REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Rui Barbosa, 1.145 - 9º andar - Sala 92 – Centro - Ribeirão Preto
Telefone: 16-3610-0217 e-mail: rpreto@sieeesp.com.br

PROFA: ALFABETIZAÇÃO, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, ORTOGRAFIA E
PRODUÇÃO TEXTUAL ATRAVÉS DE LETRAMENTO

09 de junho de 2018, das 8h às 17h – C.H: 8 horas.
Local: Rua: Rui Barbosa, 1.145, 9º andar, sala 92 – Centro.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para escolas demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Raquel, até dois dias anteriores a data do curso pelos
telefones 16-3610-0345, 16-3610-0217 ou pelo e-mail rpreto@sieeesp.com.br, das 8h às
17h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
DIVANI ALBUQUERQUE NUNES: Pedagoga, pós-graduada pela USP no curso “Violência
Domésticas contra Crianças e Adolescentes”, participou do curso de aperfeiçoamento pela
USP “Psicanálise Infância e Educação”. Consultora Técnica na elaboração, monitoramento e
avaliação de programas de capacitação em diversas prefeituras. Proferiu inúmeras palestras,
cursos e oficinas direcionada a Educação Infantil e Ensino Fundamental, ministrou Programa
de Alfabetização e Letramento no SIEEESP ,coordena GAP(Grupo de Apoio Pedagógico
direcionado aos alunos com dificuldades de aprendizagens em Taboão da Serra,) é Coautora do livro “A criança de seis anos “,consultora pedagógica do MEC no Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa.
SÍNTESE:
Módulo I:
Alfabetização, consciência fonológica e letramento.
O trabalho privilegia estratégias metodológicas de resolução de situações-problema,
tematização da prática de sala de aula, discussão de programas de vídeo com conteúdo
didático, estudo de textos e oficina prática.
• Histórico da alfabetização no Brasil.
• Estudos práticos dos diferentes métodos: analítico, sintético e misto.
• Consciência fonológica e letramento.
Módulo II:
Ortografia, pontuação e gramática
Alunos... Suas questões ortográficas e gramaticais. Quais são as melhores
estratégias para ensinar?
• Por que os alunos cometem erros ortográficos?
• Quais são as melhores estratégias didáticas para ensinar ortografia?
• Pontuação e gramática, como trabalhar nos textos?
Módulo III:
Produção Textual e projetos didáticos
Alunos e suas produções textuais. Como ensinar com qualidade através da
elaboração de projetos didáticos.
• Aprender escrever textos de qualidade.
• Escrever textos de qualidade desde a educação infantil é possível?
• Quais são os passos e estratégias para elaboração de um bom texto.
• Reescrita: Aprender a linguagem que se escreve.
• Revisar para aprender escrever.
• O que são projetos didáticos, como elaborar e colocar em prática.
MATERIAL: Caderno de anotações e caneta.

PÚBLICO-ALVO: Professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Coordenadores
Pedagógicos, Diretores, Formadores de professores, alunos de cursos de formação inicial e
demais profissionais interessados.

