
CURSO ON-LINE 

Alfabetização  

    e letramento 
Formação continuada 

para professores 



Avaliação Nacional da Alfabetização (SAEB/ANA)* 2016  

14,46 
17,16 

2,23 

INSUFICIENTE - 33,85% 

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Até o final do 3º ano do EF, todos os 
alunos devem se encontrar no Nível 4 da 
escala da ANA. Contudo, garantir a 
alfabetização na idade certa ainda é um 
desafio no Brasil. 

ESCRITA 
RESULTADOS BRASIL  

Fonte: BRASIL, Ministério da Educação. Avaliação Nacional da Alfabetização. Brasília, DF, 2016. Disponível 
em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana. 

LEITURA  
RESULTADOS BRASIL  

21,74 

32,99 

Nível 1 Nível 2

INSUFICIENTE 54,73% 

32,28 

12,99 

SUFICIENTE - 45,27%

Nível 3 Nível 4

57,87 

8,28 

SUFICIENTE 66,15%

Nível 4 Nível 5

ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO: DESAFIO  
 PARA O BRASIL 
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ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO:  DESAFIO 
PARA O BRASIL 

Prova Brasil* (Saeb) 2017 

Fonte: BRASIL, Ministério da Educação. Prova Brasil. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 
https://www.qedu.org.br/brasil/evolucao. 

13 

31 

35 

21 

INSUFICIENTE BÁSICO PROFICIENTE ADEQUADO

INSUFICIENTE 44% SUFICIENTE 56 %

PROVA BRASIL 2016 - 5º ano 

16 

50 

28 

6 

INSUFICIENTE BÁSICO PROFICIENTE ADEQUADO

INSUFICIENTE 66% SUFICIENTE 34 %

PROVA BRASIL 2016 - 9º ano 

*Aplicada de forma 
censitária aos alunos 
do 5º e 9º anos das 

escolas públicas 

Resultados da Prova Brasil mostram que os 
problemas na alfabetização geram 
dificuldades que  se ampliam no decorrer 

da escolaridade.  
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INAF* 2018 

Fonte: AÇÃO EDUCATIVA. Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. São Paulo, SP, 2018. 

Disponível em http://acaoeducativa.org.br/wp-content/ 
uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rio-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf. 

* A ONG Ação Educativa e o 
Instituto Paulo Montenegro 
realizam desde 2001 um 
estudo para medir os níveis 
de alfabetismo da população 
brasileira de 15 a 64 anos. 

ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO: DESAFIO  
PARA O BRASIL Dados do INAF - Indicador de Alfabetismo 

Funcional aplicado na população brasileira 
entre 15 e 64 anos- mostram que mesmo 
tendo atingido o ensino superior, muitos 
alunos não são leitores e escritores 
fluentes:  

13%  
daqueles que chegam ou 
concluem o Ensino Médio 
podem ser considerados 
analfabetos funcionais 

34%  
das pessoas que atingem o 
nível superior podem ser 
consideradas proficientes 

pela escala do INAF 
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O Projeto Letra Viva visa minimizar os problemas da 
alfabetização na medida em que: 

Desenvolve metodologia de formação 
sistêmica - estratégias presenciais e à 

distância em diálogo com a BNCC  

Promove  formação de 
rede de professores 

alfabetizadores -  amplia 
o de capital profissional 

da rede . 

Implementa a cultura de 
avaliação e 

monitoramento da 
aprendizagem dos 

alunos.    



Ampliação do 
capital profissional 

da rede 
 
 
 
 

NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  
FORMAÇÃO PRESENCIAL 

Participam: técnicos da SME , 1 coordenador 
pedagógico de cada escola e 1 professor 

alfabetizador de cada escola . 

ESCOLA - FORMAÇÃO PRESENCIAL 
EM HTPC 

Participam: todos os 
alfabetizadores da escola. 

CURSOS - 320H DE FORMAÇÃO A 
DISTÂNCIA 
Participam: técnicos SME, todos os 
coordenadores pedagógicos e todos 
os professores alfabetizadores da 
rede. 

Formação Sistêmica 
de Rede 



Público dos cursos: todos os professores da rede da 
Educação Infantil de (4 e 5 anos) e de 1º ao 3º ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga horária total: 320h de formação a distância. 

Cursos EAD auto 
instrucionais 
articulados à 
formação presencial 

Consciência fonológica: 
entre o som e o sentido. 

(40h) 

 Sistema de escrita 
alfabética: entendendo as 

regras do jogo. (40h) 

Princípios Didáticos para a 
Produção de Textos. (40h) 

O jogo como linguagem: 
Palavras em jogo. (40h) 

Entre livros e leitores: o 
espaço da mediação. (40h) 

Textos da tradição oral na 
apropriação da linguagem 

escrita. (40h) 

Trilhas para a revisão de 
texto. (40h) 

Pensamento e Linguagem: 
Pilares da aprendizagem da 

escrita.(40h) 



São quatro cursos - oferecidos 2020* 

Consciência Fonológica: 

entre o som e o sentido 

+ Saiba mais... 

Objetivos: Compreender a 
importância da consciência 
fonológica na alfabetização 
inicial, tratando das relações 
teoria e prática e das estratégias 
para desenvolver essas 
habilidades nos alunos em sala 
de aula. 

Sistema de Escrita 

Alfabética: entendendo as 

regras do jogo 

+ Saiba mais... 

Objetivos: Ampliar os 
conhecimentos sobre o ensino e 
a aprendizagem inicial da escrita 
e oferecer ferramentas didáticas 
para a alfabetização, propondo 
reflexões sobre a contribuição 
dos jogos de regra nesse 
processo. 

Entre Livros e Leitores: o 

espaço da mediação 

+ Saiba mais... 

Objetivos: Refletir sobre a 
formação de leitores na escola e 
sobre as intervenções e 
estratégias do(a) professor(a) que 
podem ajudar os(as) alunos(as) a 
avançar em suas habilidades de 
leitura e a ingressar efetivamente 
na cultura letrada.  

Textos da Tradição Oral na 
Apropriação da Escrita 

Objetivos: Explorar textos orais 
e escritos que fazem parte da 
cultura da infância e 
compreender como abordá-los 
em contextos significativos na 
alfabetização. 

+ Saiba mais... 

Cursos on-line 

*Em 2021, será possível ofertar os outros 4 cursos on-line 

https://www.cenpec.org.br/cursos/letra-viva-sistema-de-escrita-alfabetica-entendendo-as-regras-do-jogo
https://www.cenpec.org.br/cursos/letra-viva-consciencia-fonologica-entre-o-som-e-o-sentido
https://www.cenpec.org.br/cursos/letra-viva-entre-livros-e-leitores-o-espaco-da-mediacao
https://www.cenpec.org.br/cursos/letra-viva-textos-da-tradicao-oral-na-apropriacao-da-escrita


Metodologia dos cursos 

São autoformativos e realizados totalmente na 

plataforma Moodle do CENPEC. 

 

Carga horária: 40 horas cada curso, realizadas ao 

longo de dois meses. 

 

Os cursos estão divididos em módulos com atividades 

e conteúdos (em texto, áudio, vídeo e hipertexto) 

organizados didaticamente para promover o contato 

com o tema. 

 

Encontros mensais, presenciais para os técnicos 

responsáveis pela coordenação dos cursos. 

 

Certificado: o cursista deve realizar no mínimo 75% 

das atividades do curso, sendo obrigatórias as 

respostas aos questionários. 



Diferencial para as 

turmas dos municípios 

Inscrições em turmas exclusivas para o 

município 

 

Relatórios semanais de acompanhamento 

do acesso e da participação  

 

Certificado de participação assinado pelo 

CENPEC e pelo secretário(a) municipal de 

educação 

 

Apoio e supervisão presencial para os 

coordenadores do curso no município 

 



Investimento do município 
Cursos on-line 

Até 200 vagas para cada curso 

Total: R$ 17.000 

Valor por cursista: R$ 85 



Contato 

Estamos disponíveis para atendê-los nos seguintes canais: 

+55 11 2132.9000 

cenpec@cenpec.org.br 


