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EDITAL 05/2020 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES (NÃO 

PRESENCIAL) 

 

Tema: “O Planejamento da ação pedagógica na alfabetização conforme as 

diretrizes da BNCC”. 

 

Considerando o atual cenário existente diante da Pandemia do COVID-19 e a 

impossibilidade de ofertarmos o Curso Presencial, a Secretaria Municipal de 

Educação de Atílio Vivácqua, em conformidade com a Lei nº 9.394 (Lei 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 20 de dezembro de 1996, 

conforme Título VIII/ Capítulo III/ Seção I do Artigo 214, parágrafo IV (formação 

para o trabalho), faz saber, pelo presente Edital, que estará disponível do dia 

17 de Junho de 2020 (quarta-feira) até dia 24 de Junho de 2020 (quarta-

feira), através do formulário on-line, no endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mS

WPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1 a inscrição para o Curso de Formação de 

Professores Alfabetizadores (não presencial) com o tema: “O 

Planejamento da ação pedagógica na alfabetização conforme as diretrizes 

da BNCC”, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de forma 

gratuita. 

 

1- Das inscrições 

 

1.1- O público alvo do presente curso serão os professores alfabetizadores 

que atuam nas turmas de 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental do 

Município de Atílio Vivacqua no ano letivo de 2020; 

 

1.2- O curso também será destinado aos Pedagogos, Professores 

Responsáveis e Gestores da Rede Municipal de Ensino de Atilio 

Vivacqua que estão atuando no ano de 2020; 

 

1.3-  A inscrição deverá ser realizada mediante o preenchimento do 

formulário, que estará disponível no endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mSWPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mSWPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mSWPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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WPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1onde o interessado (a) deverá preenchê-lo 

com os dados solicitados. (Não aceitaremos inscrições pessoalmente, somente 

pelo formulário on-line); 

 

1.4- Na inscrição do curso deverá conter o e-mail pessoal do cursista (não 

podendo trocá-lo posteriormente) e todas as outras informações 

solicitadas.  

 

1.5- A inscrição deverá ser realizada do dia 17 de Junho de 2020 (quarta-

feira), até o dia 24 de Junho de 2020 (quarta-feira), por meio do link 

de acesso já disponibilizado no edital. 

 

 

 

2- DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

 

2.1- Identificação do curso e público alvo: 

 

Curso Público Alvo 

 

“O Planejamento da ação 
pedagógica na alfabetização 

conforme as diretrizes da 
BNCC.” 

 

 

 
 

Professores Alfabetizadores que 
atuam nas turmas de 1° ao 3° ano do 
Ensino Fundamental, no Município de 
Atílio Vivacqua-ES, no ano letivo de 
2020. 
 
Pedagogos, Gestores e Professores 

responsáveis da Rede Municipal de 

Ensino de Atílio Vivacqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3ZXblyTEcVrPNqjFVmA1WhXCzE0Zzf7ZG8mSWPY-tuIGDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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2.2- Módulos, Carga Horária, início e término dos módulos, encontros 

on-line: 

 

 

Módulos 

 

Datas dos encontros on-line: 

Carga 

Horária 

(Encontros 

e 

Atividades) 

Módulo 01: Correntes 

Pedagógicas que norteiam as 

práticas de alfabetização conforme 

a BNCC. 

07/07/2020, 14/07/2020, 

21/07/2020 e 28/07/2020 

20 h 

Módulo 02: Objetos de 
conhecimentos, Campos de 
atuação e Habilidades a serem 
desenvolvidas nas turmas de 
alfabetização. 

04/08/2020, 11/08/2020, 
18/08/2020, 20/08/2020 

20 h 

Módulo 03: A perspectiva 
construtivista, a consciência 
fonológica e os debates 
construídos a partir da prática em 
sala de aula. 

25/08/2020, 01/09/2020, 
08/09/2020, 10/09/2020 

20 h 

Módulo 04: Metodologias e 
hipóteses de trabalhos embasados 
nos direcionamentos da BNCC. 

15/09/2020, 17/09/2020, 
22/09/2020, 29/09/2020 

20 h 

Trabalho Final 30/09/2020 20 h 

TOTAL DO CURSO 100 HORAS 

• Calendário Passível de alteração previamente comunicada a todos os cursistas.  

 

2.3- O curso será ministrado na plataforma digital, por meio da utilização 

dos meios digitais (Youtube, Whatsapp, Zoom, teams, meet ou outros) 

para interação dos alunos com a formadora. 

 

2.4- Os encontros on-line serão realizados nos dias estabelecidos no 

quadro acima, nos horários das 18h30min às 20h30min, podendo 

sofrer alterações previamente comunicada. É obrigatória a participação 

dos cursistas nos encontros on-line mediante acesso por ferramentas 

tecnológicas do próprio cursista. 

 

 

 

3- DA PARTICIPAÇÃO E ASSIDUIDADE. 
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3.1-  A presença do cursista será computada por meio da pontualidade na 

entrega das atividades referentes a cada aula ministrada e 

participação no ambiente online de aprendizagem. 

 

 

4- Objetivo do curso 

O curso tem por objetivo ofertar uma formação continuada aos professores 

Alfabetizadores que atuam nas turmas de 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental 

no Município de Atílio Vivacqua em 2020, partindo de uma prática dialógica 

capaz de: 

 

• Identificar e discutir as ideias das principais correntes pedagógicas 

que norteiam as práticas pedagógicas de Alfabetização conforme os 

documentos oficiais que regem o Ensino Brasileiro; 

• Entender os conceitos de letramento e alfabetização na BNCC; 

• Decifrar de forma clara os códigos e símbolos contidos na BNCC 

identificando sua praticidade nas salas de aula de alfabetização. 

• Planejar ações pedagógicas e metodologias possíveis de serem 

realizadas nas turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a partir 

dos direcionamentos da BNCC. 

 

 

5.0- Avaliações 

 

5.1-  A avaliação dos participantes será feita de duas formas: autoavaliação e 

a avaliação realizada pelo formadortutor. Esta última compreende a 

avaliação do desempenho do cursista ao longo das atividades e a 

análise do trabalho final. Cada cursista será avaliado em quatro 

momentos: 

 

5.1.1- Participação e acesso aos encontros virtuais conforme cronograma 

divulgado previamente; 
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5.1.2- Realização das atividades individuais realizadas no AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem); 

 

 

5.1.3- Autoavaliação (preenchida pelo cursista);  

 

5.1.4- Atividade Final. 

 

 

6- Certificado 

 

6.1- Ocorrerá cancelamento da matrícula no curso se o aluno não obtiver 

o aproveitamento de 60% em cada módulo. A não conclusão de um 

módulo impedirá a sequência no módulo seguinte. 

 

6.2- Para alcançar o direito à certificação, o cursista precisa cumprir no 

mínimo 60% da carga horária total de cada módulo e enviar o 

trabalho final conforme orientação do formadortutor. 

 

6.3- Os certificados serão disponibilizados apenas por meio eletrônico, a 

partir de 20 de outubro de 2020. (Para certificação serão utilizados 

os dados do cursista utilizados no formulário de inscrição). 

 

 

Atílio Vivacqua- ES, 15 de Junho de 2020. 

 

Eni Souza Araujo Rodrigues 

Secretária Municipal de Educação 


