Professor alfabetizador
O eixo principal do PACTO é a formação continuada do professor alfabetizador, por
meio de curso presencial de 2 anos, com carga horária de 120 hs/a por ano. Este
professor terá atividades aplicadas às suas turmas durante o curso.

Requisitos para ser professor alfabetizador:





Ter lecionado em qualquer turma do ensino fundamental em 2012;
Ser professor de alguma turma do ciclo de alfabetização em 2013 (turmas de 1º, 2º
e 3º ano do ensino fundamental de nove anos e/ou também em classes
multisseriadas);
Seu nome tem de constar no censo de 2012.

Formação
O curso de formação para os Professores Alfabetizadores é de 120 horas e será
ministrado pelos Orientadores de Estudos, e será composto da seguinte forma:
 Encontros mensais totalizando 84 horas, onde o número de encontros estará a
critério da universidade;
 Seminários, totalizando 8 horas;
 Atividades extraclasses, totalizando 28 horas;
 Aplicação de trabalhos nas turmas em que leciona.
O curso é presencial e tem dois anos de duração.
Em 2013, a ênfase será em linguagem e, em 2014, em matemática.
Em cada ano, a duração total será de 120 horas, com a realização de encontros
presenciais ao longo do ano letivo.
Serão ofertados quatro cursos em turmas distintas:
 Um curso para professores do 1º ano do Ensino Fundamental
 Um para os docentes no 2º ano do Ensino Fundamental
 Um para os professores do 3º ano do Ensino Fundamental
 Um para docentes de turmas Multisseriadas.
Quando o número de docentes de um dos anos for muito pequeno, as turmas poderão
ser constituídas de professores de diferentes anos do Ensino Fundamental.
O curso é estruturado para permitir a melhoria da prática docente. Por isso, contém
algumas atividades permanentes como a retomada do encontro anterior, com
socialização das atividades realizadas, de acordo com as propostas, de trabalho em

sala de aula, planejadas, análise de atividades destinadas à alfabetização e
planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro.
Bolsa e certificado
Este professor receberá uma bolsa, de ajuda de custo, no valor de R$ 200,00.
Todos terão o certificado da universidade.

Professores alfabetizadores que não foram cadastrados no censo escolar de 2012
poderão fazer o curso. Porém, receberão apenas o certificado da universidade.
Não receberão a bolsa.

