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Apresentação
O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do trabalho desenvolvido, em 2019, no âmbito do convênio
de colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação de
Santo André, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE) e a equipe
ENATUS da Universidade Federal do ABC, em andamento desde
2017.
O objeto do convênio é aplicação, em escolas públicas municipais de Santo André, do currículo informatizado
Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos (ALEPP),
desenvolvido por pesquisadores do INCT-ECCE (de Rose et
al., 1996; de Souza et al., 2009), mediante uso da plataforma
GEIC (Gerenciador de Ensino Individualizado por Computador:
http://geic.ufscar.br/site/). Este currículo tem caráter suplementar, isto é, deve se somar ao trabalho do professor em
sala, mas não o substitui.
A aplicação do currículo nas escolas foi realizada sob
responsabilidade da CEPEC da SME, com apoio da equipe
ENACTUS da UFABC. Em 2019 foram atendidos alunos de oito
escolas e a SME destinou 21 professores para dedicação ao
projeto. Os professores foram capacitados pelo INCT-ECCE,
e posteriormente orientados e acompanhados ao longo dos
dois semestres por membros da ENACTUS, com supervisão
direta da CEPEC.
Procedimento geral
As atividades eram realizadas na sala de informática de
cada escola, no horário regular de aulas1. As turmas tinham
de dois a cinco alunos, mas cada aluno participava individualmente, utilizando um dos computadores, sob a supervisão
de um professor ou monitor. As sessões individuais duravam
entre 20 e 60 minutos por dia, dependendo do ritmo do aluno
para completar a atividades programadas. Após a participação, o aluno retornava para a sala de aula.
Foram aplicados dois módulos de ensino, que apresentam
tarefas com dificuldades gradualmente crescentes. Os alunos
foram inicialmente avaliados quanto às competências em leitura e escrita e, a depender de seus resultados no instrumento de
avaliação, alguns alunos iniciaram os trabalhos pelo Módulo 1 e
prosseguiram para o Módulo 2, enquanto outros iniciaram diretamente pelo Módulo 2.

Os alunos cursavam o 3º, 4º ou 5º ano, com idades variando
de 7 a 15 anos, com incidência maior na faixa etária de 9 a 11
anos (Tabela 2), sendo a maioria constituída de meninos (62,4%).
No conjunto, foram realizadas, nesse ano, 24.287 sessões de
ensino, que somadas às 2022 sessões realizadas em 2017 (de
setembro a dezembro) e às 11.161 realizadas em 2018, somaram 37.470 sessões (Tabela 3), como resultado do trabalho no
convênio. O número de sessões por escola foi proporcional à
quantidade de alunos da escola atendidos pelo ALEPP.

Tabela 1 Número de alunos participantes do projeto
ALFATECH em 2019, por escola de acordo com o ano de
entrada
Ano de início
Escolas
Professor João de Barros Pinto
Cora Coralina
Odylo Costa Filho
Professor José do Prado
Miguel Sanches Ruiz
Machado de Assis
Augusto Boal
Paranapiacaba
TOTAL

2018
N
41
84
37
29
32
44
42
04
313

2019
N
16
10
22
23
10
01
03
06
91

TOTAL
N
%
82
17,6
103 22,1
87
18,7
52
11,1
42
9
45
9,7
45
9,7
10
2,1
466
100

Tabela 2 - Número de alunos participantes do projeto
ALFATECH de acordo com idade e gênero
Gênero
Idade

Masculino
N

7

Feminino

%

N

9

%
6

TOTAL
N
15

%
3,2

8

23

13

36

7,7

9

75

54

129

27,7

10

84

51

135

29,0

11

70

33

103

22,1

12

22

7

29

6,2

13

7

8

15

3,2

14

1

2

03

0,6

15

0

1

01

0,2

TOTAL

291

62,4

175

37,6

466

100

Tabela 3 - Número de sessões realizadas no Projeto ALFATECH
em cada escola participante ao longo do período setembro de
2017 a dezembro de 2019
Ano
Escolas
Professor João de Barros
Pinto
Cora Coralina
Odylo Costa Filho

Dados gerais sobre os alunos participantes
Em 2019 foram atendidos 466 alunos (Tabela 1) que apresentavam aprendizagem insuficiente de leitura e escrita. Parte dos
alunos era remanescente de turmas iniciadas em 2017 (62) ou
em 2018 (313) e outra parte iniciou no projeto em 2019 (91).

2017
N
25
09
28
62

Professor José do Prado

2017

2018

2019

TOTAL

Sessões

Sessões

Sessões

Sessões

780

2249

4253

7282

294

1688

5114

7096

948

1849

4840

7637

-

1210

3110

4320

Miguel Sanches Ruiz

-

1068

2764

3832

Machado de Assis

-

1840

1690

3530
3244

Augusto Boal

-

900

2344

Paranapiacaba

-

357

172

529

2022

11161

24287

37470

TOTAL

1 Uma alternativa fortemente recomendada é que, quando possível, o aluno trabalhe no ALEPP no contra turno de seu período de aulas, para não perder as atividades de sala de aula.
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Resultados de aprendizagem
Módulo 1

Os resultados mostraram que os alunos fizeram progressos tanto em leitura quanto em escrita por composição (Figura 1), com diferenças estatisticamente significativas entre os resultados na avaliação inicial e final.
Os alunos atendidos em 2019 que iniciaram participação em 2017 e 2018 apresentaram médias próximas a
70% de acertos em leitura e 50% de acertos em escrita
na avaliação inicial. Ao final do ano de 2019, os alunos
apresentaram médias próximas de 90% de acertos em
leitura e 80% de acertos em escrita. Os alunos, que ingressaram em 2019, iniciaram com médias próximas a

Percentual médio de acertos

Leitura

2017

60% de acertos em leitura e 40% de acertos em escrita.
Ao final do ano, os alunos apresentaram médias próximas a 90% de acertos em leitura e 80% de acertos
em escrita. A continuidade na realização das atividades
demonstrou ser um fator importante para o progresso
dos alunos. A figura mostra ainda que, além de ler e
escrever as palavras que foram ensinadas, na avaliação
final também foram observados elevados percentuais
de acertos com palavras novas (barras cheias), em uma
demonstração de generalização ou transferência de
aprendizagem.

2018

2019

Escrita (por composição, pela seleção de letras pelo mouse)
2017

2019

2018

Avaliações Inicial e Final (em dezembro/2019)
Legenda: Palavras Ensinadas

Palavras Novas

Figura 1. Média de acertos (%) na avaliação inicial e final, por meio do instrumento ARLE, para leitura e ditado por composição. A leitura de palavras novas indica generalização ou transferência de aprendizagem. O asterisco indica diferença significativa entre a avaliação inicial e final (p<0,001).
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As competências na avaliação inicial eram tão maiores quanto mais velhos os alunos (Figura 2, barras claras), embora não atingissem o critério de 100% de acertos. Os progressos em leitura, indicados como avaliação
Final se aproximaram de 100%. Os progressos em escrita foram ligeiramente menores do que em leitura, o que

Percentual médio de acertos

N=7

7

N=28

8

N=101

9

confirma uma tendência observada em outros estudos.
Nesta figura as barras cheias também indicam um grau
considerável de transferência de aprendizagem para palavras novas, com percentuais próximos ao obtidos com
as palavras que foram ensinadas.

10

N=112

N=87

11

12

N=25

N=8

13

Escrita por composição
N=7

N=28

N=101

N=112

N=87

N=25

N=8

Avaliações Inicial e Final (em dezembro/2019)
Legenda: Palavras Ensinadas

Palavras Novas

Figura 2. Média de acertos (%) nas avaliações Inicial e Final para leitura e ditado por composição, em função da
idade dos alunos. O asterisco indica diferença significativa entre as duas avaliações (p<0,05).
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Quando os resultados são examinados de acordo foram estatisticamente significativas) e os resultados
com o gênero (Figura 3), verifica-se que tanto os me- alcançados foram semelhantes entre eles, tanto em leininos quanto as meninas apresentaram progressos en- tura quanto em ditado
tre a avaliação no início e no final do ano (as diferenças

Percentual médio de acertos

Leitura

Meninas

Meninos

Escrita por composição

Avaliações Inicial e Final (em dezembro/2019)
Legenda: Palavras Ensinadas

Palavras Novas

Figura 3. Média de acertos na avaliação de meninas e meninos, no início e no final do ano, para leitura e ditado por
composição. O asterisco diferença significativa entre as duas avaliações (p<0,01).
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Quanto maior a frequência semanal às sessões de
ensino, maior o progresso dos alunos, em comparação
ao seu desempenho inicial (Figura 4). A regularidade

Diferença entre avaliação final e inicial

Leitura

0, 05-0,5

N= 44, 32, 63, 98, 64, 19

0,5-0,8

0,8-1,1

Ditado por Composição

0, 05-0,5

na realização das atividades mostra-se um fator crítico para a aprendizagem e a consolidação de leitura e
escrita.

0,5-0,8

1,1-1,5

1,5-1,8

1,8-2,2

N= 61, 34, 70, 115, 69, 19

0,8-1,1

1,1-1,5

1,5-1,8

1,8-2,2

Frequência Média (dias/semana)
Figura 4. Diferença na porcentagem de acertos entre o desempenho final e inicial em leitura e ditado por composição, em função da frequência média (dias/semana) de comparecimento às sessões do Projeto Alfatech. N indica
o número de alunos em cada faixa de frequência semanal.

O ritmo de progresso variou entre os alunos (o que é viabilizado pelo ensino individualizado) e também do ano de início da participação. Portanto, deve-se considerar que a medida geral de progresso (médias) reﬂete quantidades muito
diferentes de avanço nas atividades, que são distribuídas em
unidades de ensino do Módulo 1 (Figura 5). O número de alunos que iniciou a participação no Módulo 1 no ano de 2017
é menor, uma vez que o Projeto Alfatech teve início no segundo semestre desse ano, assim como o número de alunos

que encerrou o módulo também é menor. Dos 110 alunos
que finalizaram a Unidade 1 em 2018, aproximadamente 90
também finalizam o módulo completo e dos 74 alunos que
finalizaram a primeira unidade em 2019, aproximadamente
30 finalizam o módulo inteiro. Esse resultado confirma que
o processo de aprendizagem de leitura leva tempo para se
consolidar; como os alunos só progridem de uma unidade
para outra quando mostram domínio do material ensinado,
os alunos que concluíram o módulo completaram, com excelência, um grande número de tarefas programadas.
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2018

2019

Número de Alunos

2017

Unidades de ensino do Módulo 1
Figura 5. Número de crianças que completaram cada unidade do Módulo 1 até novembro de 2019.

Percentual médio de acertos

A análise separada por unidades completadas (com critério de excelência) mostra que quanto maior o avanço
ao longo das atividades programadas para o módulo de ensino, maior o progresso, inclusive nas medidas iniciais
em cada unidade (Figura 6).

Figura 6. Média de acertos nas avaliações Inicial e Final para alunos que completaram as Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 do
Módulo 1. Cada barra indica os resultados dos alunos que completaram a respectiva unidade e todas as anteriores.
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Módulo 2

O Módulo 2 foi aplicado a 227 alunos em 2019. Como
mostra a Figura 7 os alunos que realizaram este módulo
mostraram progressos em leitura e escrita, como indicado pela diferença entre a avaliação no início e ao
final do ano, que foi estatisticamente significativa. Os
desempenhos em ditado foram ligeiramente menores
que os de leitura, tanto na avaliação inicial quanto na
final, o que confirma que a aquisição de uma das habili-

dades está relacionada com a outra, porém com a leitura avançando antes (e progredindo mais) que a escrita.
É preciso notar, ainda, que palavras no Módulo 2 eram
mais complexas do que as ensinadas no Módulo 1, uma
vez que envolviam dificuldades ortográficas (encontros
consonantais, dígrafos, e mais de um grafema para representar um som).

Ditado por Composição

Leitura

Percentual
acertos
Percentual
dedeacertos

N=277

Avaliações
Figura 7. Percentual médio de acertos nas avaliações iniciais e finais do Módulo 2 para as habilidades de leitura e
ditado por composição. O asterisco indica diferença significativa entre a medida inicial e a final.

Conclusão

De modo geral, os resultados mostraram um progresso considerável dos alunos nas habilidades ensinadas, com melhores resultados em leitura, seguidos de
perto pela melhoria na escrita. Inicialmente, os alunos
apresentavam dificuldade na leitura de palavras isoladas, mesmo que constituídas somente por sílabas simples (consoante seguida de vogal). Esse resultado era
alarmante, considerando-se que a maioria dos alunos
estava cursando do 2o. ao 5o. ano. Seu progresso ao final do ano (mesmo para quem completou apenas parte
do módulo de ensino) confirmaram dados de pesquisas
prévias, em situação controlada de laboratório, evidenciando a eficácia do ensino sistemático, individualizado
e informatizado. Os presentes resultados mostram que
o esforço realizado com esse grupo de alunos foi um importante investimento educacional para lidar com um
persistente problema nas fases iniciais da alfabetização.
Relatos anedóticos dos professores que lidaram com os

alunos no cotidiano revelam que, para muitos deles,
esta oportunidade de ensino representou, efetivamente, uma mudança fundamental, transformando não só
sua aprendizagem, mas sobretudo sua motivação para
aprender e a maneira como passaram a encarar as tarefas acadêmicas.
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