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CURSO 

 

Alfabetização, neurociência e 
Aprendizagem: da teoria à prática 

 
CORPO DOCENTE 

Profª Dra. Miryan Cristina Buzetti 
Profa. Esp. Jemima Ribeiro 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Aulas ao vivo e online: 30 horas – 5 encontros online ao vivo das 19h às 

22h30 (18 horas) e atividade complementar (12 horas) * 

 

DATAS DE AULA: 

• 23/02/2021 (terça-feira) 

• 25/02/2021 (quinta-feira) 

• 02/03/2021 (terça-feira) 

• 04/03/2021 (quinta-feira) 

• 09/03/2021 (terça-feira) 

 

            PÚBLICO ALVO: professores, educadores, pais, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. 

 

EMENTA  

Como a aprendizagem da leitura e da escrita acontece no cérebro da 

criança? Essa é uma pergunta que muitos profissionais que trabalham com 

alfabetização apresentam e que, nas últimas décadas vem sendo 

investigada. Pesquisadores na área da neurociência apresentam evidências 

científicas que podem facilitar e orientar o trabalho de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita. A ciência apresenta que não é somente 

uma questão de conhecer o funcionamento cerebral, mas de entender as 

habilidades necessárias no processo para melhor planejar a intervenção. 

Dessa forma o curso traz em uma linguagem acessível as principais 



  

 

contribuições da neurociência para a alfabetização e como esse 

conhecimento pode enriquecer a prática do profissional com a criança. 

 

 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 

• Compreender o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 

• Reconhecer as habilidades preditoras para a alfabetização e como 

trabalhar com elas no ambiente educacional 

• Analisar diferentes testes padronizados na área da leitura e da escrita 

• Analisar a Política Nacional de Alfabetização e a Base Nacional Comum 

Curricular 

• Compreender a importância do trabalho diferenciado para alunos com 

dificuldade, transtorno específico da aprendizagem e deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Realizar leituras sugeridas pelas professoras, elaborar atividades e gravar um vídeo 
curto expondo suas aprendizagens no curso. Essas atividades serão contabilizadas 
como horas de atividade complementar.  

  

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

 

• A relação entre neurociência e 

alfabetização. 

• Principais estudos nacionais e 

internacionais sobre neurociência e 

alfabetização. 

• Processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita e o direcionamento da prática 

pedagógica. 

 

23/02/21 
Miryan Buzetti 

2 

 

• Habilidades preditoras para alfabetização 

• O processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita desde a primeira infância 

• Práticas de intervenção para desenvolver 

as principais habilidades 

 

25/02/21 
Jemima Ribeiro 

3 

 

• Política Nacional de Alfabetização 

• Base Nacional Comum Curricular 

• Diferentes métodos de ensino no Brasil 

• O trabalho diferenciado para alunos com 

baixo desempenho acadêmico 

 

02/03/21 
Miryan Buzetti 

4 

 

• Adaptação Curricular e alfabetização 

• Apontamentos para o trabalho 

individualizado na educação especial ou 

no acompanhamento psicopedagógico 

• Elaboração de atividades e recursos 

adaptados  

 

 

04/03/21 
Jemima Ribeiro 

5            

• Estudo de caso 

• Reflexões sobre a realidade local 

• Apresentação do trabalho final de curso 

09/03/21 
Miryan Buzetti 



  

 

SOBRE AS PROFESSORAS 

 

Miryan Buzetti 

 

Pedagoga (Unesp - FCLar). Mestre e Doutora em 

Educação Especial (UFSCar). Pós doutorado na 

área de educação (Unesp - Marília). Especialização 

em Psicopedagogia Institucional. Especialização em 

Educação Especial. Especialização em 

Planejamento, Implementação e gestão da 

educação a distância. Experiência docente nas 

séries iniciais, na educação especial, no ensino 

superior e na educação a distância. Pesquisas e publicações na área de 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita, formação de 

professores, dificuldade de aprendizagem, adaptação curricular, deficiência 

intelectual. 

 

Jemima Ribeiro 

 

Formada em pedagogia, com pós-graduações em: 

Letramento e Alfabetização e Psicopedagogia 

clínica, criadora do P.O.P.P. PROGRAMA DE 

ORIENTAÇÃO A PAIS E PROFESSORES com ênfase 

na formação continuada, na orientação do fazer 

pedagógico e inclusivo; possui uma linha de 

recursos terapêuticos intitulado "BRINCANDO E 

APRENDENDO" JOGOS PEDAGÓGICOS, destinado a 

crianças de 2 a 8 anos; atua em sala de aula, assessoria pedagógica e 

consultório; desenvolvendo métodos, projetos e recursos  para a 

aprendizagem significativa e educação de qualidade. 

 

 

 

 

 



  

 

 


