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Oferecer aos alunos e profissionais interessados no assunto, 
subsídios para os estudos referentes aos processos de ensino 
e de aprendizagem na alfabetização, preparando os egressos 
para serem facilitadores do processo de alfabetização e 
letramento de crianças, jovens e adultos.

Direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à 
Educação e aos demais profissionais portadores de diploma 
de curso superior devidamente credenciado, que pretendam
se aprofundar nos assuntos ligados à Alfabetização e 
Letramento para trabalhar de forma crítica, ética e reflexiva, 
em prol de uma educação de qualidade para todos os 
cidadãos e do bem- estar da sociedade como um todo.

As aulas serão dialogadas, expositivas e haverão seminários 
para que o aluno vivencie as interações professor-aluno, 
aluno-aluno refletindo a prática profissional.
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de 
futuro. 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como montar um planejamento de 
carreira (Roteiro).

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fundamentos filosóficos e socio-históricos da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Políticas públicas e o Núcleo 
de EJA Vertentes que norteiam a EJA. A prática docente e a formação de professores de EJA. Experiências exitosas 
em EJA.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO MATEMÁTICO
Comunicação em matemática. Organização do trabalho pedagógico em alfabetização matemática. Atividades 
práticas envolvendo conceitos matemáticos. As crianças e suas principais características por faixa etária.  Alguns 
aspectos para nortear o trabalho com a área do pensamento lógico matemático. Sistema de Numeração Decimal. 
Metodologia de resolução de problemas.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO 
Concepções de avaliações. Princípios e pressupostos, funções, características e modalidades da avaliação. A 
avaliação do processo de ensino e de aprendizagem na fase da alfabetização. Relações essenciais entre conteúdos, 
procedimentos de ensino e avaliação. Propostas alternativas de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 
na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA
O que são as dificuldades de aprendizagem. O que causa as dificuldades de aprendizagem. Tipos básicos em leitura 
e escrita. Sinais de alerta em casa e na escola. Dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita.  Conceituação. 
Fatores etiológicos. Modelos. Diagnóstico e intervenção.
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ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E ENSINO DA LÍNGUA MATERNA 
O “lugar” do professor alfabetizador. Desafios do ensino da leitura e da escrita: questões a considerar na docência. 
Desenvolvimento humano: principais abordagens. O ensino e a aprendizagem: um processo socio-histórico. Vygotsky 
e a teoria do desenvolvimento. O erro, o grupo, o papel do professor. O trabalho com os anos iniciais do Ensino 
Fundamental: concepções teórico-metodológicas. Fundamentos da alfabetização e do letramento. Alfabetização 
e letramento: aspectos históricos, conceitos e concepções. Desafios do ensino da leitura e da escrita. Linguagem 
e participação social. Alfabetização, letramento e letramento escolar. Texto e linguagem. Recomendações para o 
trabalho com a linguagem escrita nas classes de alfabetização. A leitura como prática social e a leitura que se pratica 
na escola. Estratégias de leitura. O papel da literatura infanto-juvenil. Ler e escrever: situações didáticas adequadas à 
aprendizagem dos estudantes. A escrita e os contextos de produção.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Histórico da educação inclusiva: paradigmas, concepções e reflexos no contexto atual. A legislação inclusiva nacional 
e seu impacto nas práticas educacionais. Políticas públicas de inclusão: planejamentos e práticas em esfera municipal, 
estadual e federal. Fundamentos do ensino inclusivo na fase da alfabetização: concepções metodológicas, atuação 
docente, tipos de deficiência e procedimentos iniciais de alfabetização. Currículo e inclusão: currículo adaptado, 
avaliação funcional, estruturação e elaboração de currículo inclusivo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
LIBRAS: definição idiomática, estrutura gramatical da língua, educação bilíngue e práticas pedagógicas para a 
alfabetização do aluno surdo. Alfabetização e letramento das pessoas com deficiência: prática técnica de LIBRAS 
e concepções e recursos pedagógicos para alfabetização de alunos com deficiência intelectual. Alfabetização e 
letramento das pessoas com necessidades especiais: concepções e recursos pedagógicos para alfabetização de 
alunos com deficiência visual, deficiência física e mobilidade reduzida.

CURRÍCULO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
As teorias do currículo: uma perspectiva histórica. Fundamentos teóricos e práticos para elaboração, organização e 
implementação de propostas curriculares. O currículo como instrumento pedagógico de construção e reconstrução 
dos saberes. Planejamento e planos de ensino para a fase da alfabetização e do letramento. Concepções de 
Aprendizagem: Positivismo, Racionalismo, Piaget, Wallon e Vygotsky.

PSICOGÊNESE DA LEITURA E DA ESCRITA 
Analisar e discutir a evolução da linguagem escrita na criança, considerando as contribuições teóricas da abordagem 
socio-histórica e do construtivismo, bem como suas implicações educacionais. Letramento Literário e sua importância 
na aquisição da leitura e da escrita. Características do Sistema de Escrita Alfabética. O conceito de psicogênese e as 
hipóteses de escrita. Os desenhos infantis na perspectiva dos registros gráficos. A psicogênese da língua escrita e os 
processos de intervenção. As hipóteses de escrita e a aprendizagem das crianças em linguagem escrita. Apropriação 
do sistema de escrita alfabética (SEA) e consciência fonológica. O papel do professor alfabetizador.

SEMINÁRIO
Estudo de diferentes linguagens presentes no cotidiano da escola na educação infantil e básica. Concepções e origem 
da arte, literatura infantil e jogos e brincadeiras. A importância dos projetos na coparticipação dos alunos 
no planejamento das aulas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Conclusão e apresentação do trabalho de conclusão de curso, que envolve o levantamento, a análise e a difusão 
de resultados da pesquisa realizada pelo aluno que deverá ser apresentada em formato de artigo.
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