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1. Introdução  

 

Neste trabalho, trataremos da pesquisa “Meta-avaliação da alfabetização: Uma 

investigação do papel e potencialidade de itens e escalas de escrita”1, que propõe a 

constituição de um corpus de escrita infantil, composto de dados de uma avaliação em 

larga escala, na área de alfabetização, leitura e escrita: a Avaliação Diagnóstica da 

Alfabetização no Estado do Espírito Santo – Paebes/ Alfa.  

 

Para tanto, na próxima seção, destacamos momentos relevantes da avaliação em larga 

escala no Brasil, a fim de situar o contexto mais amplo onde os dados da pesquisa se 

originam. Na seção 3, abordamos a avaliação da alfabetização, leitura e escrita em nosso 

país, destacando questões que motivaram o desenvolvimento da pesquisa ora tratada. Na 

seção 4, tratamos da pesquisa citada, apontando que sua principal ação é a constituição 

de um corpus de escrita infantil. Na seção 5, apresentamos resultados de uma análise 

preliminar de dados de avaliações do Paebes/ Alfa. Na seção 6, abordamos os principais 

aspectos metodológicos envolvidos na pesquisa. Na última seção, fazemos as 

considerações deste trabalho, apresentando perspectivas futuras da pesquisa aqui tratada 

 

 

 

 

 

2. Momentos importantes da avaliação em larga escala no Brasil 

 

                                                           
1 Agradecemos ao Ministério da Educação – MEC/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP o financiamento para a pesquisa citada que é desenvolvida no 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais – Ceale/ FaE/ UFMG. 



Pode-se dizer que a implementação de avaliações em larga escala como política pública, 

tal como conhecida hoje, começou no Brasil, na década de 80, quando o Ministério da 

Educação – MEC iniciou estudos sobre avaliação educacional. Contudo, nesse período, 

as avaliações focalizavam projetos isolados que, em função de suas particularidades, 

não permitiam uma integração entre instrumentos ou metodologias de avaliação. 

 

Naquele momento, marcado pelo processo de democratização da sociedade, 

destacavam-se a ampliação quantitativa do acesso ao ensino fundamental e o fracasso 

escolar nessa modalidade de ensino. Autores como Fletcher e Ribeiro (1988), Ribeiro 

(1991) e Klein (1995) apresentam estudos que mostram que o acesso à primeira serie do 

Ensino Fundamental envolvia aproximadamente 95% da população. Esses mesmos 

autores indicam que, porém, “cerca de 50% dos alunos matriculados no sistema regular 

de ensino repetem a primeira serie a cada ano enquanto somente 2% evadem” (Klein, 

1995, 2006) Esses dados são importantes porque podem auxiliar na superação do mito, 

ainda muito presente na área de educação, de que “a escola de antigamente ensinava 

mais e melhor” e que, portanto, os “métodos de antigamente” é que eram bons.  

 

No entanto, como afirmam Klein e Fontanive (1995, p. 30), indicadores dessa natureza, 

embora úteis para dar uma ideia da eficiência do sistema, não fornecem informações 

sobre a qualidade do ensino oferecido aos alunos. “Era preciso verificar, então, não só 

nível de atendimento, mas também, a qualidade dos serviços essenciais oferecidos à 

maioria da população.” (1995, p. 34). 

 

Nesse contexto, a avaliação em larga escala foi implementada com o objetivo de 

possibilitar uma percepção mais ampla da realidade e de contribuir para que o MEC 

instituísse políticas de avaliação que, realmente, estivessem de acordo com as 

necessidades do sistema educacional. Dentro dessa concepção, em 1990, foi implantado, 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, que avalia, a partir de uma amostra 

representativa de sujeitos e com uma amostragem matricial de itens, alunos da 4a e da 8a 

série do Ensino Fundamental (respectivamente, 5o e 9o anos de escolaridade, para as 

redes de ensino que já ampliaram o Ensino Fundamental para 9 anos) e do 3o ano do 

Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. Em 2005, visando à obtenção de 

dados mais detalhados da realidade educacional, foi instituída a Prova Brasil, que tem 



como objetivo avaliar censitariamente também, em Língua Portuguesa e Matemática, 

alunos da 4a e 8a séries do Ensino Fundamental.  

 

Avaliações atuais, como o próprio SAEB e a Prova Brasil, são concebidas para procurar 

responder a questões como: Foi ensinado e foi aprendido aquilo que deveria ter sido 

ensinado e aprendido?; O que foi ensinado corresponde a uma concepção atualizada dos 

conteúdos avaliados?. Assim, em princípio, a avaliação em larga escala, externa à 

escola, é concebida hoje para ser colocada a serviço da sociedade, visando 

disponibilizar subsídios para que a escola ensine aquilo que é necessário ensinar. 

 

 

3. Avaliação da alfabetização, leitura e escrita: questões da pesquisa 

 

Ao longo dos últimos anos, se configuram, de modo cada vez mais expressivo, 

demandas em torno da avaliação da alfabetização, leitura e escrita, sobretudo nos 

primeiros anos de escolarização. Essas demandas podem ser compreendidas a partir de, 

pelo menos, três aspectos fundamentais:  

 

(1) os resultados do SAEB, que apontam baixos índices de habilidades dos examinandos 

em leitura na 4a e 8a séries;  

(2) a meta estabelecida pelo governo federal de toda criança estar lendo e escrevendo 

aos oito anos de idade;  

(3) a expectativa, social e historicamente constituída, em torno do domínio da leitura e 

da escrita como uma das funções precípuas da escola ─ expectativa não concretizada 

para grande parte dos alunos das escolas públicas. 

 

A fim de subsidiar a identificação de níveis de alfabetização, o INEP instituiu uma nova 

modalidade de avaliação externa à escola, a Provinha Brasil, que pressupõe a adesão 

voluntária de estados e municípios e visa propiciar o acesso a dados sobre alfabetização, 

leitura e escrita em momentos mais precoces da escolarização, quando há, em função do 

tempo, maiores possibilidades de intervenções. Essa avaliação apresenta, em seu 

desenho inicial, forte relação com a formação docente. 

 



Paralelamente, em diferentes estados brasileiros, vem sendo instituídas experiências de 

avaliação da alfabetização em larga escala, que se configuram, ainda, como casos 

isolados e em fase de consolidação. É importante destacar que tais avaliações não têm 

incorporado dados de escrita2. A pesquisa aqui tratada foi motivada por essa realidade, 

propondo-se a tratar de questões como:  

 

• Se e em que medida a aferição de níveis de alfabetização deve ser construída 

com base, apenas, em itens de leitura mesmo que haja, entre eles, itens que não 

têm como pressuposto um sujeito leitor?;  

• Que contribuições os itens de escrita (traduzidos a partir de escalas de 

proficiência) podem dar para a delimitação de padrões de desempenho na 

alfabetização?;  

• Que relações se podem estabelecer entre escalas de leitura e escrita?;  

• Que contribuições os dados de escrita infantil, obtidos a partir de testes 

padronizados, podem dar para a compreensão de padrões de desempenho dos 

alunos quer do ponto de vista da metodologia utilizada nos testes, quer do ponto 

de vista do ensino na sala de aula. 

 

Para oferecer respostas a tais questões, a pesquisa aqui abordada propõe realizar uma 

meta-análise de resultados de avaliações, o que é explicado na próxima seção. 

 

 

4. A pesquisa de meta-avaliação da alfabetização e a constituição de um corpus 

de escrita infantil 

 

A pesquisa enfocada propõe uma meta-análise de dados de avaliações. Mais 

especificamente, a proposta é a constituição de um corpus de escrita infantil, composto 

por itens de escrita da avaliação sistêmica e em larga escala, de caráter longitudinal, do 

estado do Espírito Santo, aplicada no 1o, 2o e 3o anos do Ensino Fundamental, ao longo 

                                                           
2 Nesse contexto, merece destaque a Avaliação Diagnostica da Alfabetização no Estado do Espírito Santo 
– Paebes/ Alfa – aqui focalizada e a ser tratada adiante – que avalia itens de escrita, considerando-os em 
seus resultados. 



do período de 2008-2011: a Avaliação Diagnóstica da Alfabetização no Estado do 

Espírito Santo – Paebes/Alfa3.  

 

A opção da pesquisa pela avaliação do estado do Espírito Santo se justifica por dois 

motivos principais: primeiro, por ser o único estado brasileiro que, neste momento, 

trabalha com avaliação censitária de caráter longitudinal – que visa à identificação do 

valor agregado pela escola a partir da aplicação de avaliações de entrada no início do 

primeiro ano escolar; segundo, por também ser o único estado que tem, em sua escala 

de proficiência, itens de leitura e escrita. 

 

Entende-se que a constituição de uma meta-análise dessa avaliação, com foco em itens 

de escrita, pode contribuir significativamente para a compreensão do papel de itens de 

escrita em avaliações externas à escola. Pode contribuir, também, para a reflexão acerca 

da possibilidade de constituição de novos desenhos de avaliações, especialmente em se 

tratando daquelas cujo foco é a alfabetização. Propõe-se, ainda, nessa meta-análise, 

investigar a inter-ação de competências e habilidades de leitura e de escrita, por meio da 

análise e produção de estudos sobre as escalas de proficiência de leitura e escrita. 

 

A pesquisa tem, assim, como caráter inovador, a proposta de considerar a recente 

utilização de itens de escrita em uma avaliação externa à escola (Bonamino et al., 

2004). Outras avaliações dessa natureza como o SAEB e a Prova Brasil, de âmbito 

nacional e coordenadas pelo INEP, não contemplam itens de escrita. Mesmo no campo 

da pesquisa em avaliação externa, em que o GERES – Estudo Longitudinal da Geração 

Escolar 2005 (Oliveira, Franco e Soares, 2005) traz grandes contribuições para uma 

maior compreensão desse tipo de avaliação, a aquisição da escrita no processo de 

alfabetização não é abordada. 

 

Para além disso, há uma lacuna, no Brasil, de dados representativos de um corpus de 

escrita infantil. No que se refere a dados de avaliação externa, essa lacuna é ainda 

maior. Não se tem conhecimento de estudos dessa natureza que tenham como fonte 

primária itens de prova. Nesse aspecto, há de se destacar a urgência de se realizarem 
                                                           
3
 Vale destacar que as avaliações do Paebes/ Alfa são desenvolvidas pelo Centro de Alfabetização, 
Leitura e Escrita – Ceale (da Faculdade de Educação – FaE da Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG) em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. 



metas-análises de caráter interdisciplinar de dados oriundos de avaliação, para fins de 

pesquisas que fomentem estudos sobre escrita infantil bem como estudos e construtos 

existentes no país sobre construção de escalas de proficiência. Se, por um lado, a 

exploração desses dados é embrionária, por outro, a avaliação oferece uma riqueza em 

termos de amplitude de dados e de refinamento metodológico na coleta.  

 

Assim, além de contribuir para a elaboração de escalas de proficiência de leitura e de 

escrita, a pesquisa possibilita a constituição de um corpus de vocabulário infantil 

escrito, a partir de dados de escrita de palavras, frases e pequenos textos de uma 

avaliação externa. Vale destacar, ainda, que o estudo em foco inaugura a pesquisa de 

corpus com dados relacionados à apropriação de habilidades de uso da página pelo 

aprendiz da escrita, também a partir de dados de avaliação externa, no caso, os dados do 

Paebes/ Alfa. 

 

 

5. Resultados de uma análise preliminar 

 

Análises estatístico-pedagógicas de dados de avaliações externas à escola no campo da 

alfabetização têm indicado níveis de aprendizagem de leitura e, mais recentemente, de 

escrita, que necessitam ser validados em estudos mais acurados. Isso seria importante 

para, por meio da construção de escalas de proficiência de escrita e de sua interlocução 

com escalas de leitura, investigar relações entre competências/ habilidades de leitura e 

escrita no processo de alfabetização e aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Neste trabalho, destacamos os resultados de uma análise preliminar de dados da 

avaliação em foco, o Paebes/ Alfa, nas suas duas edições (entrada e saída) de 2008. Na 

análise, foram considerados três tipos de itens: um de escrita de palavra; outro de escrita 

de frase ditada; e um último de escrita de frase referenciada em uma cena.  

 

Um resultado interessante foi o de que os três itens aparecerem em pontos distintos da 

escala de proficiência, sendo que: o item de escrita de palavra aparece primeiro na 

escala, com uma menor proficiência; o item de escrita de frase referenciada em uma 

cena aparece em segundo lugar na escala, com uma proficiência intermediária; e o item 

de escrita de frase ditada aparece em terceiro lugar, com uma proficiência maior. 



 

Esse resultado é interessante por demonstrar que, se, por um lado, escrever palavra é 

mais fácil do que escrever frase, por outro, há diferenças entre escrever uma frase ditada 

e uma frase referenciada por uma cena: a frase ditada é um desafio maior para o aluno, 

porque ela determina as palavras que ele deve escrever. Ao contrário, o aprendiz tem 

maior facilidade de escrever frase referenciada por uma cena, que é uma situação de 

escrita mais espontânea, em que ele pode selecionar as palavras que irá escrever, 

evitando palavras que desconhece. Esse achado traz uma relevante reflexão para o 

professor alfabetizador. É importante que ele esteja atento aos diferentes desempenhos 

dos alunos nessas duas situações de escrita de frase, promovendo intervenções distintas 

para cada situação. 

 

Outro resultado dessa análise preliminar com dados do Paebes/ Alfa (2008) que vale ser 

destacado é o de que, em cada um dos três tipos de itens de escrita citados, os itens 

aparecem em pontos diferentes da escala de proficiência. Assim, tomando como 

exemplo o item de escrita da palavra barco, na primeira ocorrência do item na escala, o 

aluno escreve tal palavra com omissões, acréscimos ou troca de letras, de modo que é 

muito difícil entender o que ele escreveu. Na segunda, ele escreve com erros 

ortográficos, mas já é possível entender o que escreveu. São na terceira e última 

ocorrência, é que o aluno escreve tal palavra sem erros ortográficos. Situação 

semelhante ocorre com os outros itens de escrita. Isso indica, por um lado, a 

potencialidade dos itens de escrita (de caráter politômico) na apreensão de níveis de 

aprendizagem. Indica, por outro lado, que a aquisição de habilidades de escrita ocorre 

de forma gradual, definindo diferentes perfis de escritores. 

 

 

6. Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

A meta-análise dos itens de escrita das avaliações do Paebes/ Alfa proposta pela 

pesquisa ocorrerá a partir da constituição e análise estatístico-pedagógica de um corpus 

de itens que avaliam habilidades de: (1) uso da página; 2) escrita de palavras; 3) escrita 

de frases (ditadas e escritas a partir de uma cena); e 4) escrita de textos. Com tal corpus, 

podem-se investigar aspectos da aquisição da escrita como os percursos empreendidos 



pelos alunos em relação à escrita de palavras e o domínio de habilidades de uso da 

página. 

 

O corpus proposto pela pesquisa pretende contribuir tanto para as reflexões acerca da 

avaliação da alfabetização, leitura e escrita, notadamente no que concerne à 

potencialidade dos itens de escrita, quanto para a área de pesquisa de corpora de escrita 

infantil, ainda incipiente em nosso país (Rescki, 2005). Merece destaque, nessa área, um 

corpus brasileiro denominado Projeto Laboratório Eletrônico de Oralidade e Escrita – e-

Labore (Cristofaro-Silva, 2007). Contudo, o corpus do e-Labore, diferentemente do 

corpus proposto na pesquisa aqui abordada – o qual é composto por dados de escrita 

infantil coletados em situação de uma avaliação externa –, é constituído de escrita 

infantil realizada em situação de ensino/ aprendizagem em sala de aula: redações de 

alunos de 1o ao 7o ano do ensino fundamental de 9 anos. 

 

A pesquisa tratada neste trabalho tem como especificidade o fato de estruturar dados 

referentes à escrita de crianças tanto no que diz respeito ao desenvolvimento de 

habilidades de uso da página quanto ao vocabulário infantil, contemplando um 

importante aspecto relacionado à pesquisa de corpora (Sardinha, 2004): o fator 

frequência da palavra (Bybee, 2001; Bod, Hay, Jannedy, 2001).  

 

Em pesquisas de corpora, a noção de frequência auxilia a compreender diversos 

fenômenos de linguagem (Pinheiro, 1996). Vale mencionar os dois tipos de frequência 

apontados por Bybee (2001), os quais poderão ser pesquisados no corpus proposto pela 

pesquisa: 

 

• frequência de ocorrência (token frequency): refere-se a quantas vezes uma 

unidade, geralmente uma palavra, ocorre em um corpus oral ou escrito. Um 

exemplo seria a pesquisa de uma palavra qualquer, como casa, no corpus 

proposto neste projeto. Pode-se investigar a frequência de ocorrência de tal 

palavra no corpus, ou seja, quantas vezes ela ocorreu nele. 

• frequência de tipo (type frequency): refere-se à frequência de dicionário de um 

padrão particular. Um exemplo de pesquisa de frequência de tipo seria investigar 

quantas vezes o padrão encontro consonantal PR, por exemplo, ocorre no 



corpus, ou seja, em quantas palavras/ ocorrências tal encontro consonantal 

ocorre. 

 

Em relação à coleta dos dados, o próprio rigor metodológico empregado em uma 

avaliação externa à escola, de grande porte, como o Paebes/ Alfa, garante que a 

obtenção de um amplo conjunto de dados seja feita com a utilização dos mesmos 

critérios, estratégias e até dos mesmos suportes de escrita. Além disso, permite que os 

dados sejam obtidos transversal e longitudinalmente em intervalos de tempo regulares.  

 

Essas particularidades na coleta conferem maior fidedignidade aos dados obtidos, já que 

fatores inerentes à sala de aula como a interferência do professor ou de colegas mais 

experientes são altamente minimizados. 

 

Sobre o caráter longitundinal do Paebes/ Alfa, vale ressaltar que, em seu primeiro ano, 

2008, tal programa de avaliação foi aplicado junto a alunos de 1o e 2o anos tanto no 

início (1a onda de aplicação/ entrada) quanto no final (2a onda de aplicação/ saída) do 

período letivo. Esses mesmos sujeitos foram avaliados na saída de 2009 (3a onda de 

aplicação) quando estavam no 2o e 3o anos de escolaridade. Paralelamente, foram 

avaliados, na entrada de 2009, os alunos que ingressaram no 1o ano. Essa metodologia 

está se aplicando neste ano e no próximo ano de execução do Paebes/ Alfa, 2011. 

 

Cabe destacar, ainda, que o universo de sujeitos avaliados pelo Paebes/ Alfa em 2008 

foi de aproximadamente 50.000 alunos de escolas públicas do estado do Espírito Santo 

e das escolas públicas de cinco municípios parceiros. Em 2009, a participação de 

escolas da rede estadual e de setenta e oito municípios envolveu aproximadamente 

160.000 alunos. Esse programa de avaliação prevê, ainda, para 2010, o envolvimento de 

cerca de 176.000 alunos e, para 2011, cerca de 190.000. Estima-se que, a partir dessas 

aplicações, o total de itens de escrita que constituirá o corpus da pesquisa aqui tratada 

seja de 1,5 milhão de itens, o que resultará em um número expressivo de dados de 

escrita para o corpus.  

 

Em síntese, com a pesquisa aqui tratada, espera-se constituir um corpus de escrita 

infantil a partir de dados das avaliações do Paebes/Alfa, os quais permitam, entre outras 

possibilidades: 



 

• identificar e validar padrões de desempenho em escrita, e em leitura e escrita 

concomitantemente, propondo-se escalas de proficiência de leitura e escrita; 

• investigar possíveis interações de competências e habilidades de leitura e escrita; 

• compor um banco de dados com itens de leitura e escrita das avaliações citadas; 

• preservar a amostragem dos dados de escrita com sua configuração original, em 

formato eletrônico, por meio de sua digitalização e digitação; 

• categorizar/ codificar os dados de escrita, a partir das chaves utilizadas para a 

correção dos itens de escrita das avaliações (ver, no Apêndice, chaves de 

correção referentes a habilidades de uso da página e de escrita de palavras); 

• criar recursos de pesquisa/ busca avançada em dados do corpus, a partir da 

digitação das produções escritas espontâneas das crianças como no original, 

com a apresentação do erro ortográfico e sua forma padrão correspondente. 

 

 

7. Considerações finais 

 

Este trabalho tratou da pesquisa “Meta-avaliação da alfabetização: Uma investigação do 

papel e potencialidade de itens e escalas de escrita”, que propõe a constituição de um 

corpus de escrita infantil, composto de dados de uma avaliação em larga escala, na área 

de alfabetização, leitura e escrita: a Avaliação Diagnóstica da Alfabetização no Estado 

do Espírito Santo – Paebes/ Alfa. Como se destacou, o Paebes/ Alfa é uma avaliação 

sistêmica, de caráter longitudinal, aplicada no 1o, 2o e 3o anos do Ensino Fundamental, 

ao longo do período de 2008-2011.  

 

Antes de tratar propriamente da pesquisa, primeiramente, apontamos momentos 

relevantes da avaliação em larga escala no Brasil. Em seguida, abordamos a avaliação 

da alfabetização, leitura e escrita, destacando questões que motivaram o 

desenvolvimento da pesquisa abordada. Na sequência, tratamos da pesquisa, 

demonstrando alguns resultados de uma análise preliminar de dados de avaliações do 

Paebes/ Alfa e abordando os principais aspectos metodológicos envolvidos na pesquisa.  

 



A pesquisa tratada neste trabalho tem como expectativa que a constituição do corpus de 

escrita infantil e a produção de escalas de proficiência que focalizem a escrita e suas 

interlocuções com escalas de leitura possibilitem novos estudos que contribuam para 

análises pedagógicas de dados de leitura e de escrita, oriundos de projetos de avaliações 

em larga escala.  

 

Destaca-se que, entre as possíveis pesquisas a serem desenvolvidas a partir do corpus, 

evidenciam-se estudos como os que são sobre: 

 

• os percursos da criança no processo de apropriação de habilidades de uso da 

página, o domínio da “estética” da escrita (orientação da escrita na página: da 

esquerda para a direita, de cima para baixo; uso da linha tanto no seu inicio 

quanto no final; mudança de linha etc.). 

• a aquisição de padrões segmentais, silábicos e acentuais na escrita das crianças 

avaliadas pelo Paebes/Alfa no 1o, 2o e 3o anos de escolarização do ensino 

fundamental; 

• o processo de aquisição da segmentação de palavras nos textos dessas crianças. 

 

Espera-se, com a constituição do corpus e as pesquisas dele decorrentes, auxiliar em um 

processo de retroalimentação da avaliação, em que essas pesquisas são subsidiadas por 

dados da avaliação e também em que a avaliação, tanto no momento de sua elaboração 

quanto no de análise de seus dados, é subsidiada pelas pesquisas decorrentes do corpus. 
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APÊNDICE 

 

Chaves de correção 

 

1. Chave de correção referente a habilidades de uso da página, utilizada nas 

avaliações do Paebes/ Alfa. 

 

Chave de correção - Reprodução de frase com objetivo de verificar habilidades de uso 
da página  

ATENÇÃO: ortografia, pontuação, uso de letra maiúscula e segmentação de palavras 
NÃO devem ser considerados neste item. O foco desse item são as habilidades de uso 
da página (direções e alinhamento da escrita) 

A- Escreveu a frase usando a folha de forma adequada, seguindo todas as regras de uso da 
página: respeitando as direções da escrita (de cima para baixo e da esquerda para a 
direita), margens, linha e sequência da escrita – mudança de linha.  

Observação: o aluno pode ter escrito no início da 1ª ou da 2ª linha. 

B- Produziu uma escrita que não se aproxima à da frase apresentada, mas seguiu todas as 
regras de uso da página. 

Observação: o aluno pode ter escrito no início da 1ª ou da 2ª linha. 

C- Escreveu a frase, mas NÃO seguiu esta regra de uso da página: respeito às margens e/ 
ou sequência da escrita – mudança de linha. 

Observação: o aluno pode ter escrito no início da 1ª ou da 2ª linha. 

 

Exemplo 1: o aluno escreveu seguindo a direção da escrita (de cima para baixo e da esquerda 

para a direita), contudo, não obedeceu à margem direita e não mudou de linha. 

 

 



 

Exemplo 2: o aluno escreveu seguindo a direção da escrita (de cima para baixo e da esquerda 
para a direita) na 1ª linha, obedeceu às margens, contudo, não mudou de linha corretamente, 
retornando à margem esquerda na 2ª linha. 

 

D- Escreveu a frase, NÃO seguindo as regras de uso da página: desrespeitou as direções 
da escrita (de cima para baixo e da esquerda para a direita) e não obedeceu às margens 
e à sequência da escrita – mudança de linha.  

Exemplo 1: o aluno escreveu desrespeitando a direção da escrita (especialmente a direção da 
esquerda para a direita), não obedecendo às margens (em especial, não começou a escrever no 
início da margem esquerda) e nem mudando de linha corretamente. 

 

 

Exemplo 2: o aluno escreveu desrespeitando as direções da escrita (de cima para baixo e da 
esquerda para a direita), não obedecendo às margens (em especial, ultrapassou as margens) e 
nem mudando de linha corretamente. 

 

E- Produziu uma escrita que não se aproxima à da frase apresentada e também NÃO 
seguiu alguma(s) ou todas as regras de uso da página. 

Ainda, fez um desenho, um rabisco qualquer ou deixou a página em branco. 

 



 

2. Chave de correção referente a habilidades de escrita de palavras, utilizada nas 

avaliações do Paebes/ Alfa. 

 

Chave de correção - Escrita de palavra 

A- A palavra foi escrita corretamente (escrita ortográfica).  

B- A palavra foi escrita da maneira como o aluno fala, de acordo com o seu dialeto 
(representação de variação linguística). 

C- A palavra foi escrita de modo alfabético (ou seja, com uma letra representando cada som 
da palavra), com alguns erros ortográficos (sem relação com o dialeto do aluno), mas 
ainda é possível compreender a escrita sem maior cooperação. Os tipos de erros mais 
comuns nesta categoria são, por exemplo, aqueles relacionados à semelhança 
articulatória dos sons que as letras representam (P/B, T/D/, C/G, F/V...) ou à semelhança 
de traçado de certas letras (b/d, q/g...). 

D- A palavra foi escrita de modo alfabético-silábico (ora com uma letra representando um 
som, ora com uma letra representando uma sílaba) ou silábico (com uma letra 
representando uma sílaba). Há comprometimento da leitura, não sendo possível a 
compreensão sem conhecer a palavra ditada, contudo a escrita produzida pelo aluno 
apresenta relação com os sons da palavra, ou seja, com a pauta sonora. 

E- Foram escritas letras aleatórias para representar a palavra ou foram utilizados desenhos, 
garatujas. Ainda, se o aluno não escreveu a palavra. 

 


