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INFORMAÇÕES SOBRE O PNAIC AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS – 2014 

 

No Estado Tocantins desde 2007, utiliza-se o Referencial Curricular para o Ensino Fundamental 

como documento norteador para o trabalho em sala de aula e até 2012 utilizou-se também as 

matrizes de habilidades do Programa Circuito Campeão para os Anos Iniciais. 

 

A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de 9 anos, estabelece, no art. 30, que os 3 anos iniciais do Ensino 

Fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, mas também o desenvolvimento 

das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, literatura, 

educação física, música e demais artes, assim como, o aprendizado da matemática, da ciência, da 

história e da geografia. 

 

Para atender ao que estabelece a Resolução supracitada, em 2013 foi implantado em todo país o 

Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, tendo como um dos Eixos de atuação 

a Formação Continuada presencial para os professores que atuam nos 3 anos iniciais e seus 

orientadores de estudos. 

 

Com a implantação do PNAIC, vale ressaltar que, para subsidiar o trabalho dos professores, há 

cadernos de estudos que orientam o planejamento, os quais trazem os Direitos de Aprendizagem, 

bem como os conhecimentos e capacidades que deverão ser desenvolvidos pelos alunos do 1º ao 

3º Ano ao longo do ano letivo.  

 

Portanto, para planejar é importante que os professores e coordenadores pedagógicos tenham 

consciência dos Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização estabelecendo uma 

progressão no ensino que proporciona a progressão nas aprendizagens a cada ano. 

 

Será de suma importância que, os coordenadores pedagógicos conheçam o material dos 

professores alfabetizadores e acompanhem a aplicabilidade destes durante o planejamento das 

aulas, uma vez que deve ser trabalhado de acordo ao que vem sendo orientado e estudado nas 

formações do PNAIC. 

 

Os Eixos direcionadores que são estudados nos cadernos do PNAIC são os mesmos utilizados no 

Referencial Curricular do Estado do Tocantins. Em Língua portuguesa: leitura, oralidade, 

produção de textos escritos e análise lingüística; Matemática: números e operações, grandezas e 

medidas, geometria e tratamento de informação, é importante frisar que, os livros didáticos de 

alfabetização, foram elaborados utilizando esses Eixos de Ensino dos Componentes Curriculares 

de Língua Portuguesa e Matemática.  

 

http://pacto.mec.gov.br/component/content/article/26-eixos-de-atuacao/54-formacao
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Sugere-se a utilização dos recursos didáticos distribuídos pelo MEC (livros didáticos e obras 

complementares aprovados no PNLD, livros do PNBE e PNBE Especial e os jogos) para 

planejar situações didáticas desenvolvidas em sala de aula. 

 

Por outro, lado sugere-se também, que todos tenham conhecimento dos instrumentos inseridos 

no SGE, que foram elaborados a partir dos cadernos do PNAIC, os quais foram reorganizados 

por área de conhecimento. Estes instrumentos têm o objetivo de registrar o desempenho dos 

alunos do 1º ao 3º Ano (avaliação). O mesmo será o documento comprobatório da vida escolar 

do aluno quando for transferido de uma Unidade Escolar para outra. 

 

Lembrando que o acompanhamento da turma deverá ser preenchido apenas no início e no final 

do ano, porém a ficha de acompanhamento do aluno e a de conselho deverão ser preenchidas 

bimestralmente. 

 

No caso de transferência o responsável deverá levar a ficha de acompanhamento do aluno e do 

conselho de classe, devidamente preenchidas com todas as observações necessárias ao 

prosseguimento dos estudos em outra Unidade Escolar. 

 

Maiores informações podem ser obtidas na Coordenadoria da Educação Básica, com a equipe do 

PNAIC pelo telefone- 3218-1439 e no sítio do MEC - http://pacto.mec.gov.br/-Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa.  
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