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Níveis a serem considerados para a definição dos estudantes com necessidade de atendimento
no  Projeto  +Alfabetização, conforme critérios de interpretação dos  testes  de  Apropriação  do
Sistema de Escrita e Leitura.

Critérios de Interpretação do Teste de Apropriação do Sistema de Escrita

Palavra

P 1 Pré-silábico utilizando desenho e/ou rabisco.
P 2 Pré-silábico utilizando letras e/ou números.
P 3 Pré-silábico em início de fonetização.
S 1 Silábico sem correspondência grafofônica (silábico de quantidade).
S 2 Silábico com correspondência grafofônica (silábico de qualidade).
S 3 Silábico em transição para o alfabético (silábico-alfabético).
A 1 Alfabético, realizando trocas de letras.
A 2 Alfabético com razoável domínio das correspondências grafofônicas diretas (P/B; T/D; F/V).

A 3
Alfabético com razoável domínio de algumas regras contextuais e morfo-gramaticais (C/QU; G/GU; R/RR;
SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U; E ou I em sílaba final; M/N final de sílaba; NH, Ã e ÃO em final de substantivos e
adjetivos).

Frase
F 1 Alfabético, escrevendo frases sem segmentação.
F 2 Alfabético, escrevendo frases com segmentação parcial.
F 3 Alfabético, escrevendo frases com segmentação adequada.

Texto

T 1
Alfabético,  produzindo  texto  com  razoável  domínio  da  linguagem  escrita,  segmentação e
organização parcial das ideias no texto.

T 2 Alfabético, produzindo texto com sequência lógica e clareza.

T 3
Alfabético,  produzindo  texto  com autonomia,  sequência  lógica,  clareza  e  razoável  domínio  das
regras contextuais e morfo-gramaticais.

Conforme quadro de critérios de interpretação do teste de Apropriação do Sistema de Escrita, os níveis a serem
considerados para se definir o público com necessidade de atendimento no Projeto +Alfabetização são:

Para o 2º ano: alunos com desempenho até o nível S3 - Silábico em transição para o alfabético (silábico-alfabético).
Para o 3º ano: alunos com desempenho até o nível A2 - Alfabético com razoável domínio das correspondências

grafofônicas.
Para o 4º ano: alunos com desempenho até o nível F2 - Alfabético, escrevendo frases com segmentação parcial.

Critérios de Interpretação do Teste de Leitura
Processo

Inicial
PI 1 Não estabelece relações grafofônicas.
PI 2 Identifica a palavra a partir da letra inicial e ou sílaba inicial.

Leitura
Inicial

LI 1
Lê palavras com sílabas canônicas (consoante/vogal), com compreensão, relacionando
significante e significado.

LI 2
Lê palavras com sílabas não canônicas (estruturas diferentes da consoante/vogal), com
compreensão, relacionando significante e significado.

LI 3 Decifra frases com estruturas silábicas simples, sem compreensão.
Leitura

Intermediária
/mediana

LM 1 Lê frases com estruturas silábicas simples, com compreensão.
LM 2 Decifra frases com estruturas silábicas distintas.
LM 3 Lê frases com estruturas silábicas distintas, com compreensão.

Leitura
Básica

LB 1 Decifra o texto com compreensão parcial.
LB 2 Localiza informação explícita em um texto lido com compreensão.
LB 3 Reconhece a finalidade de um texto lido com compreensão global.

Conforme quadro de critérios de interpretação do teste de Leitura, o nível a ser considerado para se definir o
público com necessidade de atendimento no Projeto +Alfabetização para o 2º, 3º e 4º anos é o LM 2, ou seja, alunos
com desempenho até o nível LM 2 - Decifra frases com estruturas silábicas distintas.

Assessoria +Alfabetização Ramal 211:
Carla Brisotto – cbrisotto@caxias.rs.gov.br
Lisiane Ferreira Faganello – lffaganello@caxias.rs.gov.br
Marinês Fátima Feiten da Silva – mfsilva@caxias.rs.gov.br
Tatiana Subtil de Vargas Baldin – tvbaldin@caxias.rs.gov.br
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