
 

 



 

 

 

 

 

 

CURSO 

Master em Produção de Texto e a 

Formação do Escritor Competente 

 

CORPO DOCENTE:      

Professora Michele Fernandez 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA:      

Curso Presencial com duração de 10 horas/aulas. 

Sábado das 8h00 às 17h40. 

Com emissão de certificado. 

 

OBJETIVOS:      

Ao final deste curso, os participantes terão compreendido a finalidade e a importância 

da produção de texto como situação de aprendizagem, fazendo relação com a prática 

de sala de aula, explorando procedimentos escritores (planejar, textualizar e revisar 

o texto escrito), refletindo sobre a importância da revisão de texto, bem como suas 

estratégias e terão conhecido e utilizado diferentes estratégias tecnológicas que 

podem apoiar o processo de revisão de textos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO:        

Esse curso é destinado ao público da educação interessado em estudos sobre 

alfabetização (professores de Educação Básica, Coordenadores Pedagógicos, Equipe 

Gestora). 

 

AGENDA DE AULAS:  

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Produção de texto como situação de aprendizagem da escrita 23/03/19 

2 Tipologias, gêneros e critérios de escolha de textos 23/03/19 

3 Estratégias didáticas para produção de bons textos (textos 

intermediários, planejamento da escrita e textualização 

23/03/19 

4 Estratégias didáticas para produção de bons textos (textos 

intermediários, planejamento da escrita e textualização 

23/03/19 

5 Revisão de texto como situação de aprendizagem da escrita 23/03/19 

6 Pautas de revisão e autoavaliação da escrita 23/03/19 

7 Encaminhamentos e estratégias de revisão 23/03/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOBRE A PROFESSORA:  

Profª Michele Fernandez: 

Graduada em Letras e Pedagogia e pós-graduada em 

Mediações Tecnológicas em Ambientes Educacionais e 

Didática e Tendências Pedagógicas.  Atua como formadora de 

professores e gestores escolares pela empresa Argento 

Desenvolvimento Profissional e também como professora de 

Ensino Fundamental pela Rede Municipal de Santo André.  Foi 

formadora de professores e gestores escolares no Projeto 

Khan Academy, pela Fundação Lemann, além de acompanhar 

a implementação do projeto nas escolas. Prestou assessoria 

pedagógica ao Smartlab/Grupo Santillana, com foco na produção de conteúdos para 

as formações (inicial e continuada) de utilização da plataforma tecnológica. Tem 

experiência como diretora de escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental na 

Prefeitura de Santo André, onde também atuou como Assistente Pedagógica, função 

similar à de Coordenador Pedagógico, onde foi responsável pelas formações de 

professores (presenciais e a distância), acompanhamento do trabalho pedagógico e 

desenvolvimento dos alunos (formação em serviço dos professores, desenvolvimento 

de pautas formativas para formação do grupo docente, observação de sala de aula, 

devolutivas de planejamentos de aulas, acompanhamento do processo de ensino e 

de aprendizagem na unidade escolar, entre outras demandas pedagógicas). Foi 

Orientadora de Estudos do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), 

onde orientou professores da rede municipal de Santo André na formação continuada 

proposta pelo MEC.  

  



 

 


