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Ações do GT  

 

Após a 35ª reunião anual da ANPED o GT trabalhou no sentido de realizar os convites 

aos professores que iriam realizar o minicurso e o trabalho encomendado. Os convites 

foram aceitos plenamente. 

Iniciamos com certa antecedência a divulgação do GT nas listas de e-mails no sentido 

de pedir que os pesquisadores encaminhassem trabalhos. Consideramos que a 

surpreendente quantidade de pôsteres a serem apresentados na 36ª reunião (um total 

de 7) seja o resultado desta divulgação. 

Em março de 2013 fomos convidados pelo INEP para participar de um seminário cujo 

tema foi o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O seminário 

foi bastante produtivo e pudemos discutir criticamente a perspectiva de avaliação 

nacional da alfabetização colocada pelo INEP.  

Em junho de 2013 fomos convidados a participar de uma reunião na sede da OEI 

(Organização dos Estados Ibero-americanos), em Brasília, realizada pela OEI e pela 

diretoria de Educação Infantil do MEC. Além da coordenadora, a professora Cecília 

Goulart também foi escolhida como representante do  GT nesta reunião. A pauta era a 

discussão da política de Educação Infantil no que se refere ao lugar da alfabetização 

nessa fase da educação básica. A reunião foi produtiva e um documento foi elaborado 

como resultado do diálogo entre as diversas instituições ali representadas. Como 

encaminhamento foi pedido ao GT que discutisse os acordos ali realizados e a 

possibilidade de uma participação maior do GT na construção de uma política nacional 

para a Educação Infantil que avance em relação ao que já está implementado.  



Em julho de 2013 participamos de uma reunião na UFMG (no âmbito do I Congresso 

Brasileiro de Alfabetização) com a Associação Brasileira de Alfabetização juntamente 

com várias entidades do país. O convite feito pela ABALF teve o objetivo de construir 

uma maior aproximação desta associação com as diferentes instituições que se 

interessam pela questão da alfabetização no Brasil. A ideia é começar a pensar ações 

conjuntas em torna da questão da alfabetização no sentido de intervir criticamente e 

poder contribuir para a melhoria das políticas e práticas de alfabetização no país.  

   


