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RELATÓRIO DE ATIVIDADES GT10 ALFABETIZAÇÃO: LEITURA E ESCRITA 

(nov/2010 a ago/2011) 

 

No período 2010-2011, o GT 10 alfabetização, Leitura e Escrita está sendo 

coordenado pelas professoras Cláudia Maria Mendes Gontijo - UFES 

(coordenadora) e Marildes Marinho - UFMG (vice-coordenadora – in memoriam). 

Aqui, não podemos deixar de registrar a saudade que sentimos da 

professora Marildes Marildes, tirada do nosso convívio de forma abrupta e 

incompreensível. Parafraseando Fernando Pessoa, a morte chegou cedo 

para a Mariles, mas o ideal não acabou. 

O Comitê Científico do GT, eleito na 33a reunião, é constituído pelas 

professoras Ludmila Thomé de Andrade (UFRJ), Maria do Socorro Alencar Nunes 

Macedo (UFSF) e Cleonara Maria Schwartz (UFES). São pareceristas ad hoc os 

professores Dagoberto Buin Arena (UNESP), Eliane Teresinha Peres (UFPel), 

Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT), Eliana Borges Correia de Albuquerque 

(UFPE) e Célia Abicalil Belmiro (UFMG). 

As atividades realizadas no período foram listadas em seguida: 

a) Participação, no mês de março de 2011, da reunião de coordenadores 

de GT, na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 

b) Organização, juntamente com os coordenadores da Subárea 5, da 

sessão especial intitulada Políticas públicas e práticas cotidianas de 

alfabetização para a infância. 

c) Convite aos professores Romualdo Portela de Oliveira (USP), Theresa 

Adrião (UNICAMP) e Bianca Cristina Correa (USP/Ribeirão Preto) para 

participar da sessão especial intitulada Políticas públicas e práticas 



 

cotidianas de alfabetização para a infância. Os professores Artur Gomes 

de Morais (UFPE) e Maria Teresa Esteban (UFF) também foram 

convidados para participar como palestrantes no trabalho encomendado 

denominado Políticas de avaliação da alfabetização. 

d) Distribuição dos 40 trabalhos e 7 pôsteres submetidos para avaliação  

entre os pareceristas ad hoc; consolidação dos pareceres emitidos pelos 

pareceristas na avaliação dos pôsteres; organização da programação do 

GT para a 34ª reunião.  

e) Participação da coordenadora do GT no Comitê Científico do VI 

Congresso Brasileiro de História da Educação, realizado na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 16 a 19 de maio 

de 2011. 

f) Participação da coordenadora do GT na Comissão Organizadora Local 

do VI Congresso Brasileiro de História da Educação, realizado na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 16 a 19 de maio 

de 2011. 

g) Participação da coordenadora do GT como moderadora da mesa 

redonda intitulada Memórias, instituições e histórias das práticas 

educativas, no VI Congresso Brasileiro de História da Educação, 

realizado na Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 16 a 

19 de maio de 2011. 

h) Participação da coordenadora do GT na organização e coordenação do 

II Simpósio de Alfabetização, Leitura e Escrita: balanço crítico da 

década da alfabetização, que será realizado nos dias 13 e 14 de 

outubro, na Universidade Federal do Espírito Santo. 

i) Participação da coordenadora do GT, como palestrante, no Fórum 

Permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo. Os 

temas das palestras foram: Alfabetização linguística e letramento e 

Problematizando o Pró-letramento. 



 

 

Vitória, 05 de agosto de 2011. 

 

Cláudia Maria Mendes Gontijo 


