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RESUMO:
O objetivo desta oficina é apresentar evidências científicas recentes e seus aportes teóricos
interdisciplinares convergentes, que apontam quais são os melhores preditores do sucesso
na alfabetização em língua portuguesa. Ou seja, quais são os fatores que precisam ser
observados e promovidos de modo a ampliar as chances de sucesso no aprendizado inicial
da leitura e da escrita. Tendo em conta esses mesmos referenciais, serão apresentados
alguns parâmetros seguidos de sugestões de atividades ou recursos para a sua avaliação e
promoção. Parte destas sugestões incentiva a mobilização não apenas professores e alunos,
mas de toda a comunidade escolar. Estes parâmetros se estruturam em alguns eixos: 1 Integridade sensorial e motora; 2 – Conhecimentos e habilidades cognitivas e sócio-afetivas;
3 - Atitudes pessoais favoráveis à aprendizagem. Este conhecimento pode contribuir para a
definição das metas e procedimentos de sondagem e acompanhamento dos estudantes
matriculados no início do Ensino Fundamental, e em parte, desde de Educação Infantil. Será
enfatizada a importância da promoção inicial e preventiva destes preditores, tendo em vista
que promover e prevenir é sempre mais fácil, prazeroso, econômico e potente para o
desenvolvimento humano integral do estudante, do que a remediação de dificuldades
persistentes ao longo da escolarização.

SUGESTÕES DE LEITURA: As indicações de leitura serão apresentadas durante o curso Artes
Médicas, 2004.
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