições favoráveis, pode fazer diferença nesse processo. 

 A experiência com o desenvolvimento da pesquisa nos leva a refletir 

sobre a importância de planejar, sistematizar, registrar, avaliar, mas 

também de pensar uma organização na Educação Infantil na 

perspectiva da criança.  

 Por meio da produção e participação coletivas nas rotinas, as 

crianças se tornam membros ativos e autoras das culturas infantis 

quando dialogam e interagem com as manifestações culturais dos 

diferentes grupos sociais.  

 Por meio do brincar e das interações sociais as crianças vão se 

apropriando de conhecimentos, saberes e experimentando formas de 

ser e de estar no mundo e, nesse movimento, as aprendizagens 

ganham sentidos diversos. 

 A leitura e a escrita na Educação Infantil tornam-se significativas 

quando concebidas  como práticas sociais.  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto Alfaletrar atribui  importância central ao direito da criança 

de apropriar-se da leitura e da escrita; considera a escrita como uma 

prática social; ressalta a importância do brincar como fundamental 

para a criança e trata a alfabetização e o letramento como 

indissociáveis. Todos estes aspectos são bastante condizentes com a 

teoria sócio histórica de Vigotski. 

 Há um reconhecimento acerca da importância do projeto para o 

desenvolvimento da prática pedagógica e uma legitimação das metas 

e diretrizes traçadas pela professora responsável pela turma na qual 

realizamos as observações.  

 Por meio da análise da prática da professora regente, fica evidente 

seu interesse em trabalhar os componentes  propostos no  projeto 

Alfaletrar. Contudo, a professora demonstrou-se preocupada com a 

organização do tempo e com o planejamento das atividades, 

manifestando dificuldade de manter uma integração deste 

planejamento na perspectiva da criança. 

 Embora em seus depoimentos a professora regente ressalte a 

importância do brincar associando-o à alfabetização e ao letramento, 

as observações mostraram que na organização da sua prática, dentro 

de uma rotina diária, há uma priorização do eixo da alfabetização. 

 De 1990 ao ano 2000: Foram inauguradas mais quatro instituições  

e duas instituições da rede estadual foram municipalizadas passando a 

atender a  Educação Infantil. 

O direito que foi afirmado, em 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal é reafirmado pouco depois pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em 1990, e, alguns anos mais tarde, pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação em 1996 (LDB/9394/96) que atribuiu à Educação 

Infantil o status de primeira etapa da educação básica.  

 Entre 2000 a 2014: mais seis instituições públicas foram inauguras, 

totalizando dezessete instituições com atendimento à Educação Infantil.  
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3. DADOS DO ATENDIMENTO À CRIANÇA DE ZERO A 

SEIS ANOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

LAGOA SANTA 

 

 Formas de atendimento 

 

 

   Elaborada pela autora. Fonte: histórico das escolas municipais de Lagoa Santa 

   entrevista concedida  pela coordenadora  de Educação Infantil do município 

   de Lagoa Santa. 

 

 

 

 O diagnóstico tem como principal função direcionar o trabalho, pois 

através dele é possível visualizar quais metas precisam ser melhor 

trabalhadas, quais práticas devem ser repensadas e quais atividades 

ou estratégias de aprendizagem merecem ser aprimoradas. 

 O projeto considera as bibliotecas literárias como sendo essenciais 

para a alfabetização e letramento. 

 Tem como natureza básica o desenvolvimento profissional das 

professoras da rede do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, 

promovendo a integração entre a teoria e a prática. 

 Há dois subprojetos intitulados de Paralfaletrar e Alfalendo. O 

Paralfaletrar  é uma exposição de procedimentos e recursos 

metodológicos utilizados pelas professoras para desenvolver a 

alfabetização e o letramento. O Alfalendo é uma exposição dos 

trabalhos literários que são produzidos juntamente com os alunos. 

 

 

 

 

 

TURMAS PARCIAL INTEGRAL 

Creche (4 meses aos 3 anos de 

idade) 

- 2 

Creche e pré-escola (4 meses aos 5 

anos de idade 

- 1 

Creche e pré-escola (2 anos aos 5 

anos de idade) 

2 2 

Turmas de Educação Infantil em 

escolas de Ensino Fundamental 

10 - 
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 No planejamento é definida a frequência com que cada componente 

do processo de alfabetização e letramento será trabalhado na 

semana, ao longo do ano letivo;– a sequência mais adequada para a 

distribuição dos componentes diariamente e semanalmente; e a 

duração média adequada para cada atividade relativa a cada 

componente.  

 O Núcleo realiza três diagnósticos anuais que tratam sobre as 

competências organizadas para cada nível de ensino, conforme 

estabelecido nas metas do Projeto Alfaletrar. Estes diagnósticos são 

aplicados a partir do Infantil I, na Educação Infantil. 

 Número de matrículas de crianças em creches privadas e 

públicas municipais de Lagoa Santa entre os anos 2001 e 2014.  

 

Dependência 

Administrativa 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Municipal 52 52 52 80 122 215 605 

Privado 72 87 100 72 116 105 85 

Total 124 139 152 152 238 320 690 

 Elaborada pela autora   Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 

 Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -  INEP -, Censo Educacional 2001a 2007 

                                                                                                   

 Dependência            

Administrativa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Municipal 660 635 548 632 748 769 739 

Privado 208 172 105 235 203 227 254 

Total 868 807 653 867 951 996 993 

        Elaborada pela autora   Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 
 Pesquisas   Educacionais Anísio Teixeira -  INEP -, Censo Educacional 20081a 2014 

 

   No ano de 2001 havia 52 crianças matriculadas na rede 

municipal, número inferior ao número de atendimento privado. 

Contudo, nos anos seguintes, o atendimento na rede pública 
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teve um aumento de 1420% no número de matrícula em relação ao ano 

de 2001. 

 Número de matrículas de crianças em pré-escolas privadas e 

públicas municipais de Lagoa Santa, entre 1999 e 2014 

       Elaborada pela autora.                                                                                                                                                                  

 Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
 Anísio Teixeira - INEP -, Censo Educacional 1999 a 2006 

 Elaborada pela autora.                                                                                                                                                                  

 Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

 Anísio Teixeira - INEP -, Censo Educacional 2007 a 2014 

 

 
 

 

 Para sintetizar a continuidade e integração dos componentes a serem 

desenvolvidos em cada ano dos três ciclos de  escolarização,   o  

Núcleo de  Alfabetização e Letramento criou o seguinte gráfico: 

 

 

  Este trabalho é realizado tendo como foco a integração dos 

componentes partindo sempre de um texto de acordo com a figura  

seguinte. 

Dependência 

Administrativa 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Municipal 1416 1532 1709 1693 1698 1202 1257 1248 

Privado 199 179 157 164 220 190 298 236 

Total 1615 1711 1866 1857 1918 1392 1555 1484 

Dependência 

Administrativa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Municipal 1205 1194 1229 1118 1070 1118 1171 1220 

Privado 121 174 139 188 271 208 287 278 

Total 1326 1368 1368 1306 1341 1326 1458 1498 
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 Fundamenta-se em quatro princípios: continuidade, integração, 

sistematização e acompanhamento.  

 Para manter a continuidade, o projeto tem garantido que o ensino 

funcione em ciclos: Ciclo de Introdução à alfabetização e ao 

letramento, do Maternal ao Infantil II, Ciclo Básico, do 1º ao 3º ano 

do Ensino Fundamental, e Ciclo de Consolidação, que engloba o 4º 

e o 5º anos. 

 Propõe e articula metas (objetivos visados), planejamento 

(programação de ações a serem desenvolvidas ao longo do itinerário 

para chegar às metas) e  itinerário pedagógico (caminho a seguir 

para chegar aos objetivos).  

 Define as metas e critérios para cada momento de aprendizagem 

com as crianças que tem início na Educação Infantil e se estende até 

as séries iniciais do Ensino Fundamental.  

 O caminho para se chegar as metas é uma escolha de cada 

professora da rede, em interação com o Núcleo de Alfabetização e 

Letramento.  

 A matriz curricular por metas é composta por sete componentes do 

processo de alfabetização e letramento: 1) Conceitualização da 

escrita; 2) Consciência fonológica, fonêmica e ortografia; 3) 

Tecnologia da escrita; 4) Linguagem oral; 5) Leitura; 6) Escrita; 7) 

Usos pessoais e sociais da leitura e da escrita. 

     Com relação ao número de matrículas na pré-escola, este, na rede 

privada, sempre foi inferior ao número de matrículas na rede pública.  

No ano de 1999, de acordo com os dados  do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP -, Censo 

Educacional de 1999 a 2014,  o número de matrículas passou de 1416 

(hum mil quatrocentos e dezesseis) crianças para 1220 (hum mil 

duzentos e vinte) crianças totalizando uma queda de 13,8%. Entre os 

fatores relevantes para esta queda está o fato do ingresso das crianças 

de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, a partir do ano de 

2004, no município de Lagoa Santa.  

                                                                                                                   

 Número de instituições de Educação Infantil públicas em 2015: 7 

(sete) 

 

 Número de instituições que atendem Educação Infantil e Ensino 

Fundamental em 2015: 10 (dez) 
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     Número de matrículas por turma na Educação Infantil em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada pela autora. Fonte: histórico das escolas municipais de Lagoa Santa  e entrevista concedida  

pela coordenadora  de Educação Infantil do município de Lagoa Santa. 

 

No ano de 2015, no município de Lagoa Santa, estavam 

matriculadas 2.246 (duas mil duzentas e quarenta e seis) crianças na 

Educação Infantil, em instituições públicas municipais. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ALFALETRAR 

 

 É desenvolvido através do Núcleo de Alfabetização e Letramento do 

Município de Lagoa Santa. 

 O Núcleo de Alfabetização e Letramento conta com a participação 

de uma professora representante de cada escola, representantes da 

Secretaria Municipal de Educação e a coordenadora do Núcleo, 

professora Dra. Magda Becker Soares. 

 A professora representante no Núcleo é o elo entre as escolas e o 

Núcleo de Alfabetização e Letramento. Indicada por seus pares, ela 

tem a função de levar os questionamentos, dúvidas e sugestões para 

serem analisados e discutidos no seminário do Núcleo, que acontece 

semanalmente.  

 Todas as proposições e discussões desenvolvidas nos seminários 

semanais são também discutidas nas escolas, através da professora 

representante do Núcleo, nos “Repasses” mensais e no contato entre 

as professoras, no dia a dia da escola.  

 O Projeto Alfaletrar contempla, além dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a Educação Infantil, direcionando o trabalho com a 

leitura e a escrita. 

 

 

Turma Idade Número de  

Instituições que 

atendem  

Número de 

crianças 

matriculadas 

Berçário 4 meses a 1 ano 3 47 

Maternal I 1 ano a 2 anos 4 77 

Maternal II 2 anos a 3 anos 10 232 

Maternal III 3 anos a 4 anos 17 605 

Infantil I 4 anos a 5 anos 15 612 

Infantil II 5 anos a 6 anos 15 673 


