
Projeto Estratégico InterAção

AÇÃO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM LETRAMENTO E

ALFABETIZAÇÃO

SMED e Ceale/ FaE/ UFMG

A equipe do Appia Infância (Núcleo de Alfabetização e Letramento, Gerência
de Coordenação da Educação Infantil e Rede Parceira) convida com imensa
alegria, professores/as e coordenadores/as da Rede Municipal de Educação
(Emeis, Emefs, Creches parceiras e Equipes Diretorias Regionais e Secretaria
Municipal de Educação) que atuam com as crianças da faixa etária de 4 a 8
anos a participarem das ações formativas para a docência em letramento e
alfabetização, no âmbito do Projeto estratégico InterAção.

Apresentamos, neste documento, objetivos, estrutura, organograma e
cronograma destas ações, construídas em parceria com o Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale/FaE/UFMG) e a partir dos diálogos
realizados no Núcleo de Alfabetização e letramento, no ano de 2020. Todo o
processo foi cuidadosamente planejado, para que professores(as),
coordenadores(as), gestores(as) participem, se (in)formando e contribuindo
efetivamente com a socialização de suas práticas pedagógicas e na
consolidação de um processo de formação de rede, em que criamos laços de
colaboração e um sentimento de comunidade na Rede Municipal de Educação
- RME/PBH.  

A ação formativa tem como eixos a ressignificação do documento
“Conhecimentos Essenciais para o Processo de Letramento e Alfabetização”, a
articulação entre teoria e prática pedagógica com crianças das turmas de 4 a 8
anos das Emeis, Emefs e Creches parceiras, e a proposta apresentada no livro
“Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever” (Soares, 2020). 



A ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO:

1- Seminários - Exposição temática aprofundando e/ou ampliando algum
aspecto relacionado ao módulo para todos os profissionais de Educação, com
a Equipe do Ceale.

2- Conferências - Exposição temática ampliando as discussões do módulo,
para todos os profissionais de Educação, com a Equipe do Ceale e convidados
de outras universidades;

3- Serão formados 15 grupos colaborativos constituídos por um
representante de cada uma das 413 escolas (Emeis, Emefs e Creches
parceiras) que atendem a faixa etária de 4 a 8 anos; 18 mediadores das
Regionais de Educação (9 - rede parceira e 9 rede própria), 9 professores que
atuam nas salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE e 6
professores(as) do projeto Geração Criativa.

Os encontros dos grupos colaborativos acontecerão periodicamente, para
discussão da temática do módulo, explorando questões de reflexão a partir de
diferentes roteiros (orientações gerais para todos(as)
participantes/representantes das escolas no início de cada “módulo”),
produzidos anteriormente, abordando o diálogo efetivo entre o documento
“Conhecimentos Essenciais”, o livro Alfaletrar e as práticas docentes. 

4- Estes grupos serão mediados por Coordenadores Alfaletra - uma equipe
de 30 professores/coordenadores selecionados pela Equipe Appia Infância e
serão formados pelo Ceale.  



PARTICIPANTES E SUAS ATRIBUIÇÕES:

1- Representantes das escolas 

Professores/as e ou coordenadores/as escolhidos por seus pares com base
nos seguintes critérios e recomendações:

● ser professor/a e/ou coordenador/a envolvido/a diretamente com turmas
de 4 e 5 anos das escolas/instituições de Educação Infantil e com o
trabalho de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino
Fundamental com experiência mínima de 2 anos;

● ser graduado/a em Pedagogia ou Normal Superior;
● Recomenda-se que tenha participado de projetos/ações de formação

continuada da rede municipal e/ou da escola e que exerça liderança
pedagógica na escola.

Atribuições 

● Participar do grupo colaborativo com o Coordenador/a Alfaletra;
● Compartilhar e articular as ações formativas em sua escola/instituição,

após cada módulo;
● Fazer levantamentos de experiências de letramento e alfabetização

realizadas no período da pandemia; 
● Socializar as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola/instituição

com o grupo colaborativo;
● Participar dos seminários síncronos e das conferências;
● Dialogar constantemente com a Equipe Appia Infância.

Link do formulário para inscrição do/a representante (um por
escola/instituição): 

2-  Mediadores regionais
Representantes da rede própria e parceira definidos pelas Diretorias Regionais
-Dires e pela Equipe da Rede Parceira da SMED. 

Atribuições
● Monitorar as ações desenvolvidas nas escolas/instituições envolvendo a

formação em alfabetização e letramento; 
● Articular com a coordenação pedagógica e com o/a representante da

escola/instituição para apoiar a organização do trabalho com
alfabetização e letramento;

● Participar dos grupos colaborativos;
● Participar dos seminários síncronos e das conferências;
● Articular com a Equipe Appia Infância o desenvolvimento das ações

formativas.



3 - Coordenadores/as Alfaletra
Professores(as) e/ou coordenadores(as) pedagógicos que atuam na Educação
Infantil (Emeis, Emefs e Creches parceiras) ou no ciclo de alfabetização do
ensino fundamental, professores(as) das equipes das Diretorias Regionais e
Secretaria Municipal de Educação, que tenham experiência (teórica e prática)
de letramento e alfabetização, selecionados pela Equipe Appia Infância, por
meio de processo seletivo específico.

Atribuições:

● Participar dos encontros de formação, planejamento e avaliação
das ações coordenadas pelo Ceale;

● Mediar os grupos colaborativos para implementação das ações
nas escolas;

● Socializar os materiais produzidos para a formação;
● Participar dos seminários síncronos e das conferências;
● Articular questões práticas e teóricas que surgirem nos grupos e

na escola;
● Elaborar registros para o relatório das ações do projeto.

O processo seletivo será organizado em duas etapas:

1ª etapa - Preenchimento de formulário e a escrita de carta de intenção (na
carta deve constar o nome completo, cargo e cpf), no máximo duas laudas,
respondendo às seguintes questões: Porque você quer ser coordenador/a
Alfaletra e em que você acredita poder contribuir? 

● Período de inscrição/preenchimento formulário: 14/04/2021 à
20/04/2021

● Período de análise das inscrições - 22/04/2021 e 23/04/2021

2ª etapa - Entrevista de candidatos selecionados na 1º etapa e comprovação
da experiência profissional e acadêmica.

●  Período para entrevistas - 23/04/2021 à 27/04/2021
●  Divulgação dos resultados da seleção - 28/04/2021

Critérios para participar da seleção:



● Ser formado em Pedagogia ou ter Licenciatura Plena;

● Ter experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na docência da
Educação Infantil e/ou Anos Iniciais e/ou Coordenação
Pedagógica; 

● Estar em exercício da função docente e/ou na coordenação
pedagógica na Rede Própria ou Rede Parceira, na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e/ou atuar em
funções pedagógicas relacionadas diretamente com alfabetização
e letramento nas Equipes das Diretorias Regionais e Secretaria
Municipal de Educação; 

● Ter disponibilidade para estudar e dedicar-se às atividades
propostas às sextas-feiras nos dois turnos. Link do formulário
para a participação da seleção de Coordenador Alfaletra: 

4 -  Coordenador/a Pedagógico (geral) da Escola (Emeis, Emefs e Creches
parceiras) 

Os Coordenadores Pedagógicos (Gerais) das escolas (Emeis, Emefs e
Creches parceiras) terão um papel fundamental na articulação das ações
formativas no interior das escolas/ instituições.

Atribuições

● Articular com os gestores para garantir as condições de realização dos
encontros de formação e ações na escola/ instituições;

● Acompanhar as ações desenvolvidas na escola/ instituições;
● Articular com os mediadores regionais, gestão e representantes das

escolas/ instituições;
● Participar dos seminários síncronos e das conferências;
● Dialogar constantemente com a Equipe Appia Infância.

3. CRONOGRAMA  

Cronograma dos módulos de formação

2021

Abertura e aula inaugural - 16/04/21
Abertura: Secretaria Municipal de Educação (Profa. Ângela Dalben) Núcleo de
Alfabetização e Letramento (Ana Paula Pedersoli), Equipe do Ceale. (30 min)

Aula inaugural: Profa. Magda Soares (1h30min)



MÓDULO I

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.
1.6 As 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 Alfaletra

07/05

Encontro síncrono de
coordenadores Alfaletra
com representantes das
escolas

21/05

Conferência Maio: sexta-feira (data a definir)

Módulo II

Módulos Unidades Ações Data
s

 
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
Alfaletra

18/06



Encontro síncrono de
Coordenadores
Alfaletra com
representantes das
escolas

02/07

Conferência Junho – sexta-feira (data a definir)

Módulo III

Módulos Unidades Ações Data
s

 
III

 O despertar
da

consciência
fonológica

 
3.1 Consciência fonológica:
conceitos e dimensões
3.2 Escrita silábica sem valor
sonoro.
3.3 Escrita 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
Alfaletra

20/08

Encontro síncrono de
coordenadores
Alfaletra com
representantes das
escolas

03/09

Conferência Agosto – sexta-feira (data a definir)

Módulo IV

Módulos Unidades Ações Data
s

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.
Articulação do tema do módulo
com documento:
conhecimentos essenciais e

Envio de orientações
gerais sobre o
módulo - Ceale

03/09

Seminário síncrono
para a RME

17/09



metas propostas no capítulo do
livro: Planejamento no
processo de alfabetização e
letramento

Encontro síncrono do
Ceale com
coordenadores
Alfaletra

01/10

Encontro síncrono de
coordenadores
Alfaletra com
representantes das
escolas

22/10

Conferência Setembro – sexta-feira (data a definir)

Módulo IV

Módulos Unidades Ações Data
s



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
5.2 Leitura, 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
Alfaletra

19/11

Encontro síncrono de
coordenadores
Alfaletra com
representantes das
escolas

03/12

Conferência Outubro – sexta-feira (data a definir)

Conferência Novembro – sexta-feira (data a definir)

Módulo VI

 
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

04/0
2

Seminário síncrono
para a RME

18/0
2

Encontro síncrono do
Ceale com
coordenadores
Alfaletra

04/0
3

Encontro síncrono de
coordenadores
Alfaletra com
representantes das
escolas

18/0
3

Conferência Fevereiro/Março – sexta-feira (data a definir)

Seminário
final/roda de

conversa

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

08/04
 



5- Equipe e contatos para esclarecimentos de dúvidas:

Assessoria de Articulação da Educação Básica (ASAEB)  
appia.smed@pbh.gov.br
Assessora: Daniella Chaves

Gerência de Coordenação da Educação Infantil   
dein.smed@edu.pbh.gov.br
Coordenação: Vânia Gomes Michel Machado
Equipe: Soraya Pêgo e Valentina Scott

Equipe da Rede Parceira/SMED
redeparceira.ei@edu.pbh.gov.br 
Coordenação: Beatriz S. Fernandes
Equipe: Viviana Lívia dos Santos

Núcleo de Alfabetização e Letramento 
nucleoalfaletra.smed@edu.pbh.gov.br
Coordenação: Ana Paula Pedersoli
Equipe: Adriana Mota e Sandra Colares

“Vamos precisar de todo mundo (...)
Um mais um é sempre mais que dois”.

Sal da terra - Beto Guedes

mailto:appia.smed@pbh.gov.br
mailto:dein.smed@edu.pbh.gov.br
mailto:redeparceira.ei@pbh.gov.br
mailto:nucleoalfaletra.smed@edu.pbh.gov.br

