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RESUMO

O Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa (PNAIC) é um acordo formal, assumido pelos governos federal, Distrito Federal, estados e municípios, estabelecido com a

intenção de alfabetizar todas as crianças, até os oito anos de idade, ou seja, ao término do 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012, p. 11). Um dos focos desse acordo

está centrado em um programa de formação continuada direcionado aos professores alfabetizadores. Este estudo, ainda em andamento, tem como objetivo compreender como

se deu a formação continuada de professores e qual a sua influência nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental, no âmbito do Pacto Nacional pela

Alfabetização na Idade Certa na rede municipal de ensino de Ituiutaba-MG. A metodologia utilizada é de caráter quantitativo/qualitativo, onde estamos realizando um

levantamento nos documentos da rede municipal de ensino de Ituiutaba, a fim de identificar os professores que concluíram a formação do PNAIC em 2013, 2014 e 2015,

posteriormente aplicaremos um questionário aos mesmos afim de  compreender como esta formação contribuiu para a melhoria das práticas pedagógicas destes professores

alfabetizadores. Esse estudo está embasado em Ferreiro e Teberosky (1985), Ferreiro (2011) Tardif (2008), Freire (2011) e Nóvoa (2014). Compreendemos que a Alfabetização é

o processo onde se adquire o domínio de um código e a habilidade de utilizá-lo para ler e escrever e que a garantia de que as crianças brasileiras, estudantes de escola pública

aprendam a ler e escrever com autonomia, é o grande desafio do professor alfabetizador. 
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