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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Papel das parcerias na formação de professores 

 
As formações do CENPEC buscam:  

Construir, em parceria com as redes, um 
capital profissional nas redes de ensino, 

para promover a aprendizagem de todos 
 os alunos e a redução das 

desigualdades 

 

 Dimensões: 
 

 Individual: impacta os 
 professores individualmente, 

 que podem atuar como   
multiplicadores do 

conhecimento; 
 

Sistêmica: impacta toda a rede de um 
município ou estado por meio da 

formação de técnicos de secretaria, 
diretores, coordenadores de escolas e 

professores da rede.  
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 Foco: Toda a rede de ensino municipal (formação sistêmica) 

 

 Modalidade: presencial + a distância 

 

 O que faz: Cria e organiza o Núcleo de Alfabetização e 
Letramento no município. Nele, técnicos da secretaria e 
professores estabelecem metas de aprendizagem, trocam 
experiências e sistematizam o conhecimento adquirido e 
oferece formação para professores e técnicos de 
secretarias. 
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 Cursos EAD: atendem aos participantes do projeto e ao 
público em geral interessado no tema, trabalhando: 
 Consciência fonológica: entre o som e o sentido; 

 Sistema de  escrita alfabética; 

 Entre livros e leitores: o espaço da mediação. 

 

 Certificação: Lançados em meados de 2017, são gratuitos, 
autoformativos e dão direito a certificação. Para participar 
das próximas turmas, fique atento(a) às datas de inscrição, 
que serão divulgadas. 

 

 Para saber mais: http://alfaletrar.org.br/ 

 

 

http://alfaletrar.org.br/
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 Foco: professores de Língua Portuguesa e técnicos das 
secretarias municipal e estadual de educação.   

 Modalidade: presencial + a distância 

 O que faz: Programa de formação de professores com foco 
no ensino da produção de textos na perspectiva de gênero. 
A formação reverbera nos estudantes, que são instigados a 
escreverem Poemas, Crônicas, Memórias Literárias e 
Artigos de Opinião a partir do mote “O lugar onde vivo” e 
participarem de um concurso nacional de textos. Percursos 
formativos: conteúdos voltados para reflexão, teórica, 
orientações para a prática e recursos didáticos nas áreas de 
leitura, escrita, oralidade e análise linguística, nos eixos da 
Base Nacional Comum Curricular.  
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 Cursos EAD: atendem aos professores e professoras que 
queiram participar da formação a distância: 
 Autoformativos: Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula, 

Avaliação textual e Nas tramas do texto: caminhos para reescrita. 

 Mediados: Caminhos da escrita e Sequência didática: aprendendo por 
meio de resenhas. 

 

 Para saber mais: https://www.escrevendoofuturo.org.br/  

 

 Cursos especiais para secretarias: escrever para 
cidalaginestra@cenpec.org.br 

 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/entrevistas/artigo/2402/nasci-rodeada-de-palavras
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 Foco: municípios que queiram implementar políticas de 
Educação Integral em seus territórios. 

 Modalidade: a distância 

 O que faz: Subsidia gestores na implementação de políticas 
de educação integral com base em experiências bem-
sucedidas dos programas de assessoria do CENPEC junto às 
SMEs.  

 Para saber mais: https://guia.educacaoeparticipacao.org.br 

 Oficinas:  220 propostas de atividades com metodologia 
CENPEC. Destinam-se a professores e educadores, 
principalmente aos de escolas que atuam em tempo 
integral. Acesso: 
https://educacaoeparticipacao.org.br/oficinas/ 

 

 

https://guia.educacaoeparticipacao.org.br/
https://educacaoeparticipacao.org.br/oficinas/narciso-e-o-genio-da-lampada/
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 Foco: professores, gestores e técnicos de secretaria de 
municípios com alto índice de distorção idade-série. 

 

 Modalidade: híbrido (presencial + a distância) 

 

 O que faz: Correção de fluxo: formação híbrida que integra 
a rede municipal de educação, encontros de gestão 
compartilhada e produção de material de apoio para 
professores e gestores.  

 

Para saber mais: amabile@cenpec.org.br 

 



www.cenpec.org.br 
cenpec@cenpec.org.br 


