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Síntese dos resultados de pesquisas sobre o ensino de
leitura e escrita empregando o Curriculo ALEPP e seus
efeitos sobre a leitura com compreensão, leitura oral e
nomeação de figuras em crianças com deficiência
auditiva, apresentados na live “Deficiência Auditiva e
Ensino de Leitura e Escrita"
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O QUE É O CURRÍCULO ALEPP?

QUAL SUA FINALIDADE?

O currículo Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos
Passos (ALEPP) foi desenvolvido por pesquisadores do INCTECCE1. Está disponibilizado por meio da plataforma GEIC
(Gerenciador de Ensino Individualizado por Computador) que
pode ser acessada pelo endereço http://geic.ufscar.br/site/).

O ALEPP baseia-se na resposta ativa da criança; começa com
tarefas fáceis e vai para as mais difíceis; avança somente após
garantir a aprendizagem das primeiras tarefas; dá retorno
imediato sobre acerto ou erro e implementa procedimentos
de ensino que minimizam erros. Diante de erros, dá novas
oportunidades de aprendizagem e avalia a aprendizagem
durante todo o processo.

GEIC
Gerenciador de Ensino Individualizado por Computador

Essas características garantem ao ritmo de ensino e ao
conteúdo
ensinado,
características
totalmente
individualizadas às necessidades do aprendiz.
O ALEPP tem caráter suplementar e não substitutivo das
atividades de ensino em sala de aula. Pode ser uma
alternativa para alunos no contra-turno de seu período de
aulas.

O ALEPP está organizado em módulos de ensino e de
avaliação e as bases dos módulos iniciais envolvem ensinar
um conjunto mínimo de relações entre palavras escritas,
palavras ditadas e figuras, bem como suas unidades menores
como as sílabas e letras. A partir daí, a criança pode ampliar a
sua produção verbal para novas palavras e até sentenças ou
frases em tarefas de leitura e de escrita.

Há muita pesquisa envolvida (mais de 40 anos) que fornece as
bases científicas para o desenvolvimento do ALEPP e
resultados recentes de sua aplicação em larga escala, com
população ouvinte do Projeto Alfatech2, demonstra
progressos notórios na aprendizagem de habilidades de
leitura e de escrita.
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CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA APRENDEM COM O ALEPP

ALEPP E COMPREENSÃO LEITORA,
LEITURA ORAL E NOMEAÇÃO DE FIGURAS

Os efeitos do ALEPP têm sido avaliados em crianças com
Deficiência Auditiva que optaram por dispositivos de
reabilitação como o Aparelho de Amplificação Sonora
Individual (AASI) e, principalmente, o Implante Coclear (IC).
Nos últimos anos foram conduzidos quatro estudos com
crianças com deficiência auditiva totalizando 22 crianças
expostas ao Módulo I do Currículo ALEPP que ensina palavras
sem dificuldades ortográficas; este número de participantes
aumenta para 34 se consideramos outros programas de
ensino e pesquisa do INCT-ECCE de base semelhante no
ensino de leitura de palavras. As idades variavam entre 6 anos
a 12 anos, todos estavam matriculados no Ensino
Fundamental 1 e 9 frequentavam o Atendimento Educacional
Especializado (AEE)1.
Nos estudos com o ALEPP, todos os
participantes usavam dispositivos de
reabilitação
auditiva,
AASI
(9
participantes) ou IC (13 participantes).
http://www.audimax.com/implante-coclear
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Antes de realizar as tarefas do Currículo ALEPP as crianças apresentavam desempenhos próximos de 50% de acertos em tarefas
receptivas (compreensão leitora) e expressivas (leitura oral e nomeação de figuras) – barras brancas.
Depois de realizar as atividades do ALEPP os progressos foram notórios em habilidades repeptivas e expressivas – barras verdes.
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