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PROJETO ‘FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO’ 

 

 

1. Histórico e objetivo 

Este projeto de formação docente foi elaborado em parceria com o Núcleo de Alfabetização e 

Letramento/SMED/PBH, estabelecendo uma continuidade das ações iniciada em 2020. Este projeto tem 

como focos de ação: (i) a discussão e reelaboração do documento “conhecimentos essenciais” para a 

alfabetização e o letramento (SMED-BH,2020); (ii) a articulação entre teoria e prática pedagógica para o 

entendimento dos processos de alfabetização e letramento; e (iii) a promoção de iniciativas educativas em 

turmas de 4 a 8 anos das escolas (a aprendizagem das crianças, consolidação e criação de procedimentos e 

recursos metodológicos, enfrentamento dos desafios escolares, promoção de valores educacionais) da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte (rede própria e rede parceira).  

Os objetivos básicos deste Projeto são o de consolidar um processo de formação em rede por meio de ações 

coletivas na SMED-BH e o de promover o desenvolvimento profissional de professoras que atuam com 

alfabetização e letramento, tendo como referência o documento “Conhecimentos essenciais para o processo 

de letramento e alfabetização” e a proposta de ação educativa apresentada no livro “Alfaletrar: toda criança 

pode aprender a ler e a escrever” (Soares, 2020).  

Este Projeto está sustentado pelo princípio de uma ação coletiva e não individual, fomentando uma formação 

em rede, articulada em torno de práticas de alfabetização e de letramento e tendo a escola como unidade 

privilegiada da ação. Para isso, a proposta aqui indicada busca uma articulação constitutiva entre os momentos 

de formação e as vivências escolares.. 

 
2. Período: março/2021 a abril/2022 
 
3. Organização da formação: 
 
Participarão do projeto 421 escolas envolvendo a RMEBH (rede própria e parceira) que atendem as turmas 
de 4 a 8 anos. Serão compostos grupos de professoras por representantes das escolas e 18 mediadores que 
serão acompanhados pelo Núcleo de Alfabetização e Letramento/SMED, além de 30 coordenadores 
municipais acompanhados pelo CEALE.  

 
Critérios para seleção das representantes da escola   
 
As representantes das escolas (uma por escola) serão escolhidas por seus pares a partir dos seguintes critérios: 
ser professor ou coordenador envolvido diretamente com turmas da pré-escola nas escolas de Educação 
Infantil e com o trabalho de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino Fundamental (mínimo de dois 
anos), ser graduado em Pedagogia ou Normal Superior. É recomendado o representante escolhido tenha 
participado de projetos/ações de formação continuada da rede municipal e/ou da escola e que exerça 
liderança pedagógica na escola. 

 
Critérios articulados para escolha de coordenadores municipais 
 
O coordenador municipal será escolhido a partir de critérios de seleção feita pelo Núcleo de 
Alfabetização/SMED, a partir de uma divulgação ampla, obedecendo aos seguintes critérios:  

- Titulação na área de Alfabetização e Letramento (formação acadêmica em cursos de pós-graduação) 
- Experiência de 5 a 10 anos em turmas de alfabetização 
- Experiência de liderança na formação de alfabetizadores  
 



 

Organograma da equipe e suas tarefas:  

 

Coordenação administrativa do Projeto 

 Definições orçamentárias do projeto; 

 Articulação com a equipe de gestão da rede municipal para ações administrativas;  

 Acompanhamento da implementação do recurso na universidade e das ações gerais do projeto; 

 Produção de relatórios técnicos e financeiros. Acompanhamento.  
 
Coordenação Pedagógica do Projeto  

 Articulação com o Núcleo de Alfabetização e Letramento da SMED-BH para realização da formação; 

 Elaboração do projeto de formação inicial;  

 Coordenação dos encontros de formação, planejamento e avaliação das ações de formação;  

 Indicação e organização dos materiais e dos procedimentos metodológicos de formação;  

 Planejamento e organização dos seminários síncronos.  
 
Núcleo de Alfabetização e Letramento e Núcleo da Infância 

 Articulação com a coordenação pedagógica do projeto/Ceale; 

 Organização da seleção de representantes das escolas e de coordenadores municipais;  

 Organização dos agrupamentos em turmas; 
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 Organização das tecnologias necessárias para seminários e encontros síncronos;  

 Monitoramento da ação de formação nas escolas;  

 Monitoramento da frequência e participação no curso;  

 Produção de relatórios sobre o monitoramento e sobre a participação dos docentes na ação de 
formação. 

 
Coordenadores municipais de grupo 

 Participação nos encontros de formação, de planejamento e avaliação das ações coordenadas pelo 
CEALE;  

 Mediação dos grupos para implementação das ações nas escolas;  

 Socialização dos materiais produzidos para a formação;  

 Participação nos seminários síncronos; 

 Articulação de questões práticas e teóricas que surgirem nos grupos e na escola;  

 Elaboração de registros para o relatório das ações do projeto.  
 
Bolsista de apoio pedagógico e administrativo da UFMG 

 Participação nos encontros de planejamento e avaliação das ações com a coordenação do projeto e 
coordenadores de grupo. 

 
Estagiários da SMED   

 Apoio logístico para os encontros síncronos;  

 Acompanhamento e registro da frequência nos encontros síncronos;  

 Participação nos encontros síncronos;  

 Apoio na organização e disponibilização dos materiais. 
 
Representantes das escolas (Professoras da RME/BH e rede Parceira) 

 Participação na ação formativa e compartilhamento dessas ações em sua escola, após cada módulo*; 

 Esclarecimento de dúvidas do coletivo da escola, que podem ser levadas para o encontro com o 
coordenador municipal; 

 Sugestão de propostas pedagógicas;  

 Socialização de práticas pedagógicas desenvolvidas na escola; 

 Sistematização de experiências na pandemia em torna da alfabetização 
 

*A SMED/BH garantirá a participação das representantes e coordenadores municipais nos encontros dos 
grupos de representantes, com a previsão de tempo no horário escolar para o compartilhamento e discussão 
das práticas na escola. 
 
Mediadoras regionais  

 Monitoramento das ações desenvolvidas nas escolas envolvendo a formação em alfabetização e 
letramento; 

 Participação nos grupos de formação;  

 Acompanhamento das ações do representante na escola;  

 Mediação para garantir as condições de realização do compartilhamento da formação na escola; 

 Articulação com o Núcleo de Alfabetização e Letramento para troca de informações; 

 Articulação com o coordenador pedagógico geral da escola. 
 
Coordenador pedagógico geral da escola 

 Articulação para garantir as condições de realização dos encontros de formação e ações na escola; 

 Monitoramento das ações desenvolvidas na escola; 

 Articulação com os mediadores regionais, direção e representantes das escolas. 



 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

 

Orientações do trabalho: Envio de orientações gerais para todas participantes/representantes das escolas 
no início de cada Módulo. 

Leitura individual do capítulo do livro em cada módulo 

Seminário síncrono para a RME – 1h:30: Exposição temática aprofundando e/ou ampliando algum 
aspecto relacionado ao módulo. A exposição poderá ser gravada e disponibilizada para as pessoas que não 
puderem participar. O seminário será ampliado para todas as professoras da Rede. 

Encontro síncrono do CEALE com coordenadores municipais – 3h: Discussão de planos de trabalho a 
serem desenvolvidos com os representantes das escolas. Formação teórica dialogada com as práticas dos 
representantes e das escolas. Análise de materiais da formação. 

Encontro síncrono de coordenadores municipais com representantes das escolas - 3h: Discussão da 
temática do Módulo pelos coordenadores municipais, explorando questões de reflexão a partir de diferentes 
roteiros, abordando os eixos do documento “Conhecimentos Essenciais” e metas propostas no capítulo 6 
(Planejamento no processo de alfabetização e letramento) do livro Alfaletrar, sempre em diálogo com as práticas 
docentes. Discussão de práticas docentes a partir das propostas apresentadas no livro e vivências trazidas 
pelas representantes das escolas. Os encontros serão conduzidos pelos coordenadores municipais e 
configuram-se como momento de diálogo, reflexão e planejamento de práticas de ensino.  

Ações articuladas ao módulo:  Disponibilização da coleção Letra A na alfabetização para complementar a 
discussão sobre as ações educativas. 

Conferências síncronas para RME: Exposição temática ampliando as discussões do Módulo (professores 
especialistas de diferentes universidades) 

Ações relacionadas à divulgação e ao monitoramento do resultado da formação: Rodas de conversa 
(Mediadores e coordenadores municipais por regional), publicação de experiência em um caderno (CEALE), 
relatório de acompanhamento (Núcleo de Alfabetização e Letramento), retomada do documento 
“Conhecimentos essenciais” para revisão de habilidades por sua relevância e por idade. 
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5. CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO 

  

 

Cronograma dos módulos de formação 

 
2021 

 

Abertura e aula inaugural - 16/04/21 
Abertura: Secretaria Municipal de Educação (Profa. Angela Dalben) Núcleo de Alfabetização e 
Letramento (Ana Paula Pedersoli), Direção do Ceale, Sara Mourão Monteiro (30 min)  
Aula inaugural: Profa. Magda Soares (1h30min) 

Módulos Unidades Ações Datas 

 
I. 

Alfabetização e letramento 
 

A entrada da criança na 
cultura da escrita 

 

1.1 Aprendizagem da língua escrita: 
um todo em três camadas 
1.2 Conceitos de Alfabetização e 
Letramento 
1.3 O texto: eixo central de 
alfabetização e letramento 
1.4 O objeto do processo de 
alfabetização. 
1.5 Desenvolvimento e 
aprendizagem na apropriação do 
sistema de escrita alfabética. 
1.6As primeiras escritas da criança: 
dos rabiscos às letras. 

Aula inaugural 16/04  

Envio de orientações 
gerais sobre o 
módulo - CEALE 

30/04 

Encontro síncrono 
do CEALE com 
coordenadores 
municipais 

07/05 

Encontro síncrono 
de coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas  

21/05  

Conferência Maio: Alfabetização e letramento em tempos de pandemia - 14/05 ou 28/05 

 
II. 

Conhecimentos essenciais 
para o processo de 

letramento e alfabetização 
da SMED/PBH 

 
2.1 Concepções e desdobramentos 
pedagógicos do documento 
“Conhecimentos essenciais” (2020): 
reflexões gerais  

Envio de orientações 
gerais sobre o 
módulo - CEALE 

21/05 

Seminário síncrono 
para a RME 

04/06 

Encontro síncrono 
do CEALE com 
coordenadores 
municipais 

18/06  

Planejamento e organização da formação 

Ações Datas 

Reunião com as escolas para apresentação da proposta de formação. 

Seleção dos representantes das escolas. 

Seleção de coordenadores municipais  

Organização dos grupos de formação 

Reunião de planejamento com os coordenadores municipais. 

Aquisição e entrega do material. 

 
Março e 

abril/2021 



 

Encontro síncrono 
de coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas 

02/07 

Conferência Junho – Alfabetização e tecnologias digitais no ensino remoto - 11/06 ou 25/06 

 
III  

 O despertar da 
consciência fonológica  

 
3.1Consciência fonológica: 
conceitos e dimensões 
3.2 Escrita silábica sem valor sonoro. 
3.3Escrita silábica com valor sonoro. 
 
Articulação do tema do módulo com 
documento: conhecimentos essenciais e metas 
propostas no capítulo do livro: 
Planejamento no processo de alfabetização e 
letramento 

Envio de orientações 
gerais sobre o 
módulo - CEALE  

02/07  

Seminário síncrono 
para a RME 

06/08  

Encontro síncrono 
do CEALE com 
coordenadores 
municipais 

20/08 

Encontro síncrono 
de coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas 

03/09  

Conferência Agosto – Alfabetização e textos da tradição oral - 13/08 ou 27/08 

IV  
Consciência fonêmica: a 
apropriação do princípio 

alfabético 

4.1. O avanço da consciência 
fonêmica e da compreensão do 
sistema de escrita alfabética: a escrita 
silábico-alfabética 
4.2. A estabilização de uma escrita 
alfabética. 
4.3. Da escrita alfabética à escrita 
ortográfica. 
4.4 Leitura pela via lexical e pela via 
fonológica  
Articulação do tema do módulo com 
documento: conhecimentos essenciais e metas 
propostas no capítulo do livro: 
Planejamento no processo de alfabetização e 
letramento 

Envio de orientações 
gerais sobre o módulo 
- CEALE 

03/09  

Seminário síncrono 
para a RME  

17/09  

Encontro síncrono do 
CEALE com 
coordenadores 
municipais 

01/10 

Encontro síncrono de 
coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas  

22/10  

Conferência Setembro – Alfabetização e Consciência fonêmica - 10/09 ou 24/09 

V  
Leitura e escrita no 

processo de alfabetização 
e letramento 

5.1 A presença da leitura e da escrita 
no processo de apropriação do 
sistema de escrita alfabética 
5.2Leitura, compreensão e 
interpretação de textos: letramento 
no ciclo de alfabetização. 
5.3 Produção de textos: letramento 
no ciclo de alfabetização. 
Articulação do tema do módulo com 
documento: conhecimentos essenciais e metas 
propostas no capítulo do livro: 
Planejamento no processo de alfabetização e 
letramento 

Envio de orientações 
gerais sobre o módulo 
pelo CEALE 

 
22/10 
 

Seminário síncrono 
para a RME 

05/11 

Encontro síncrono do 
CEALE com 
coordenadores 
municipais 

19/11  

Encontro síncrono de 
coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas 

03/12  

Conferência Outubro – Alfabetização e leitura (via fonológica e via lexical)- 29/10 



 

Conferência Novembro – Alfabetização e leitura literária - 12/11 ou 26/11 

 
2022 

 

VI  
Leitura e escrita no 

processo de alfabetização 
e letramento 

6.1. A presença da leitura e da escrita 
no processo de apropriação do 
sistema de escrita alfabética 
6.2. Leitura, compreensão e 
interpretação de textos: letramento 
no ciclo de alfabetização. 
6.3 Produção de textos: letramento 
no ciclo de alfabetização. 
Articulação do tema do módulo com documento: 
conhecimentos essenciais e metas propostas no 
capítulo do livro: Planejamento no processo de 
alfabetização e letramento 

Envio de orientações 
gerais sobre o 
módulo pelo CEALE 

04/02  

Seminário síncrono 
para a RME 

18/02  

Encontro síncrono 
do CEALE com 
coordenadores 
municipais 

04/03  

Encontro síncrono 
de coordenadores 
municipais com 
representantes das 
escolas 

18/03  

Conferência Fevereiro/Março – Alfabetização e produção de texto - 25/02 ou 11/03 

Seminário final/roda de 
conversa  

Socialização das reflexões realizadas 
no decorrer da formação (definir o 
formato)  

08/04 
 
 

6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  

 

Descrição dos itens do orçamento Valores (R$) 

1 Coordenador administrativo R$1.500,00 
R$ 150,00 a hora sendo 10h de trabalho por mês / 12 meses de 
trabalho  
12x 1500,00 = 18.000 
R$ 18.000 

3 Coordenadores pedagógicos R$3.000,00 
R$ 150,00 a hora sendo 20h de trabalho por mês/ 12 meses de 
trabalho  
12x 3.000 = R$36.000 
36.000x3 = 108.000 
R$ 108.000 

1 Bolsista do curso de Pedagogia da UFMG  R$600,00 
R$ 600X12 = R$7200,00 
R$7.200 

Jornalismo  R$1.0000,0 
R$1000x12 = R$12.000 
R$12.000 

Conferencistas  R$ 400,00/h (5 horas por palestra) 
R$ 2000,00 X8 conferencistas = 16.000 
R$ 16.000 
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SOARES, Magda. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2020. 352 p 

 

Livro Alfaletrar para 30 coordenadores 

municipais 

R$ 41,94 x 30 = 1258,20 
R$ 1258,20 

Ações de continuidade da formação em 2022 

(publicação sobre as ações desenvolvidas nas 

escolas, monitoramento das ações, encontros 

com a equipe do Núcleo de Alfabetização e 

Letramento, seminários) 

R$ 89.541,80 

                                                           Total Geral:  R$ 250.000 

Resolução (10/95) – UFMG  

Custo operacional FUNDEP - 7,5% (definir 
com FUNDEP) 

 


