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1 . INTRODUÇÃO  

 

O planejamento vem se apresentando como uma questão relevante nas diferentes ações 

de formação de professores que realizamos nos últimos dez anos tanto no âmbito do ensino, 

como da extensão. De forma mais contundente, na formação que coordenamos no âmbito do 

Programa de Alfabetização da Idade Certa – PNAIC 2017, uma vez que a Universidade 

Federal do Rio Grande- FURG participou como uma das instituições públicas responsáveis 

pela coordenação e formação de professores alfabetizadores de municípios pertencentes a 

cinco Coordenadorias Regionais de Educação.  

A partir das experiências de formação realizadas até então é que propomos esta 

pesquisa que tem os seguintes objetivo: i) compreender os desafios da organização do 

trabalho pedagógico da sala de aula da alfabetização; ii) conhecer as diferentes modalidades 

organizativas do processo de planejar as ações de sala de aula; iii) identificar os aspectos 

contemplados na prática de planejamento como, por exemplo, os tipos de atividades e as áreas 

de conhecimentos contempladas, observando se esta prática vem sendo articulada com as 

esferas mais amplas de planejamento, qual seja, a proposta pedagógica da professora com o 

Projeto Pedagógico da Escola. 

 

  

2 . METODOLOGIA  

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que buscamos identificar 

concepções dos participantes sobre a cultura pedagógica brasileira, mais especificamente 

sobre aspectos que estão imbricados ao planejamento. De acordo com Gialdino (2007), a 

perspectiva qualitativa busca compreende o conhecimento dos atores sociais e suas práticas. 
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Desse modo, optamos por realizar inicialmente um questionário a fim de obter um panorama 

geral sobre os professores do ciclo da alfabetização bem como as práticas que realizam em 

relação ao planejamento. Utilizamos duas categorias para orientação da produção de dados: 

uma sobre as práticas cotidianas de planejamento e outra sobre os desafios que encontram 

para realizar tal prática docente. Além disso, fizemos um levantamento de aspectos sobre a 

formação e tempo de atuação no magistério. 

Os questionários têm por intenção reconhecer inicialmente as práticas de planejamento 

das professoras-alfabetizadoras que atuam em escolas públicas do município do Rio Grande 

RS, as quais participaram da formação promovida pelo PNAIC 2017- FURG. Os 

questionários foram aplicados no encontro da última etapa da formação dos professores 

alfabetizadores de Rio Grande. Cabe explicar que a escolha das professoras-alfabetizadoras 

teve como critério, estar atualmente atuando em classes de alfabetização e participando do 

PNAIC 2017.  

Após essa etapa organizaremos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

grupos com professores alfabetizadores que estão em início na carreira docente para 

desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, sendo que um dos focos de trabalho, será o 

planejamento. Com esses professores, realizaremos filmagens dos encontros e entrevistas, 

visando aprofundar a temática.   

 

3 . RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Destacamos que neste momento, os dados estão sendo descritos e analisados. De uma 

maneira geral constatamos que a prática de planejamento tem se constituído em um desafio na 

dinâmica de trabalho da maioria dos professores alfabetizadores, embora reconheçam sua 

importância para a organização do trabalho da sala de aula. Também, alguns afirmam que a 

articulação entre os diferentes níveis de planejamento escolar nem sempre acontece em 

função dos esparsos tempos de formação continuada, o qual poderia propiciar uma 

compreensão mais ampla do planejamento escolar.  

A finalização de alguns Programas federais de formação continuada, como o PNAIC 

foi denunciada por alguns professores que tiveram a possibilidade concreta de realizar 

formação continuada e, neste momento, não veem alternativas para prosseguir seus processos 

formativos. Mesmo diante deste contexto, de poucas políticas para a formação continuada 
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para professores alfabetizadores seguimos trabalhando nesta temática buscando subsídios em 

teóricos que têm preconizado sobre a importância da reflexão da prática e da 

profissionalização do fazer docente, no sentido de intencionar cada vez mais a ação da sala de 

aula e, ao mesmo tempo, tomá-la como espaço potente de formação continuada 

(PIMENTA,2012, IMBERNÓN, 2009) pois acreditamos que a prática de planejamento pode 

se constituir numa estratégia de formação continuada por meio da reorganização do trabalho 

no cotidiano de turmas de alfabetização numa perspectiva de interdisciplinaridade e 

integração de saberes (HERNANDEZ,1998,  FAZENDA,2001).  

   

4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 As ações de pesquisa e extensão que vimos realizando e especialmente, esta sobre a 

prática de planejamento dos alfabetizadores tem propiciado pensar em outras ações de 

formação continuada junto a Secretaria de Educação do Município do Rio Grande – RS, no 

sentido de construir espaço concreto de acompanhamento destes profissionais, tanto os 

iniciantes na carreira como os demais professores alfabetizadores. Além disso, tem suscitado 

discussões e estudos nas disciplinas do campo da alfabetização no curso de Pedagogia e, ao 

mesmo tempo, dinamizado a metodologia da sala de aula na formação inicial, imprimindo 

uma perspectiva de formação alicerçada na prática pedagógica. 
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