
 
 

 
 

 
 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 COMPARTILHANDO SABERES 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
“(...) POR TRÁS DA MÃO QUE PEGA O LÁPIS, DOS OLHOS QUE OLHAM, DOS OUVIDOS 
QUE ESCUTAM, HÁ UMA CRIANÇA QUE PENSA.”  

EMÍLIA FERREIRO 
 
 
 
Realização: CEFORM – Secretaria Municipal de Educação de Paulínia  
Formadores: Juliana Troncoso, Aline Welendorf, Adriana Olivato, Cláudia 
Fabiana Gaiola, Lucilene Prado. 
Coordenação: Alessandra Collaço 
 
Público alvo: Professores da Rede Municipal de Paulínia 
 
Número de participantes: 25 professores por turma 
 
Local: Salão Nobre da Prefeitura 
 
Organização por módulos, datas e horários previstos:   
 

 Módulo 1 com dois encontros – “Reflexões sobre a prática pedagógica – aluno 

protagonista e intencionalidade pedagógica” 

o 21/05 (terça-feira) e 28/05 (terça-feira) – 14 as 16:30h 

 Módulo 2 com dois encontros – “Processos de aprendizagem: a construção do 

conhecimento” 

o 10/06 (segunda-feira) e 17/06 (segunda-feira) – 14 as 16:30h 



 
 

 
 

 
 
Certificação: 

 Havendo participação nos dois encontros e realização das atividades propostas 

associadas às práticas de sala de aula, cada módulo será certificado em 10 horas. 

 
Para Inscrições:  

 O professor pode se inscrever em um, ou nos dois módulos; 

 O professor interessado preenche formulário em anexo, sendo um formulário por módulo 

e por pessoa; 

 A escola envia o formulário para o e-mail ceformpaulinia@gmail.com; 

 Prazo: até o dia 13 de maio, tanto para o módulo 1, quanto para o módulo 2. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Promover estudos coletivos para realização de procedimentos de intervenção que sejam 

úteis para transformação e conquista de um ambiente estimulador de aprendizagens 

intencionais e significativas; 

 Compreender a alfabetização como um processo, respeitando as descobertas e 

características individuais dos alunos; 

 Analisar o percurso da criança na tentativa de compreender a língua escrita, mostrando 

que a alfabetização está contida em práticas significativas e sociais de leitura e de escrita, 

contemplando assim o letramento; 

 Aprofundar o conhecimento em relação à perspectiva histórica sobre o processo de 

alfabetização, letramento e do desenvolvimento da escrita e leitura; 

 Identificar os pressupostos pedagógicos da alfabetização através das diferentes 

experiências didáticas dos professores como objetos de trocas e estudo; 

 Compreender a alfabetização dentro da BNCC; 

 Incentivar o aperfeiçoamento profissional por meio de ações de Formação Continuada. 

 
JUSTIFICATIVA: 
 
 Quando pensamos em ALFABETIZAÇÃO, e nos caminhos que a mesma percorreu ao 
longo da história educacional do Brasil, nos deparamos com inúmeras mudanças conceituais e 
metodológicas. 

mailto:ceformpaulinia@gmail.com


 
 

 
 

 Atualmente, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, nos encontramos 
em meio a mais um momento de mudança e readequação no cenário educacional brasileiro, 
onde novamente a alfabetização torna-se objeto desafiador, estimulando-nos à revisão de 
caminhos já trilhados e à busca de novas estratégias que nos auxiliem a desenvolver a  
intencionalidade em todo o processo de alfabetização pelo qual o aluno irá trilhar, colocando-o 
como protagonista no processo particular de construção da escrita, bem como do uso social da 
mesma. 

A alfabetização é uma aprendizagem necessária para o bom desempenho de diversas 
práticas sociais do cotidiano da criança, além de contribuir como base para outras 
aprendizagens, tornando-a assim um processo complexo  

A medida que novas tecnologias são colocadas à serviço do sujeito, o letramento fica 
passível à múltiplas transformações, auxiliando-o em usos situados e reais da leitura e da escrita.  

De acordo com Emília Ferreiro, numa alfabetização construtivista, estimular aspectos 
motores, cognitivos e afetivos, são essenciais unidos ao contexto sociocultural do aluno, para 
que se possa fazer análise desses dados, necessita-se definir a prática da alfabetização, onde 
acredita-se na prática da pesquisa e interação de conhecimentos. 
 
  
 
ESTRATÉGIAS: 
 Os encontros serão organizados privilegiando: 
 

 Levantamento do conhecimento prévio e pontos de interesse em comum dos educadores; 

 Estudo dirigido do processo de alfabetização no contexto histórico brasileiro através de 

textos teóricos, vídeos, leituras, troca de experiências e dinâmicas; 

 Exposição dialogada através de recursos multimidiáticos; 

 Atividades práticas em grupo; 

 Confecção de materiais de apoio que auxiliem na prática os assuntos estudados; 

 Compreensão da alfabetização com a implementação da BNCC (campos de atuação e 

práticas de linguagem). 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 1 (21/05 e 28/05 – 14 as 16:30h) – SALÃO NOBRE 

“Reflexões sobre a prática pedagógica - aluno protagonista e intencionalidade pedagógica” 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 1 (21/05 e 28/05 – 14 as 16:30h) – SALÃO NOBRE 

“Reflexões sobre a prática pedagógica - aluno protagonista e intencionalidade pedagógica” 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 1 (21/05 e 28/05 – 14 as 16:30h) – SALÃO NOBRE 

“Reflexões sobre a prática pedagógica - aluno protagonista e intencionalidade pedagógica” 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  



 
 

 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 2 (10/06 e 17/06 – 14 as 16:30h) 

“Processos de aprendizagem: a construção do conhecimento” – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 2 (10/06 e 17/06 – 14 as 16:30h) 

“Processos de aprendizagem: a construção do conhecimento” – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – MÓDULO 2 (10/06 e 17/06 – 14 as 16:30h) 

“Processos de aprendizagem: a construção do conhecimento” – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  



 
 

 
 

 


