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Resumo 

Consciência fonológica (CF) e habilidades iniciais de leitura e escrita (HILE) na 
Educação Infantil podem predizer o desempenho na etapa de alfabetização. Frente à 
importância da avaliação precoce, o estudo tem como objetivo prover dados 
normativos para instrumentos de avaliação da CF e HILE para crianças do último nível 
da Educação Infantil de escolas públicas e particulares. São relatados dados parciais 
de uma amostra de 171 crianças (idade média = 4,99) do Pré-II de escolas públicas, 
avaliadas com a Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO) e Teste 
de Leitura e Escrita (TLE), além da Escala de Maturidade Mental Columbia. Dados 
parciais permitiram obter as médias de desempenho para PCFO e TLE. Comparação 
com dados publicados com amostra de escola particular confirmou discrepância de 
desempenho. Análise de Wilcoxon revelou que a amostra deste estudo teve 
desempenho superior ao da amostra de normatização da PCFO, sugerindo 
necessidade de atualização das normas do teste. Serão calculados dados normativos 
para crianças do Pré-II para PCFO e TLE de escolas públicas e particulares. 
Palavras-chave: avaliação; psicometria; desenvolvimento; alfabetização. 

INTRODUÇÃO 

A avaliação de crianças pré-escolares pode auxiliar na investigação de como 

habilidades importantes à aprendizagem estão se desenvolvendo e contribuir para a 

detecção precoce de possíveis dificuldades. Dentre as habilidades destacadas neste 

período do desenvolvimento estão a linguagem (Capovilla & Dias, 2008) e habilidades 

iniciais de leitura e escrita (HILE _ Pazeto, Seabra & Dias, 2014). Um estudo recente 

(Pazeto, 2016) mostrou que habilidades de linguagem oral, dentre elas a consciência 

fonológica (CF), e HILE nos anos da Educação Infantil são preditores do desempenho 

em leitura, escrita e aritmética no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 

No contexto nacional existem instrumentos para avaliação da CF, como a Prova 

de Consciência Fonológica por Produção Oral (Seabra & Capovilla, 2012), publicada 

em 2012, de modo que estudos devem verificar a necessidade de atualização de seus 

dados normativos. O instrumento não dispõe de normas para crianças de escolas 

particulares. No tocante às HILE, esta ainda é pouco explorada, havendo carência de 

instrumentos de avaliação em idades precoces (Dias et al., 2016). Diante da 

relevância de avaliar estas habilidades precocemente, este estudo tem como objetivo 

prover dados normativos preliminares para instrumentos de avaliação da CF e HILE 

para crianças do último nível da Educação Infantil de escolas públicas e particulares.  

MÉTODO 

Participantes 

 Serão participantes do estudo aproximadamente 350 crianças, idade média de 

5 anos, matriculadas no último nível da Educação Infantil de escolas públicas e 



particulares. Neste trabalho, utilizou-se dados parciais da amostra de escolas 

públicas. São relatados dados de 171 crianças (56,1% meninos), com idade média de 

4,99 anos (DP=0,22), alunas do Pré-II de duas escolas da rede municipal de SP.    

Instrumentos 

- Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO): A PCFO (Seabra 

& Capovilla, 2012) avalia habilidades de manipulação de sons da fala por meio de 10 

subtestes: Síntese Silábica e Fonêmica; Rima; Aliteração; Segmentação Silábica e 

Fonêmica; Manipulação Silábica e Fonêmica; Transposição Silábica e Fonêmica. O 

instrumento está disponível e possui dados psicométricos e normas publicadas.  

- Teste de leitura e escrita (TLE): O TLE (Pazeto, 2016) é composto por 2 partes: na 

primeira, a criança recebe uma folha com 8 palavras e 2 pseudopalavras para fazer a 

leitura, e, na segunda, são ditadas 8 palavras e 2 pseudopalavras para a criança 

escrever. As palavras progridem em dificuldade e variam em termos de regularidade 

e frequência. A correção é feita calculando a porcentagem de acertos por item. O 

instrumento está disponível, porém não há dados normativos disponíveis.  

- Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC): É um teste padronizado que 

avalia o raciocínio de crianças entre 3 e 9 anos de idade (Alves & Duarte 2001). Foi 

utilizado para identificação de crianças com indicadores de deficiência intelectual. 

Procedimento 

 O projeto foi aprovado pelo CEP. Após, foi feito contato com as escolas 

participantes e responsáveis pelas crianças, com entrega dos TCLE. A avaliação das 

crianças ocorreu na própria escola, durante período escolar regular e em sala 

disponibilizada pelas instituições. Foram conduzidas três sessões individuais, com 

duração aproximada de 20 minutos, para aplicação de cada instrumento.  

Desenvolvimento 

Está em fase de finalização a tabulação dos dados coletados em escolas 

particulares (N=150). Após finalização, os dados das amostras de escolas públicas e 

particulares serão comparados e serão disponibilizados dados normativos específicos 

para cada tipo de escola para a PCFO e o TLE. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 A Tabela 1 mostra as estatísticas descritivas dos desempenhos das crianças 

na PCFO e TLE.  

 



Tabela 1. Desempenhos na PCFO e TLE. 

 M DP 

PCFO 10,72 3,82 

TLE - Leitura 2,53 11,69 

TLE - Escrita 5,921 13,66 

A comparação com dados publicados do estudo de Pazeto et al. (2014), 

conduzido com crianças de escolas particulares, mostra discrepância nas médias de 

desempenho (exemplo: em Pazeto et al., Média PCFO = 18,95; TLE-leitura = 51,64; 

TLE-escrita = 64,54), o que reforça a necessidade de prover normas específicas por 

tipo de escola para estes instrumentos. 

Para a PCFO, para a qual existem dados normativos publicados, foi realizada 

análise de Wilcoxon comparando o desempenho da presente amostra com o da 

amostra de normatização. O resultado revelou que a presente amostra apresentou  

desempenho superior ao da amostra de normatização (com Z= -9,36; p<0,001). Este 

resultado sugere necessidade de atualização dos dados normativos do instrumento. 

 O estudo poderá contribuir à futura provisão de ferramentas de avaliação a 

clínicos e profissionais da educação, fortalecendo a área de avaliação infantil no país. 
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