
2º chamada - Formação: “Lendo e
escrevendo as palavras, lendo e escrevendo o mundo”1

Ementa:

Especificidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alfabetização e Letramento na
Educação de Jovens e Adultos. Psicogênese da língua escrita. Ortografia no ensino para
adultos da EJA. Oralidade. Produção textual. Leitura. Planejamento. Avaliação.

Organizadores:

Equipe Appia 3:
Chrisley Soares Félix
Cibelle Lana Fórneas Lima
Diego de Oliveira
Elair Sanches Dias
Soraya Moreira Brito
Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG)
Heli Sabino (UFMG)
E outros convidados e colaboradores no processo de escrita da Coleção.

Público-alvo:

Professores(as) alfabetizadores(as) da EJA da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte,
coordenadores(as) de turmas de alfabetização da EJA, professores(as) de turmas de EJA e
outros professores(as) da Rede Municipal de Educação interessados(as) na temática,
selecionados(as) conforme critérios especificados ao final deste Plano de Curso.

Carga horária:

17 encontros síncronos de 2 horas (totalizando 34 horas) mais 2 horas semanais de leitura do
material e realização de atividades, totalizando 100 horas. Carga horária total de 134 horas.

Turmas:

40 vagas remanescentes da 1° chamada para completar uma turma de 240 cursistas.

Conteúdo programático:

- Documento introdutório: conhecimentos essenciais para alfabetização de jovens e

1 Atualizado em 02/09/2021



adultos.
- Alfabetização e letramento da EJA e os princípios Freirianos;
- Cultura escrita, oralidade e os preconceitos linguísticos;
- Psicogênese da língua escrita e a especificidade desses fundamentos em jovens e

adultos;
- Apropriação do sistema de escrita  na alfabetização de jovens e adultos;
- Ortografia;
- Leitura na educação de jovens e adultos;
- Produção de textos na educação de jovens e adultos;
- Planejamento: o fazer docente na educação de jovens e adultos;
- Monitoramento em alfabetização de jovens e adultos.

Cronograma:

Encontro Data Horário

1º encontro 03/09/2021 19h às 21h

2º encontro 10/09/2021 19h às 21h

3º encontro 01/10/2021 19h às 21h

4º encontro 22/10/2021 19h às 21h

5º encontro 29/10/2021 19h às 21h

6º encontro 05/11/2021 19h às 21h

7º encontro 19/11/2021 19h às 21h

8º encontro 03/12/2021 19h às 21h

9º encontro 10/12/2021 19h às 21h

10º encontro 18/02/2022 19h às 21h

11º encontro 04/03/2022 19h às 21h

12º encontro 18/03/2022 19h às 21h

13º encontro 01/04/2022 19h às 21h

14º encontro 08/04/2022 19h às 21h

15º encontro 06/05/2022 19h às 21h

16º encontro 27/05/2022 19h às 21h



17º encontro 03/06/2022 19h às 21h

Recursos didáticos:

EaD da PBH (moodle), encontros síncronos no google meet, Volumes da Coleção de
Alfabetização: Lendo e escrevendo as palavras, lendo e escrevendo o mundo.

Certificação:

Serão certificados os(as) cursistas com frequência e aproveitamento de no mínimo de 75% de
presença nos encontros síncronos e 75% de participação nos fóruns e nas atividades
assíncronas propostas.

Inscrição:

Período: 02 a 08 de setembro de 2021.

Critérios de seleção:

Serão ofertadas 40 vagas remanescentes da 1° chamada para completar uma turma de 240
cursistas.. Os(as) professores(as) serão selecionados, nesta 2ª oferta, obedecendo a seguinte
ordem até o preenchimento do total de vagas:
1º) Ser professor(a) de turmas de alfabetização na EJA (incluindo turmas mistas que
contemplem estudantes da alfabetização).
2º) Ser professor(a) de turmas da EJA (continuidade ou certificação).
3º) Ser coordenador(a) (pedagógico(a) ou geral) de turmas de alfabetização de EJA.
4º) Demais professores(as) da RME-BH interessados(as) na temática.

Formulário de inscrição:

https://forms.gle/L2jJ33mDwtR5sD2y5

https://forms.gle/L2jJ33mDwtR5sD2y5

