ALFABETIZAÇÃO
O programa Alfabetização pode ser proposto considerando-se um caráter corretivo, isto é,
retomar a aprendizagem com alunos que ainda não se apresentam alfabetizados, mesmo que
em séries finais de um ciclo.
Uma avaliação diagnóstica é aplicada nas séries que se pretende investigar ou identificar os
alunos com defasagens em sua alfabetização. Os resultados da avaliação irão nortear a seleção
dos temas a serem trabalhados com os professores nos encontros de formação e a seleção de
materiais de apoio para o aluno.
Como um caráter preventivo será implementado como orientação para professores que atuam nas
séries iniciais.
Destina-se a professores alfabetizadores ou de séries em que são identificados alunos com
defasagem em alfabetização, coordenadores pedagógicos de escolas e técnicos das Secretarias de Educação que atuam na formação de professores.

Objetivo geral
Apoiar o processo pedagógico de modo a propiciar condições de aquisição de escrita e de
leitura pelos alunos.

Objetivos específicos
Dar sustentação ao processo
• de aprendizagem para que o aluno possa adquirir a escrita e a leitura
– pensando sobre escrita;
– elaborando suas hipóteses;
– avançando no seu conhecimento;
– tornando-se leitor e produtor competente de texto numa cultura letrada.
• de ensino para que os professores se tornem competentes e autônomos para criar
contextos de aprendizagem e
– intervir nesses contextos para que o aluno avance na construção de seu conhecimento;
– acompanhar o desenvolvimento de cada criança;

– promover atividades em grupos de modo que os alunos aprendam uns com os outros;
– planejar situações de aprendizagem problematizadoras, considerando o nível de conhecimento dos alunos;
– selecionar textos e propostas de atividades que considerem a aprendizagem da
linguagem escrita.
• de formação do coordenador pedagógico ou técnico da Secretaria de Educação, de modo
que ele assuma eficientemente o acompanhamento e o apoio aos educadores que atuam
no processo de ensino e aprendizagem dos alunos em processo de alfabetização.

