
 

RELATÓRIO de atividades do GT10 ALFABETIZAÇÃO: LEITURA E ESCRITA 

(nov/2009 a ago/2010) 

 

No ano de 2010, o GT 10 está sendo coordenado pelas professoras Cláudia Maria 

Mendes Gontijo - UFES (coordenadora) e Edith Frigotto - UFF (vice-

coordenadora).  

O comitê Científico do GT, votado na última reunião, é constituído pelas 

professoras Isabel Frade da Silva (UFMG) e Ludmila Tomé de Andrade. São 

pareceristas ad hoc os professores Eliane Peres (UFPEL), Dagoberto Buin Arena 

(UNESP), Marlene Carvalho (UCP), Andrea Brito (UFPE) e Marildes Marinho 

(UFMG). 

Segue abaixo as atividades do GT: 

 

a) Participação da coordenação do GT no I SHIELE (I Seminário 

Internacional sobre História do Ensino de Leitura e de Escrita), no 

período de 8 a 10 de setembro de 2010, Marília, SP. 

b) Participação, no mês de março de 2010, da reunião de coordenadores 

de GT em Belo Horizonte, MG. 

c) Definição com os membros do GT dos participantes da sessão especial 

e do trabalho encomendado.  

d) Convite aos professores Brian Street e João Wanderley Geraldi para 

participarem da sessão especial intitulada Alfabetização e letramento: 

tensões teóricas, metodológicas de políticas e da professora Roxane 

Rojo para participar do trabalho encomendado denominado Concepções 

de letramento e pesquisa em educação. 

e) Distribuição dos 26 trabalhos e 1 pôster para avaliação dos pareceristas 

ad hoc; elaboração de parecer referente ao pôster; organização da 

programação do GT para a 33ª reunião. Inclusão, nas mesas de 



 

apresentação dos trabalhos, dos membros do CC e de pareceristas ad 

hoc como debatedores. 

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

sessão debate intitulada Alfabetização no Brasil: políticas e práticas atuais. 

g) Participação da professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, 

coordenadora do GT, como palestrante, nos seguintes eventos: 

 

- Palestrante no Fórum Permanente de Alfabetização do Espírito Santo 

com a palestra Concepções de alfabetização e práticas, na cidade de 

Vitória, ES. 

- Palestrante no I Seminário Internacional sobre História do Ensino de 

Leitura e de Escrita, na cidade de Marília, São Paulo. 

-  

Vitória, 13 de setembro de 210. 

 

Edith Frigotto 

 


