
QUER SABER MAIS? ACESSE:

PROGRAMA 

FORMAR ALFABETIZAÇÃO

COMO FUNCIONA?

RESULTADOS REAIS

Instituto Gesto, Secretarias Municipais 
de Educação  e  Instituto Avisa LÁ (desenvolvimento técnico)

Professor
• participa de formação com CP em sua escola
 • participa de curso a distância mediado pela 
equipe de consultoras do Avisa Lá
 • desenvolve sequência didática em alfabetização 
inicial com sua turma   concomitantemente ao 
trabalho de reflexão sobre a prática pedagógica
Estudantes dos 1ºs. aos 3º. anos 
participam de práticas sociais de leitura e de 
escrita de um jeito que faça sentido, tenha 
significado o que  consequentemente contribui 
para o avanço de sua aprendizagem

Equipe Técnica
•  são sujeitos da formação e reeditores 
reflexivos das propostas em suas redes.
 • desenvolvem e executam durante seu 
processo formativo (e com orientação dos 
consultores do Instituto Avisa Lá) o plano de 
formação em serviço de coordenadores(as) 
pedagógicos(as)
 • planejam e realizam encontro formativo com 
CP com foco no conteúdo de alfabetização inicial 
• realizam acompanhamento mensal em escola 
piloto sob supervisão da consultora do Avisa Lá 

Pontos importantes
• Proporciona formação específica em alfabetização para equipe técnica, CP e 
professores 
• Prevê um conjunto de ações formativas que envolve diferentes profissionais de uma 
mesma rede de ensino. Seu desenho instiga o trabalho colaborativo, a interação, a 
aprendizagem mútua.
  Dialoga com as especificidades da rede de ensino tendo como ponto de partida as 
necessidades de aprendizagem dos estudantes articuladas à Base Nacional Comum 
Curricular BNCC e aos currículos locais, atentando para as questões de equidade racial e 
inclusão
 • Envolve um grupo de escolas piloto inicialmente sendo a ampliação do programa para 
a rede parte da metodologia de formação e é adaptada à realidade de cada município 
sendo capitaneada pela própria equipe de técnicos que participa da formação

•Compromisso técnico e político das 
secretarias municipais de educação apoia-
dos pela equipe do Instituto Gesto; ;

•Projeto Formativo que incide direto na 
aprendizagem dos estudantes e 
das estudantes; 

•Cadeia formativa integrando equipe téc-
nica,coordenadores pedagógicos das esco-
las e professores e professoras; 

•Propostas didáticas coerentes com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 

•Monitoramento e avaliação processual.

O Formar Alfabetização é um programa de formação nas didáticas específicas da 
alfabetização destinado, principalmente para as turmas de anos iniciais do Ensino 
Fundamental de escolas públicas. É desenvolvido tecnicamente pela equipe do Instituto 
Avisa Lá desde segundo semestre de 2021, acontecendo em parceria com redes 
municipais participantes do Programa Formar do Instituto Gesto/Fundação Lemann

CADEIA FORMATIVA DO 
FORMAR ALFABETIZAÇÃO

Castro- PR

Como os participantes 
avaliaram a formação
91% indicariam a um colega

Avaliação  dos estudantes 
quanto à alfabetização inicial
1º ano- início  20% final 46%
2º ano-início  34% final  66%
3º ano- início  62% final  81%

https://avisala.org.br/ http://ead.formaremrede.org.br/

design: https://oleestudio.com/

https://instituto-gesto.gupy.io/

Formação das e dos cps 
pelas equipes técnicas

Formação Avisa Lá

Formação CP com 
professores nas escolas

Acompanhamento pela 
equipe técnica

Observação

Feedback

Coordenador pedagógico
• planejam e desenvolvem, concomitantemente 
a sua formação, a formação de suas equipes de 
professores(as) 
• acompanham desenvolvimento de proposta 
em sala de aula
 • participam de curso a distância mediado pela 
equipe de consultores do Avisa Lá

Estudantes
de 1ºs aos 3ºs anos
participam de práticas sociais de 
leitura e de escrita de um jeito 
que faça sentido, tenha 
significado e consequentemente 
contribua para o avanço de sua 
aprendizagem 

Ponta 
Grossa- PR

Avaliação dos estudantes 
quanto à alfabetização inicial
1º ano- início  34% final 46%
2º ano-início  58% final  65%
3º ano- início  73% final  76%

Como os participantes 
avaliaram a formação
80% indicariam a um colega

Professores da rede participam do processo de formação 
e aprimoram o trabalho com a alfabetização inicial, 
principalmente no que se refere a aquisição do sistema 

de escrita alfabética. 

Fatores para o sucesso do  
FORMAR ALFABETIZAÇÃO 

2º semestre 
de 2021

O programa 
Formar Alfabetização 
contribui para a qualifi-
cação das práticas  de 
leitura e escrita dos 
1ºs aos 3ºs anos do 
ensino fundamental e 
consequente melhora 
nos processos de alfa-
betização contribuindo 
com  a inclusão e equi-
dade racial  nas escolas


