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Formação para professores atuarem no projeto 
+Alfabetização

Encontro 1



objetivo da formação
Apresentar as diretrizes e proposta pedagógica do 

Projeto +Alfabetização, promovendo a reflexão sobre a 
prática pedagógica no ciclo de alfabetização e, através da 
vivência e reconhecimento de estratégias e recursos para 
a promoção da aprendizagem, oferecer aos professores 
subsídios teóricos e práticos para atuação no Projeto. 



pauta geral
Encontro 1 - Diretrizes e Proposta do Projeto +Alfabetização.

Encontro 2 - Psicogênese e Alfabetização

Encontro 3 - Alfabetização Matemática

Encontro 4 - Docência Compartilhada, Monitoramento da Alfabetização e Documentos 
do Projeto.



importante
Slides - serão disponibilizados no Portal da Educação / 
Formação / Formação Ensino Fundamental / Anos Iniciais

Participação - 75% presença (cuidar atrasos e saídas)

Certificados - comunicado via ofício circular

Intervalo - 15 minutos



tAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
1 - Responder formulário disponível em:
Formação / Formação Ensino Fundamental / Anos Iniciais / Formulário
https://forms.gle/WEhrg8CJwkx7fzno6

=> Após preenchimento as respostas serão enviadas por email.

2 - Trazer impressas as respostas na quinta feira, dia 06.

https://forms.gle/WEhrg8CJwkx7fzno6


pauta
1. Boas vindas;
2. Leitura deleite - “O Colecionador de Palavras”;
3. Apresentação;
4. Contexto legal, histórico e público do Projeto; 
5. Tríade e Proposta Pedagógica;
6. Vivências;
7. Vídeo “Alfabetizar e Letrar” - Magda Soares;
8. Considerações sobre alfabetização e letramento;



leitura deleite

https://www.saraiva.com.br/o-colecionador-de-palavras-10517635.html

https://www.saraiva.com.br/o-colecionador-de-palavras-10517635.html


APRESENTAÇÃO
     Cada professor escreve seu nome e uma palavra 
significativa que o caracterize:

http://s3.amazonaws.com/cdn.globolivros.com.br/destaques/2115/medium_2115.png?1554836847

Qua  é sua 
palavra?



conversando sobre o projet0
Atendimentos 

grupais
Docência 

Compartilhada Planejamento

Quem é 
público?Alfabetização



Contexto Legal do Projeto +alfabetiZAÇÃO
LDB 9394/1996, Art. 32:

“I - o desenvolvimento da capacidade 
de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo.”

Lei 11.114/2005: 
Matrícula obrigatória 
aos 6 anos de idade

Lei 11.274/2006: 
Ampliação do 

Ensino 
Fundamental para 

9 anos
Decreto nº 6.094/2007: Compromisso 

Todos pela Educação, Art. 2:
“II- Alfabetizar as crianças até, no 
máximo, os oito anos de idade [...]”.

PNE 2011/2020 – Meta 5: 
“Alfabetizar todas as 
crianças até, no máximo, os 
oito anos de idade”



2013

● Professor alfabetizador  previsto  no QPE.
● Formação continuada  e EAD no decorrer do ano.
● Atendimentos para alunos em PROGRESSÃO.
● 3º ao 5º anos atendidos em grupo. No segundo semestre, 

também 1º e 2º anos.
● Monitoramento do PNAIC - 1º ao 3º anos (escrita)
● Realização de ESTUDOS DE CASO

67 escolas 

2014

● Professor alfabetizador previsto no QPE.
● PROGRESSÃO E +ALFA
● Formação continuada e EAD no decorrer do ano.
● 3º ao 5º anos atendidos em grupo. No segundo 

semestre, 1º e 2º anos.
● Monitoramento de escrita  e implementação da 

avaliação de leitura (nível de palavra, frase e texto) 
● Realização de ESTUDOS DE CASO (31 escolas) 

66 escolas / 4827 alunos atendidos.

2011

Projeto Piloto +Alfabetização
● Professor alfabetizador indicado pela equipe diretiva. 
● Formação continuada  e EAD no decorrer do ano. 
● 3º ao 5º anos atendidos em grupo. No segundo semestre, 

ampliação nas turmas de 1º e 2º anos.

69 escolas / 4082 alunos atendidos 

2012

Projeto +Alfabetização
● Professor alfabetizador previsto no QPE. 
● Ampliação dos atendimentos para alunos em PROGRESSÃO. 
● Consultoria da professora  Eliana Albuquerque (CEEL) 
● Formação continuada  e EAD para +Alfa e 1º ANO+.
● Monitoramento da Alfabetização realizado nas turmas de 1º 

ano (escrita)
● 3º ao 5º anos atendidos em grupo. No segundo semestre, 

também 1º e 2º anos. 
● Certificado de reconhecimento  - Prêmio Gestor Público
●

61 escolas / 5701 alunos atendidos.

Equipe de trabalho:
Luana Mari Gomes Grillo
Marinês Feiten da Silva
Susana Schneider Pimmel

Apoio:
Catia R. Pontalti Della Giustina
Raquel Cassiana Girardi
Mônica Zugno
Sintian Schmidt

Equipe de trabalho:
Luana Mari Gomes Grillo
Marinês Feiten da Silva
Raquel Cassiana Girardi
Susana Schneider Pimmel
Elaine Bortolini

Equipe de trabalho:
Caroline Toigo Trentin
Carmem Camana
Luana Mari Gomes Grillo
Marinês Feiten da Silva
Silvana Cechinato Cagol 
Susana Schneider Pimmel
Teresinha M. M. Salvador

Equipe de trabalho:
Caroline Toigo Trentin
Elisane Quilante
Marinês Feiten da Silva
Melissa Sirtoli
Vânia Panassol

 histórico do projeto



2017

● Professor alfabetizador previsto no QPE. 
● Turmas do 1º ao 3º anos atendidos em grupo e DC.
● Formação continuada para professores do Projeto e 

do  1º ano.
● Monitoramento elaborado a partir de um contexto.
● Números do monitoramento expresso em  gráfico por 

turma.

70 escolas / 4827 alunos atendidos.

2018

● Professor alfabetizador - Ampliação de Jornada.
● Levantamento de dados/estudantes indicados para o projeto em 

2018 e otimização dos profes com base nas reais 
necessidades. 

● Ainda não aconteceu  formação continuada. 
● DC nas turmas de 1º ao 3º anos, demais estudantes atendidos 

em grupo.
● Acompanhamento do Projeto através de assessorias, 

telefonemas, e-mails.

66 escolas / 3087 alunos atendidos em grupo  (até dez/2018)

2016

● Professor alfabetizador previsto 
no QPE. 

● Turmas de 2º ao 4º anos 
atendidos em grupo e DC. No 
segundo semestre, 1º ano. 

● Formação continuada  e EAD 
no decorrer do ano. 

● Mudança dos códigos/níveis 
do Monitoramento.

69 escolas / 3170 alunos atendidos.

Equipe de trabalho:
Lisiane Ferreira Faganello
Marinês Feiten da Silva
MIrian Brocheto
Sissi Ellwanger
Tatiana Vergani
Maristela Grechi

Equipe de trabalho:
Carla Brisotto
Lisiane Ferreira Faganello
Marinês Feiten da Silva

Equipe de trabalho:
Carla Brisotto
Lisiane Ferreira Faganello
Marinês Feiten da Silva
Tatiana De Vargas Baldin

Equipe de trabalho:
Carla Brisotto
Lisiane Ferreira Faganello
Marinês Feiten da Silva
Tatiana De Vargas Baldin

2015

Programa Alfabetizar por Inteiro - PAI. 
● Ações conjuntas entre +Alfa, PNAIC, Letramentos Múltiplos, 

Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Serviço de Cuidadoria.
● Acompanhamento de ESTUDOS DE CASO. 
● Professor alfabetizador previsto no QPE. 
● Implementação da DOCÊNCIA COMPARTILHADA. Formação 

continuada e EAD no decorrer do ano. Turmas de 2º ao 4º anos 
atendidos em grupo e DC. No segundo semestre, 1º ano.

67 escolas / 3094 alunos atendidos.

 histórico do projeto



 +ALFABETIZAÇÃO EM 2019

Atendimentos:
● 1º ao 3º ano em Docência 

Compartilhada 

● 2º ao 4º em Grupos

 https://educacaoinfantil.aix.com.br/wp-content/uploads/2017/11/138117-6-dicas-para-aumentar-de-vez-a-captacao-de-alunos-da-sua-escola-infantil.jpg

Prioridade:

Docência 

Compartilhada

1º ano a partir do segundo semestre

https://educacaoinfantil.aix.com.br/wp-content/uploads/2017/11/138117-6-dicas-para-aumentar-de-vez-a-captacao-de-alunos-da-sua-escola-infantil.jpg


            quem  é o público do projeto? 

       ...que ainda não consolidaram a alfabetização conforme critérios previstos com 
base nos testes de apropriação do sistema de escrita e leitura (Monitoramento RME 
de Caxias do Sul) e dificuldades relacionadas à alfabetização matemática.

 

http://2.bp.blogspot.com/-8Vnw64JOJg8/Vg-Dr-lpF_I/AAAAAAAAABA/-xOyPAFG6OA/s1600-r/manos-pintadas.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-8Vnw64JOJg8/Vg-Dr-lpF_I/AAAAAAAAABA/-xOyPAFG6OA/s1600-r/manos-pintadas.jpg


corpo, mente e afeto 

Tríade do
+Alfa



uma palavra...uma música ;)
Rosto

ontem

cor

passagem
tempo

sapato



https://www.youtube.com/watch?v=8Pov5QanjqQ

https://www.youtube.com/watch?v=8Pov5QanjqQ


https://www.youtube.com/watch?v=TBZ7is_C5Ks

https://www.youtube.com/watch?v=TBZ7is_C5Ks


corpo, mente e afeto 

  “O intelecto se constrói a partir da atividade física. As 
funções motoras (movimento) não podem ser separadas 
do desenvolvimento intelectual (memória, atenção, 
raciocínio) nem da afetividade (emoções e sentimentos). 
Para que o ato de ler e escrever se processe 
adequadamente, é indispensável o domínio de 
habilidades a ele relacionado, considerando que essas 
habilidades são fundamentais manifestações 
psicomotoras.” (MEUR & STAES, 1984)
     

 



corpo, mente e afeto 
“A educação psicomotora nos anos iniciais do ensino fundamental atua como 
prevenção. Com ela podem ser evitados vários problemas como a má concentração, 
confusão no reconhecimento de palavras, confusão com letras e sílabas e outras 
dificuldades relacionadas à alfabetização. 

Uma criança cujo esquema corporal é 
mal formado não coordena bem os 
movimentos. Suas habilidades 
manuais tornam-se limitadas, a leitura 
perde a harmonia, o gesto vem após 
a palavra e o ritmo de leitura não é 
mantido, ou então, é paralisado no 
meio de uma palavra.” (MOLINARI e 
SENS, 2002)



corpo, mente e afeto 

“Certamente a afetividade ou sua privação 
podem ser a causa da aceleração ou atraso 
no desenvolvimento cognitivo[...] De fato, os 
mecanismos afetivos e cognitivos 
permanecem sempre indissociáveis se bem 
que distintos, e isso é evidente se uns 
dependem de uma energética e outros de 
estruturas.” (ESCOTT apud PIAGET, 2004).



intervalo 



Dinâmica para reflexão 
Cada grupo recebe uma charge e a partir da mesma registra suas considerações.

Considerando a tríade que fundamenta a proposta de 
trabalho do Projeto +Alfabetização e a imagem recebida, 
que relações podemos estabelecer?



Dinâmica para reflexão 

https://educacaomovimento.files.wordpress.com/2012/06/tonucci001.jpg?w=652

https://educacaomovimento.files.wordpress.com/2012/06/tonucci001.jpg?w=652


Dinâmica para reflexão 

http://www.revistapueblos.org/wp-content/uploads/2013/06/p56_frato01.jpg

http://www.revistapueblos.org/wp-content/uploads/2013/06/p56_frato01.jpg


Dinâmica para reflexão 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Frato_9.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Frato_9.jpg


Dinâmica para reflexão 

https://www.pagina3.com.br/imagens/colunas/upload/creche-cabide.jpg

https://www.pagina3.com.br/imagens/colunas/upload/creche-cabide.jpg


Dinâmica para reflexão 

https://avisala.org.br/wp-content/uploads/2013/04/avisala_38_fazer4.jpg

https://avisala.org.br/wp-content/uploads/2013/04/avisala_38_fazer4.jpg


Dinâmica para reflexão 

http://catalogo.egpbf.mec.gov.br/modulos/mod-3/medias/image/2_19_il_tonucci.jpg

http://catalogo.egpbf.mec.gov.br/modulos/mod-3/medias/image/2_19_il_tonucci.jpg


francesco tonucci
Pensador, pedagogo e desenhista, o italiano Francesco Tonucci é uma das vozes mais ativas e influentes 
do mundo no que diz respeito à participação social da infância na discussão pública sobre o futuro das 
cidades.

Nascido em 1940, em Fano, pequena cidade localizada às margens do mar Adriático, Tonucci trabalhou 
como professor já na década de 60, quando pôde conhecer de perto o cotidiano escolar, experiência que 
deu base para a sua concepção de educação e para a crítica ao modelo escolar vigente. 

“A escola segue sendo para poucos. O primeiro 
desafio, portanto, ainda é como fazer com que a 
escola seja para todos – e para cada um”
Sob o pseudônimo Frato, o autor publica uma série de 
quadrinhos em que discute de forma irônica o cenário 
escolar e a estrutura familiar contemporânea. “A escola 
da minha neta de nove anos é muito parecida à minha 
escola de setenta anos atrás. E não podemos mais 
suportar isso, considerando como o mundo mudou.”



Alfabetizar e letrar
O vídeo a seguir traduz a proposta do projeto. 
Nesse sentido, o que podemos destacar sobre...
 

 Alfabetização

Gêneros textuais

Letramento

Práticas de 
leitura e escrita

Literatura



Alfabetizar e letrar

Vídeo: Magda Soares
https://www.youtube.com/watch?v=zG1MqQ-uSZk

https://www.youtube.com/watch?v=zG1MqQ-uSZk


Alfabetizar e letrar
A alfabetização torna o sujeito capaz de codificar e decodificar uma língua através 
da aprendizagem da leitura e escrita, ao passo que o letramento vai além, 
abrangendo a função social dessas práticas, numa perspectiva de utilização 
da língua no seu cotidiano, nos mais variados contextos. 
 

A presença das tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria novas 
possibilidades de expressão e comunicação [...] como a criação e o uso de 
imagens, de som, de animação e a combinação dessas modalidades. Tais 
procedimentos passam a exigir o desenvolvimento de diferentes habilidades, de 
acordo com as várias modalidades utilizadas, criando uma nova área de estudos 
relacionada com os novos letramentos - digital (uso das tecnologias digitais), visual 
(uso das imagens), sonoro (uso de sons, de áudio), informacional (busca crítica da 
informação) - ou os múltiplos letramentos, como têm sido tratados na literatura. 
Rojo (2012, p. 37)



Palavras...
https://www.youtube.com/watch?v=OQ3qJhap8Qw


