
Ampliação de vagas - Formação: “Lendo e
escrevendo as palavras, lendo e escrevendo o mundo”

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.

Observação:

Trata-se da ampliação de vagas da formação iniciada em 03/09/2021, cujos encontros já
realizados podem ser acessados por meio do Ambiente Virtual Moodle no portal de Educação
Aberta e a Distância da Prefeitura de Belo Horizonte (EaD/PBH). Ao se inscrever na formação,
o(a) cursista é inserido no AVA Moodle e poderá assistir aos encontros e acessar os materiais
da formação.

Organizadores:

Equipe Appia: consolidando projetos de vida
Chrisley Soares Félix
Cibelle Lana Fórneas Lima
Diego de Oliveira
Elair Sanches Dias
Soraya Moreira Brito

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Francisca Izabel Pereira Maciel
Heli Sabino

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.

Carga horária*:

11 encontros síncronos de 2 horas (totalizando 22 horas) mais 2 horas semanais de leitura do
material e realização de atividades, totalizando 42 horas. Carga horária total de 62 horas.
* Carga horária referente ao cronograma 2022.



Turmas:

1 turma com encontros síncronos por meio do Google Meet.

Conteúdo programático:

- Documento introdutório: conhecimentos essenciais para alfabetização de jovens e
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 2022:

Encontros Síncronos Data Horário

Psicogênese 18/02/2022 19h às 21h

Apropriação do sistema de escrita 04/03/2022 19h às 21h

Apropriação do sistema de escrita 18/03/2022 19h às 21h

Leitura 01/04/2022 19h às 21h

Leitura 08/04/2022 19h às 21h

Produção textual 29/04/2022 19h às 21h

Produção textual 06/05/2022 19h às 21h

Ortografia 20/05/2022 19h às 21h

Monitoramento e planejamento 03/06/2022 19h às 21h

Monitoramento e planejamento 10/06/2022 19h às 21h

Seminário 07/07/2022 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: 15 a 18 de fevereiro de 2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/sUvvTAxLBvUk3XCo8

https://forms.gle/sUvvTAxLBvUk3XCo8

