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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PERANTE O PROGRAMA LER E 

ESCREVER: MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar como e se acontece a formação 

continuada do professor no lócus escolar durante o ATPC. Atualmente o 

professor necessita inteirar-se de saberes e conceitos para restabelecer uma 

conexão entre saber ser e saber reaprender a ser professor, se transformar. Para 

tal, saber mediar com o campo educacional ao exibir na prática o que a teoria 

lhe sustenta preenchendo o seu conhecimento. Esta mesma teoria baseada em 

diversos conceitos que o transmuta de professor “missionário” para o professor 

transformado de hoje (Assmann, 2007). Diante desta perspectiva de formação 

continuada esta pesquisa tem por objetivo estudar a formação do professor, as 

mudanças e as possíveis transformações perante o PROGRAMA LER E 

ESCREVER.  

 

Palavras-chave: Formação continuada. Professor. Programa Ler e Escrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEACHER TRAINING PROGRAM TO YOU READ AND WRITE: CHANGES 

AND TRANSFORMATIONS. 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate how and if it happens continuing education 

teacher in the school locus during the ATPC. Currently the teacher needs to learn 

of knowledge and concepts to re-establish a connection between knowing how 

to be and know relearn how to be a teacher, become. To do this, knowing mediate 

with the educational field to show in practice what the theory holds him filling his 

knowledge. This same theory based on several concepts that transmutes teacher 

"missionary" to become a teacher today (Assmann, 2007). Faced with this 

continuing education perspective this research is to study the formation of the 

teacher, the changes and possible changes to the READ AND WRITE 

PROGRAM. 

 

Keywords: Continuing Education. Teacher. Reading and Writing Program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE FORMACIÓN A LEER Y ESCRIBIR: CAMBIOS Y 

TRANSFORMACIONES. 

 

RESUMÉN 

 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo investigar cómo y si sucede continua de 

profesores de la educación en el locus de la escuela durante el ATPC. 

Actualmente el maestro tiene que aprender de los conocimientos y conceptos 

para volver a establecer una conexión entre el saber ser y saber volver a 

aprender cómo ser un maestro, se convierten. Para ello, sabiendo mediar con el 

campo educativo para mostrar en la práctica, lo que mantiene la teoría llenándolo 

su conocimiento. Esta misma teoría se basa en varios conceptos que transmuta 

maestro "misionero " para convertirse en un profesor hoy (Assmann, 2007). Ante 

esta perspectiva, la educación continua esta investigación es estudiar la 

formación del maestro, los cambios y posibles cambios en el PROGRAMA DE 

ESCRIBIR Y LEER. 

 

Palabras clave: Educación Continua. Maestros. Lectura y Escritura. Programa 
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INTRODUÇÃO 

 

Recordar a minha infância é também relembrar como o meu pai Amador 

foi um assíduo leitor. Formado somente com o ensino de primeiro grau, 

atualmente o Fundamental I, apreciava a leitura todos os dias. Sempre com 

paciência contemplava a leitura prazerosamente. Tinha muitos livros que ao ler 

grifava o que mais achava produtivo, inclusive escrevia seus pensamentos no 

próprio livro. 

Minhas irmãs e eu perguntávamos para nosso pai se não era cansativo 

ler e ele respondia que “a boa leitura é realizada aos poucos para saborear as 

palavras”... 

Atualmente como professora de rede pública me deparo com a mesma 

pergunta que meus alunos me fazem e que um dia já fiz:  - Professora você não 

cansa de ler? E conto para meus alunos esta recordação da minha infância que 

meu pai dizia: A boa leitura é feita aos poucos para saborear as palavras... 

Pensado nesta leitura branda, ao ler os diversos gêneros textuais realizo 

a leitura com vontade para que eles sejam despertados e criem o hábito de 

gostar de ler. Por que ler qualquer pessoa pode ler, mas para gostar de ler se 

faz necessário um “treino” diário; daí sim poder saborear cada palavra escrita. 

Este trabalho ocupar-se-á da formação do professor. Especificamente do 

professor que ensina a ler a escrever, do professor alfabetizador. Não de 

qualquer professor alfabetizador, mas sim, de três professoras da escola 

estadual de periferia escolhidas para fazerem parte desta pesquisa. 

Professoras de uma escola estadual de São Paulo que são participantes 

do contexto das políticas e de programas educacionais. E neste cenário de 

participação na política educacional vão se constituindo professoras de si 

(Assmann, 2007), das outras professoras e dos alunos. 

São professores e professoras que exercem seu magistério num 

momento privilegiado, num contexto de mudanças. Mudanças curriculares, 

mudanças de paradigmas, mudanças nas teorias e nas práticas educacionais. 

Mudanças que exigem destes professores também uma transformação. Então, 

será que acontece esta transformação? Será que estar em meio a este cenário 
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lhes ajuda a se transformar? Podem assim qualificar seu trabalho em meio desta 

transformação? 

Atualmente o professor necessita inteirar-se de saberes e conceitos para 

restabelecer uma conexão entre saber ser e saber reaprender a ser professor, 

se transformar. Para tal, saber mediar com o campo educacional ao exibir na 

prática o que a teoria lhe sustenta preenchendo o seu conhecimento. Esta 

mesma teoria baseada em diversos conceitos que o transmuta de professor 

“missionário” para o professor transformado de hoje (Assmann, 2007). 

Muito se tem discutido sobre a formação do professor diante da antiga 

formação do magistério e atual formação universitária. Há muita valia em 

reconhecer a grande necessidade de aprimoramentos indispensáveis no perfil 

do professor de tempos em tempos. Então, quer dizer que só não basta formar-

se, o professor necessita transformar-se muitas vezes para exercer a sua função 

de mediador dos conhecimentos. 

Diante desta perspectiva da formação do professor alguns conceitos 

sustentam esta discussão como Assmann (2007) que reflete sob a carência no 

perfil do professor ao explanar a grande importância de reencantar a educação 

por meio da mudança e transformação diante da reconquista de si enquanto 

professor. Giroux (1997) que trata da formação intelectual que reflete e oferece 

condições para uma mudança de postura por parte dos professores, que agrega 

fundamentos para a sua formação, assim como também em sua atuação 

profissional.  

A argumentação aqui construída parte dos conceitos e concepções destes 

autores que contribuem com a presente pesquisa. Bem como se pode 

depreender dos dados construídos e compartilhados pelas professoras 

participantes no qual se pretende esclarecer o objeto desta pesquisa, bem como 

construir possíveis respostas às aporias que deram origem a ela.  

 
OBJETO 

Propõe-se como objeto de pesquisa investigar a formação do professor 

diante do Programa Ler e Escrever na rede pública estadual de São Paulo.  

Para tanto, estudar-se-á o processo de formação docente proposto pelo 

Programa Ler e Escrever em uma unidade escolar situada na zona norte de São 

Paulo.  
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Os indicadores deste estudo estão em tópicos de análise como: (1) 

formação de atuação profissional docente segundo a proposta do Programa Ler 

e Escrever; (2) exigências de perfil profissional nas políticas do estado e no lócus 

escolar; (3) elaborações professorais acerca do que é colocado pelas políticas 

do estado e seus programas; (4) construção e compartilhamento de opiniões e 

sentimentos entre os professores na escola em questão e, (5) processo 

individual de construção de identidade e de profissionalidade docente dos 

professores participantes da pesquisa. 

A investigação possibilita perceber como as mudanças no campo da 

educação fazem-se notar como transformação no perfil do professor. Mudança 

que talvez para alguns ainda esteja passando por despercebida, ou “esquecida”, 

devido aos fatores que compõe os discursos de ordem das políticas públicas. O 

professor como alvo de tantas pesquisas transpassa a imagem de mediador dos 

saberes, assim como também o mediador do seu próprio saber. E mais ainda, 

pelas vozes do senso comum, o professor contribui pela “distribuição” ou 

“dissipação” do aprendizado (Assmann, 2007). 

Desta forma, esta pesquisa pretende possibilitar o entender sobre os 

caminhos pelo qual o professor se forma, constrói, reconstrói e transforma a sua 

forma de pensar, reaprendendo (ou não) a ser professor com o auxílio da 

formação continuada.  

 
JUSTIFICATIVA 

 Como propósito de justificativa a pesquisa caminha em entender porque 

existe a precariedade na formação continuada do professor e evidencia a 

extrema necessidade em “reorganizar” e “ampliar” esta formação. 

Em destaque a este assunto cabe a esta pesquisa elucidar a necessidade 

em que é perceptível investir na formação do professor com qualidade e 

obrigatoriedade. Existe o discurso do senso comum que o professor é o “redentor 

de saberes” cabe aos órgãos competentes “facilitar” a oferta em formação 

continuada por meio das metodologias. Dentro desta formação fornecer 

condições favoráveis e acessíveis a classe professoral. 

Outro fator evidente que levam muitos autores a refletir, debater e levantar 

a questão da formação continuada é o fato que o professor chega ao final de sua 
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formação “pouco equipado” para atuar, isto implica a pensar neste profissional 

que logo estará à frente de uma sala de aula. 

Esta pesquisa percorre entre os pressupostos que indicam a precariedade 

na formação continuada e reflete com tais pensamentos diante de: Como 

acontece a formação do professor? A formação continuada constrói aprendizado 

no lócus escolar? O professor é suscetível a mudanças transformadoras? 

A formação continuada para o professor lhe cabe a todo o momento, para 

que ele não sinta a carência de conceitos teóricos que possivelmente prejudicará 

o seu empenho profissional. Ou até resultem em conflitos e cobranças em seu 

desempenho profissional. Cobranças estas que às vezes é vista como 

acomodação do professor em não estudar, e não como “despreparo” da unidade 

escolar ao não desenvolver uma formação continuada com qualidade. Visto que 

existem formas diferentes de instrução no ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo) nas escolas, basta saber se neste horário é aplicada a formação 

continuada direcionada ao professor com base em conceitos diversificados.  

Diante deste paradigma da educação será aqui estudado de que forma 

acontece a aquisição dos saberes durante a formação do professor por meio do 

Programa Ler e Escrever, que envolve a construção do conhecimento para o 

professor. 

 

OBJETIVOS 

 O trabalho desta pesquisa tem como objetivo averiguar o processo de 

formação dos professores do Ciclo I na escola.  

Com base nos objetivos que reforçam esta base da pesquisa seguem em 

destaque os percursos que emolduram e sustentam as inquietudes entorno do 

professor:  

 

 Ressaltar a importância do papel do professor na aquisição de 

conhecimento e a sua formação diante do Programa Ler e 

Escrever. 

 

 Analisar porque os docentes se enrijecem diante das questões de 

mudanças transformadoras em si e na educação.  
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 Descrever o perfil docente e supor um plano ético na educação; 

buscar e propor as condições favoráveis e optativas 

possibilitando as transformações enquanto professor. 

 

Mais do que incentivar o professor em busca do conhecimento se faz 

necessário acreditar em suas habilidades que lhe servirá de alicerce quando 

chegar o momento das transformações. O professor bem estruturado 

psicologicamente percebe que faz parte das mudanças educacionais e aprende 

a caminhar sem tantos malefícios enquanto docente. Refletir entorno da 

formação continuada é supor mudanças, transformações, formação intelectual e 

social que só acontece se o professor está disposto em fazer. Algo poderá não 

mudar enquanto o professor não perceber que ele faz e se transforma por meio 

de tais mudanças. 

Em Assmann (2007) diz quanto á importância quando se permite as 

mudanças, criar novas nas raízes, ou seja, a árvore do conhecimento em que 

(Deleuze e Guattari, 2004) sugerem superá-la com a metáfora do rizoma. Segue 

os escritos de Assmann (2007, p.76). 

 

Como podem notar, já estamos saltando a outro tipo de metáforas. 

Com a metáfora anterior do ar, do vento e dos redemoinhos – imagens 

tão próximas ao fogo e ao ruahhebraico da Bíblia (o vento/ Espírito) -, 

quem nos travaria de mencionar até vendavais e incêndios. As lufadas 

são fortes, como se verá. Mas passemos a metáforas mais usuais e 

tranquilas sobre a metamorfose das ideias científicas. Para o 

conhecimento nunca faltaram metáforas impetuosas como as que 

falam de raízes, troncos e ramos. Disso a ciência e a pedagogia andam 

repletas (as raízes do problema, o tronco da exposição ou do tema, os 

ramos do saber, etc.). Por isso mesmo é interessante acompanhar as 

novas propostas nesse terreno. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa construiu-se com dois instrumentos principais: (1) estudo 

teórico e documental e (2) pesquisa empírica. 

Para a primeira parte procedeu-se ao levantamento de literatura sobre o 

tema que viesse ao encontro das necessidades deste estudo. Foram 
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pesquisados também os dispositivos legais que dizem respeito ao tema de 

estudo. 

Para a segunda parte utilizou-se de observação de reuniões de ATPC 

(Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo), coleta de falas espontâneas de todos 

os professores presentes nestas reuniões, questionário individual com as 

professoras participantes (3), roda de conversa com este pequeno grupo (a 

pesquisadora e as outras três professoras). 

O universo de pesquisa foi em uma escola pública estadual que comporta 

três períodos: manhã, tarde e noite oferecendo aos estudantes o ensino de 

Educação Básica do Ciclo I (1° ao 5° ano), Ensino Fundamental II, Ensino Médio 

e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Na parte empírica procurou-se recolher informações provindas dos 

diálogos das professoras participantes durante o horário de ATPC (Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo) na escola. Nestes momentos, ás vezes 

descontraídos ou em conflitos originou cada parte dando forma e 

contextualização ao trabalho. 

Nestes relatos das professoras participantes exibem os seus argumentos 

sobre a sua atuação em sala de aula, anseios e saberes.  Eram observadas no 

momento de conversas entre o grupo para esta pesquisa ou em reuniões de 

ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) que também serviu de campo 

norteador de elementos construtores. As professoras tiveram toda a liberdade 

em falar de uma maneira “natural” sem que se fosse exigido formalidades. O 

tema do diálogo era comentar sobre a sua trajetória enquanto professora 

alfabetizadora do Programa Ler e Escrever. 

 As professoras participantes responderam um questionário via 

email no qual contam sobre a sua formação desde o início do magistério. Cada 

uma respondeu à sua maneira sem precisar se preocupar com normas de 

escrita, visto que, algumas professoras acham que ao participar de uma 

pesquisa seriam analisadas dentro de um contexto de correção ortográfica ou 

verbal. E não pensam de pronto que o mais importante é o que cada uma tem a 

contribuir com a sua história docente. 

 O material utilizado pelos professores do Programa Ler e Escrever 

também foi investigado por ser base de aprendizado contínuo durante a 

formação dentro ou fora da unidade escolar. Na unidade escolar o professor 
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coordenador fica encarregado em repassar e orientar a formação que também 

aprende nos cursos de formação de educadores fornecido pela SEE-SP. 

 Nas bases e plataformas de pesquisa CAPES e IBICT foram atualizados 

os dados que contempla esta pesquisa entorno da formação continuada do 

professor. 

 Este trabalho foi dividido em quatro capítulos os quais se subdividem:  

 

 CAPÍTULO 1 – O programa Ler e Escrever da SEE-SP: 

fundamentos e contexto. 

 CAPÍTULO 2 - Ser professor no Ler e Escrever: contexto e 

saberes. 

 CAPÍTULO 3- Pesquisa Empírica – A Escola e os Professores. 

 

 Para compor as informações necessárias foram anexados outros 

documentos informativos colhidos no site da SEE-SP pertinentes ao Programa 

Ler e Escrever somente para cunho informativo e não como foco desta pesquisa. 

 

DIVISÃO DE CAPÍTULOS 

No primeiro capítulo este trabalho explana o Programa Ler e Escrever em 

sua base política, social e o seu contexto histórico enquanto currículo estadual 

de ensino do Ciclo I. O texto apresentará a trajetória do Programa Ler e Escrever 

desde a sua implantação como “novo currículo”, tratado por uma proposta 

construtivista de aprendizagem na rede Estadual de ensino, assim também como 

se constrói o conhecimento dos saberes do professor de Ciclo I durante a 

formação continuada. 

Neste capítulo a proposta é conhecer o Programa Ler e Escrever ao 

descrever a contribuição de Telma Weisz (2006,2010) devido a sua participação 

na reestruturação do currículo estadual acrescida pelos estudos de Ferreiro e 

Teberosky (1985) destacando a importante obra em Psicogênese da Língua 

Escrita. Propõe retratar a importância que a psicogênese proporcionou aos 

professores ao reconhecer o elemento do conhecimento quanto ao processo de 

aprendizagem mediado por outra visão, por uma visão construtivista.  
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Então, construtivismo em (Piaget, 2007) destaca a participação ativa do 

aluno na construção do seu próprio aprendizado, através da experimentação, 

pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida, o desenvolvimento do raciocínio e isso 

acontece principalmente por meio da maturação do indivíduo. 

No segundo capítulo exibe o Programa Ler e Escrever diante da sua 

funcionalidade na escola devido às mudanças educacionais. Em sua razão 

primordial que descreve a funcionalidade do Programa no ensino e na 

aprendizagem, tanto do discente como no professor que também passou por um 

reaprendizado na formação continuada oferecida. 

Retrata neste capítulo como é ser professor do Programa Ler e Escrever, 

como e se acontece a formação continuada em lócus escolar. O assunto de 

acordo com Contreras (2002, p.228), diz que “as reformas não são apenas 

mudanças que se introduzem na organização e no conteúdo da prática 

educativa, mas também formas de pensá-la”. 

Contreras (2002) aprofunda em sua obra o significado de autonomia 

quanto ao seu papel na relação entre educação e sociedade e na paridade que 

existe entre professor/sociedade em busca da conquista de sua autonomia 

conjunta. 

Reverenciar o foco da pesquisa sobre a formação do professor e de que 

forma pode acontecer o conhecimento durante a formação continuada no horário 

de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo). E, além de que, verificar como 

ocorre a transmissão do conhecimento das metodologias na sua formação inicial 

e continuada, que neste capítulo será usado para contemplar o sentido de 

transformações e também na (re) adequação, (re) adaptação do saber próprio 

que se adquire por meio dos conceitos teóricos que possibilitam a 

mudança/transformação por meio do conhecimento. 

Passando para o terceiro capítulo é posto em discussão o tema sobre a 

formação de professor dentro da unidade escolar como lócus de formação 

continuada. 

Compreende-se que o professor se constrói ao longo de sua formação 

objetivando metas para compor a sua trajetória professoral. Ao destacar que 

existe uma dicotomia na perspectiva de planejamento educacional que enfatiza 

as mudanças tão necessárias quanto à reorganização da prática do professor. 
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Uma ação provém da outra, onde existe mudança necessita ter “arranjos” e 

readaptações por parte dos professores e seu núcleo formador. 

Para esta indagação (Giroux, 1997) fala que a formação do professor 

carece de uma presente adaptação à realidade em que este professor possa 

basear-se nos diversos discursos acadêmicos ligados à sua formação teórica e 

aplicar em sua prática. O professor como sujeito que se manifesta a partir de 

uma contínua e sistemática formação de si mesmo. 

Em Charlot (2000) prossegue mencionando que o homem ao chegar ao 

mundo já encontra quem já fez e também quem faça algo por ele. Uma vez que 

o homem produz conhecimento, contudo, ele necessita ser moldado para tornar-

se o que deve e quer ser. Neste aspecto construtivo de relação é onde o ser se 

constrói e é construído por outros, tornando-se um único sujeito. 

Giroux (1997) reflete sobre a mudança de postura e mentalidade por parte 

dos professores iniciantes, contribuindo para a sua formação, assim como 

também em sua atuação profissional. O professor em seu papel diante do “sabe 

ser” percebe o quanto é capaz de modificar e instigar mudanças em seu contexto 

como docente. 

Diante da complexidade da prática docente vários autores propõem a 

prática reflexiva como uma metodologia que serve tanto para apreendê-la como 

para construí-la. Assmann (2007) fala sobre a importância do renovar, do 

reencantar saber docente. 

Então, se faz presente à necessidade da formação continuada no lócus 

escolar ao oferecer condições construtivas para a obtenção de conceitos dentro 

da possibilidade de multiplicar os saberes entre os professores e tais 

transformações. 

Como contribuição a leitura, cita-se o ATPC - Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo - enquanto fonte de distribuição de informações como 

também fundamental instrumento formativo para o professor. 

Outro ponto neste capítulo é sobre a coleta de dados que aproxima o 

objeto de pesquisa ao leitor, pois evidencia as informações citadas com base 

nos relatos e experiências durante a prática do professor em seu campo de 

atuação. 

Na última parte deste tópico segue os elementos que compõe a EFAP 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de professores (Rede do Saber) no 
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intuito de averiguar quais as ferramentas evolutivas que são oferecidas ao 

professor na rede estadual. 

Na concepção de Assmann (2007) diz que “A escola e o agir pedagógico 

têm uma função social específica na medida em que existem, precisa e 

especificamente, para criar as oportunidades para a morfogênese do 

conhecimento” (p.34). 

Prossegue o texto com o assunto sobre a formação do professor e as 

possibilidades de aprendizado e assimilação durante a formação inicial e 

continuada. 

Em suma os dados colhidos aqui nesta pesquisa têm a intenção de 

investigar a formação do professor diante das metodologias, saber quais os 

mecanismos usados na formação continuada e também verificar se acontece 

esta formação no lócus escolar. Norteou o tema acerca dos fatores que ainda há 

muito a ser estudado e explorado: como acontece a formação do saber docente 

no Programa Ler e Escrever. 
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CAPÍTULO I – O PROGRAMA LER E ESCREVER DA SEE-SP: 

FUNDAMENTOS E CONTEXTO 

 

1.1- Fundamentos teóricos: Jean Piaget, Emília Ferreiro e Telma Weisz   

 

Pode-se situar o início do Programa Ler e Escrever da Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo (SEE-SP), de 2007, noutro programa desta mesma 

Secretaria e também voltado ao público do nível I do ensino fundamental e com 

foco na alfabetização, que é o Letra e Vida, de 1999.  

Em 1999 a Secretaria lançou o Programa de Formação do Professores 

Alfabetizadores Letra e Vida, que como o próprio nome indica destina-se àqueles 

professores do ciclo I do ensino fundamental em suas ações de alfabetização. O 

programa propunha lapidar a formação continuada dos professores por meio de 

materiais de apoio, vídeos e aulas.  

 A equipe pedagógica responsável pelo programa, por volta de 2001 era 

formada pela supervisora pedagógica Telma Weisz, pelas coordenadoras gerais:  

 Rosaura Soligo: Formada em Psicologia e Pedagogia, mestre, 

doutoranda e pesquisadora na Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas. É coordenadora de projetos 

do Instituto Abaporu de Educação e Cultura, parceiro de várias 

Secretarias de Educação no Brasil;  

 Rosana Dutoit: Mestre em Educação pela Universidade de São 

Paulo, Ex-Coordenadora Pedagógica da Creche Central da USP, 

Consultora Educacional de Secretarias de Educação, Ex-

Coordenadora Nacional do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA) do Ministério da Educação;  

 Cristiane Pelissari: Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade Metodista de São Paulo (1989), especialização em 

Psicopedagogia pela Universidade de Formação Educação e 

Cultura (1995), curso-tecnico-profissionalizante pela EEPSG Profª 

Eda Mantoanelli (1986) e ensino-fundamental-primeiro-grau pela 

Escola Estadual de 1º e 2º Graus Matheus Constantino (1982). 

Atualmente é Consultora/responsável pela capacitação da 

Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas. Tem experiência 
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na área de Educação. Atuando principalmente nos seguintes 

temas: Formação de professores;  

 Rosa Maria Antunes de Barros: Professora da Rede Municipal de 

São Paulo atualmente prestando serviços no Departamento de 

Orientações Técnicas – Ensino Fundamental e Ensino Médio, e 

Coordenadora do Primeiro ano da Escola de Castanheiras 

(Tamboré - São Paulo); 

 Rosa Maria Monsanto Glória: Pedagoga, assessora em educação, 

formadora do Programa Além das Letras/ Instituto Avisa Lá, 

formadora do programa Letra e Vida -  SEE/CENP.  Co-autora do 

material impresso e videográfico do Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores PROFA/MEC;   

 Rosângela Veliago: Pedagoga, assessora de escolas particulares 

e públicas; formadora de professores; autora de propostas 

curriculares e do livro didático de alfabetização e Língua 

Portuguesa para o EF e diretora pedagógica da EI da Escola 

Castanheiras.  

O programa Letra e Vida, assim como o Programa Ler e Escrever se 

baseiam nas propostas dos estudos de Jean Piaget (2007), que em seus estudos 

sobre a teoria epistemológica, denominada por estudiosos posteriores como o 

construtivismo. O construtivismo foi reelaborado e utilizado como concepção de 

processo educativo e como teoria de desenvolvimento cognitivo nas redes 

regulares de ensino fundamental, principalmente. 

Segundo consta no documento do Instituto Brasileiro de Educação (IBE, 

2001) que no Brasil entre ás décadas de 70 e 80 no que tange à alfabetização 

na rede pública estadual, a chegada do construtivismo se deu pelas mãos de 

Telma Weizs, que se utilizou das contribuições de Emília Ferreiro, Ana 

Teberosky e Delia Lerner. 

 Ainda segundo o documento do IBE (2001), o Brasil nos anos de 70 e 80 

pode ser caracterizado a partir de sua educação construtivista, ao que diz 

respeito a essa transformação na educação da rede estadual conforme as suas 

necessidades: 
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A vertente construtivista, de perspectiva psicológica, fundamentava-se 

na psicologia genética de Jean Piaget e nas pesquisas de Emília 

Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita. O objetivo dessas 

pesquisas era compreender o processo de construção da língua escrita 

pela criança e buscar procedimentos didático-pedagógicos adequados 

para a sala de aula. A criança passa a ser vista, então, como sujeito 

que interage com a escrita como objeto de conhecimento.  O enfoque 

das pesquisas e do professor passa a ser o processo de aprendizagem 

e não mais o método de ensino. (IBE, 2001, p.7) 

         

 Tão somente para uma breve apreciação na leitura deste texto, será visto 

o tema “Construtivismo” por Piaget (1896-1980) para que se possa entender o 

processo de mudança educacional de ensino que influência diretamente na 

formação cognitiva dos alunos em sala de aula.  

A Teoria Construtivista surgiu no século XX, a partir das experiências do 

biólogo, filósofo e epistemólogo suíço Jean Piaget (2007) no qual denominada 

por ele como epistemologia genética do conhecimento.  

Ao mencionar em primeiro instante o pensamento de Piaget em seus 

estudos que não se trata de uma teoria de aprendizagem nem de ensino, mas 

sim de uma teoria de desenvolvimento cognitivo (Piaget, Apud Coll, 1997, p.157) 

Permite pensar o conhecimento científico na perspectiva da criança ou 

daquele que aprende, ou seja, perceber como o aprendiz passa de um estado 

de menor conhecimento a outro de maior conhecimento. (Piaget, Apud Coll, 

1997, p.157). 

Piaget (2007) chama de epistemologia a sua teoria do conhecimento que 

está centralizada no conhecimento científico e na genética porque trata o sentido 

de como é possível alcançar o conhecimento, assim, Piaget (2007) estuda as 

condições necessárias para que o sujeito chegue à fase adulta com 

conhecimentos gerados a cada momento cognitivo. Por isso é usado o termo 

epistemologia genética ou psicogenética ao citar Piaget. Então, para Piaget, a 

atividade intelectual não pode ser separada do funcionamento “total" do 

organismo (1952, p.7) 

O construtivismo é uma teoria cognitiva que seguem os pensamentos de 

Jean Piaget, unindo aspectos empiristas e aprioristas. Então, construtivismo em 

(Piaget, 2007) percorre a linha pedagógica que se tornou conhecida por enfatizar 
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a participação ativa do aluno na construção do seu próprio aprendizado, através 

da experimentação, pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos. Ou seja, a criança 

se desenvolve, aprende. 

Jean Piaget foi um dos primeiros estudiosos da atualidade a pesquisar 

cientificamente como o conhecimento era formado na mente de um indivíduo. 

Estudou como acontecia a partir da observação de bebês.  

A relação entre estas duas partes (sujeito – objeto) se dá através de um 

processo de dupla face, por ele denominado de adaptação. Em que é subdividido 

em dois momentos: a assimilação e a acomodação (Piaget, 2007). 

Por ser um processo permanente em pleno desenvolvimento esta teoria 

foi denominada de "Construtivismo", expondo a ideia de que novos níveis de 

conhecimento estão sendo indefinidamente construídos através das interações 

entre o sujeito e o meio. 

 Niemann e Brandoli (2012) informam em seu texto Jean Piaget: um aporte 

teórico para o construtivismo e suas contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa e da Matemática que Piaget percebeu que 

o conhecimento se constrói na interação do sujeito com o meio em que ele vive. 

Então para Piaget o conhecimento: 

 

[...] não pode ser concebido como algo predeterminado nem nas 

estruturas internas do sujeito, porquanto estas resultam de uma 

construção efetiva e contínua, nem nas características preexistentes 

do objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças á mediação 

necessária dessas estruturas, e que essas, ao enquadrá-las, 

enriquecem-nas. (Piaget, Apud Niemann e Brandoli, 2007, p.1).  

 

A teoria epistemológica de Jean Piaget (2007) revolucionara a maneira de 

conceber o desenvolvimento humano que contribuíram na construção de novas 

teorias pedagógicas na medida em que o sujeito passa a ser visto como capaz 

de construir o conhecimento na interação com o meio físico e social.  

Então, a concepção de inteligência fundamenta teoricamente muitas 

investigações no campo educacional em busca de novas práticas pedagógicas 

embasadas no construtivismo. 
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[...] como desenvolvimento de uma atividade assimiladora cujas leis 

funcionais são dadas a partir da vida orgânica e cujas sucessivas 

estruturas que lhe servem de órgãos são elaboradas por interação dela 

própria com o meio exterior.  (Piaget, Apud Brandoli, Niemann, 2012, 

p. 02). 

 

A teoria epistemológica ao qual Piaget (2007) trouxe grandes 

contribuições, a palavra “Construtivismo” passou a designar também a linha 

pedagógica inspirada em sua obra. Assim, como também outros estudiosos 

deram importantes contribuições para esse contexto teórico: o francês Henry 

Wallon (1879-1962) o russo Lev Vygotsky (1896-1934), e o norte americano 

David Ausubel (1918-2008). 

Os progressos em relação à qualidade do ensino, em uma perspectiva 

construtivista, não dependem exclusivamente da atuação dos professores. Cabe 

considerar e avaliar outras dimensões educativas e escolares, a saber, o 

currículo, as políticas educacionais, a gestão escolar e a cultura escolar. 

 Desta forma, não cabe apenas o uso deste ou daquele 

instrumento/material/conteúdo a qual o professor “ostenta” uma postura 

construtivista, mas, no encaminhamento das etapas que soltam as “amarras” e 

efetivam a construção do conhecimento. 

Quanto à tradução das ideais de Piaget para a alfabetização, tem-se no 

livro Psicogênese da Língua Escrita (1985), de Emília Ferreiro (orientanda e 

pesquisadora de Jean Piaget) e Ana Teberosky, uma importantíssima 

contribuição. Afirmam as autoras: 

  

Já não é mais possível conceber a escrita exclusivamente como um 

código de transcrição gráfica de sons, já não é mais possível 

desconsiderar os saberes que as crianças constroem antes de 

aprender formalmente a ler, já não é mais possível fechar os olhos para 

as conseqüências provocadas pela diferença de oportunidades que 

marca as crianças de diferentes classes sociais. Portanto, já não se 

pode mais ensinar como antes... (Ferreiro e Teberosky, 1985, Apud 

MEC, 2001, p.08). 
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 As autoras esclarecem a perspectiva adotada para a realização da sua 

pesquisa: 

 

[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida 

como questionamento a respeito da natureza, função e valor deste 

objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola 

imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos 

métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que 

busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata 

de solucioná-los, segundo sua própria metodologia... insistiremos 

sobre o que se segue:  trata-se de um sujeito que procura adquirir 

conhecimento, e não simplesmente de um sujeito disposto ou 

maldisposto a adquirir uma técnica particular.  Um sujeito que a 

psicologia da lecto-escrita esqueceu [...] (Ferreiro; Teberosky, 1986, p. 

11). 

 

 No final da década de 80 do século passado, a SEE-SP convidou a 

pesquisadora Emília Ferreiro a apresentar no Brasil sua pesquisa sobre a 

Psicogênese da Língua Escrita, elaborada em conjunto com a pesquisadora Ana 

Teberosky. Desde então, suas contribuições estão presentes no trabalho de 

alfabetização desenvolvido pelos professores da rede estadual de ensino. 

 Também mentora na reestruturação do currículo da rede Estadual por 

meio do Programa Ler e Escrever Emília Ferreiro colaborou com esta nova fase 

da educação estadual desde a implantação do programa, no qual ainda 

permanece, contribuindo com a sua metodologia que dá suporte rumo ao 

aprendizado. 

Emilia Beatriz Maria Ferreiro Schavi formada em Psicologia e 

Psicopedagogia nasceu na Argentina. Concluiu o seu doutorado em Genebra a 

qual foi orientanda do biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) e também trabalhou 

como pesquisadora-assistente. Em suas pesquisas estudou o desenvolvimento 

natural da criança quando se trata da aquisição à escrita. (NOVAESCOLA, 2001, 

p. 19 a 23).  

Retornou a Buenos Aires em 1971, então, formou um grupo de pesquisa 

sobre alfabetização e publicou a sua tese “Les relations temporelles dans le 

langage de l’enfant” (As relações temporais na língua da criança). No ano 
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seguinte, recebeu uma bolsa da Fundação Guggenheim (EUA). (RODRIGUES, 

2015) 

 Em meados 1974 saiu da Universidade de Buenos Aires. Após o golpe 

de Estado na Argentina (1977) foi viver em exílio na Suíça para lecionar na 

Universidade de Genebra. Em companhia da espanhola Margarita Gómez 

Palacio iniciou uma pesquisa em Monterrey (México) com crianças que 

apresentavam dificuldade de aprendizagem. Já no de 1979 foi morar no México 

com o marido, o físico e epistemólogo Rolando Garcia, com quem teve dois 

filhos. (Rodrigues, 2015). 

 Desde então, Emília Ferreiro foi professora em várias universidades 

latino-americanas e europeias. Atualmente é professora titular do Centro de 

Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional em que 

trabalha como pesquisadora do Centro Internacional de Epistemologia Genética 

na cidade do México onde reside. 

Os Estudos de Emília Ferreiro surgem na América Latina na ocasião em 

que a evasão e a retenção escolar progridem de formas alarmantes. Como uma 

importante estratégia para esse problema na educação, Emília Ferreiro repensa 

o processo de aquisição da escrita e da leitura. 

Em 1974, Ferreiro e Teberosky, começaram a investigar partindo da 

concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na atividade do sujeito 

em interação com o objeto de conhecimento. Psicolinguistas argentinas as 

autoras demonstraram que a criança mesmo antes de chegar à escola tem traz 

hipóteses sobre o código escrito que é capaz de descrever os estágios 

linguísticos que percorre até a aquisição da leitura e da escrita. 

Weisz descreve como segue este processo de aprendizagem como: 

 

[a criança] começa diferenciando o sistema de representação escrita 

do sistema de representação do desenho. Tenta várias abordagens 

globais (hipótese pré-silábica), numa busca consistente da lógica do 

sistema, até descobrir - o que implica uma mudança violenta de 

critérios - que a escrita não representa o objeto a que se refere e sim o 

desenho sonoro do seu nome. Neste momento costuma aparecer uma 

hipótese conceitual que atribui a cada letra escrita uma sílaba oral. Esta 

hipótese (hipótese silábica) gera inúmeros conflitos cognitivos, tanto 

com as informações que recebe do mundo, como com as hipóteses de 
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quantidade e variedade mínima de caracteres construída pela criança. 

(Weisz, 1990, p. 73). 

 

 Então, Ferreiro enfatiza novas informações: 

 

[...] vão desestabilizando a hipótese silábica até que a criança tem 

coragem suficiente para se comprometer em seu novo processo de 

construção. O período silábico-alfa-bético marca a transição entre os 

esquemas prévios em vias de serem abandonados e os esquemas 

futuros em vias de serem construídos. Quando a criança descobre que 

a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é, por 

sua vez, reanalisável em elementos menores, ingressa no último passo 

da compreensão do sistema socialmente estabelecido. E, a partir daí, 

descobre novos problemas: pelo lado quantitativo, se não basta uma 

letra por sílaba, também não pode estabelecer nenhuma regularidade 

duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há sílabas que se 

escrevem com uma, duas, três ou mais letras); pelo lado qualitativo, 

enfrentará os problemas ortográficos (a identidade de som não garante 

a identidade de letras, nem a identidade de letras a de som). (Ferreiro, 

1985, p. 13-14). 

 

Telma Weisz em seu artigo publicado na revista Nova Escola edição 

251 ”Os analfabetos funcionais são fruto de uma escola que produz não-leitores" 

fala sobre a “reestruturação” do método de alfabetizar em São Paulo:  

 

A grande mudança foi no início dos anos 1980, quando Emília Ferreiro 

descobriu e publicou os dados de uma pesquisa sobre a psicogênese 

da língua escrita. Naquela época, no Brasil, não se falava mais sobre 

alfabetização. Isso era considerado um problema sem solução. 

Quando se divulgou a investigação da psicogênese, houve um 

renascimento da questão. A discussão não era mais sobre métodos 

infalíveis para todas as crianças ou qual era o método bom para os 

ricos e qual o bom para os pobres. Pela primeira vez, foi possível um 

olhar construtivista sobre um conteúdo escolar, aliás, sobre o mais 

escolar de todos os conteúdos. O sistema de ensino, que era feito para 

ensinar a ler e escrever, não conseguia dar conta disso e, de repente, 

se começou a vislumbrar uma possibilidade. O maior interesse pela 

pesquisa psicogenética foi na esfera pública, e não na privada, onde 

essa questão não era tão problemática. A rede estadual de São Paulo 
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foi a precursora: em 1984, começou a difundir a informação. Fui 

convidada para trabalhar lá porque era estudiosa do assunto. (Weisz, 

2012, p.01-05). 

 

O tema na revista Nova Escola ao tratar da importância a psicogênese no 

trabalho do professor. Para a autora Telma Weisz, tal teoria: 

 

[...] chegou para destacar a validade de pensar no conhecimento já 

adquirido pelas crianças independentemente da classe social a que 

pertenciam. Isso permitiu aos educadores olhar para o objeto de 

conhecimento e para o processo de aprendizagem por um novo 

ângulo. Era preciso dialogar com o aluno sobre o que ele sabia. 

Ocorreram muitas coisas interessantes para marcar a diferença no 

ensino. O professor passou a ser chamado de mediador, e o ensino, 

mediação, por exemplo. Hoje, esses termos não estão mais em voga, 

mas naquele momento foram importantes, uma forma de destacar que 

não era mais do mesmo. Quando a psicogênese entrou na escola, 

ocorreu um processo de construção de uma didática da alfabetização. 

A produção de práticas de ensino se tornou intensa a partir de 1985. O 

trabalho com projetos se desenvolveu depois, mas a forma de criar 

situações em que a garotada pudesse refletir sobre a escrita, seja 

sobre a linguagem, seja sobre o sistema, já vinha sendo pesquisada. 

No Brasil, não existia investigação didática, mas muita coisa 

interessante foi criada nos projetos de formação de 

professores. (Weisz, 2012, p.01-05) 

 

Em Telma Weisz (2010) aponta que algo precisava mudar na escola, no 

currículo, mais precisamente na maneira de relacionar a teoria com a prática e 

também no que se poderia acrescentar/renovar na formação continuada do 

professor. Nesta perspectiva, entende-se que as orientações que o 

construtivismo de Ferreiro, Teberovsky e Weisz oferecem aos professores estão 

muito longo do excesso de rigor do tecnicismo, tão presente na educação 

brasileira. Tal afirmação encontra eco em afirmações do Ministério da Educação 

(2010). 

 

Importa assinalar que nessa concepção instrumental, em que faz 

sentido a perspectiva técnica, não se repete a experiência do 

tecnicismo dos anos que se seguiram à Lei 5.692/71. Naquele caso, os 
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planejamentos detalhados indicavam lado a lado os conteúdos e os 

objetivos comportamentais, da mesma família das habilidades de 

agora; também não se deixava em segundo plano os conteúdos, 

esmiuçados na correspondência com os objetivos. Professores é que 

ficavam subordinados aos planejamentos. Em sua implantação, houve 

estranhamento e rejeição ao modelo imposto pela ditadura, mas a 

redução do trabalho pedagógico a uma questão de receita foi também 

um fator de seu insucesso. Na atual proposta construtivista, a 

perspectiva instrumental apresenta muita diferença: não se trata de 

suprir as fragilidades da escola e do professor com a intervenção 

técnica, mas de usar a técnica como recurso formativo para o trabalho 

do professor. (MEC, 2010.p.12) 

 

Desta forma Telma Weisz (2010) comenta sobre a “queda” na 

alfabetização que tem forte impacto no professor e mais claramente na forma em 

que este conduz a “fornalha” dos conceitos que aquecem e reacendem o perfil 

do docente. Assim, retorna aos possíveis fatores ao passar dos anos em  

Formação, avaliação e políticas públicas: 

 

Tudo começou em 1984. Tentando diminuir os números 

impressionantes do fracasso escolar a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo proibiu a reprovação ao final do 1ª série e, 

juntando 1ª e 2ª séries criou a figura do Ciclo Básico. Bastou isso para 

que, já em 1985, a reprovação, ao final do Ciclo Básico baixasse de 

50% para 40%. Isso, evidentemente, não teve nada a ver com uma 

melhoria instantânea na qualidade do ensino. Os 10% de ganho 

mostraram que uma parcela significativa dos alunos só precisava de 

um pouco mais de tempo para se alfabetizar. Pois aconteceu que o 

Ciclo Básico –que havia nascido de uma decisão política, sem qualquer 

compromisso com a questão didática– chegou a São Paulo ao mesmo 

tempo em que aportavam ao país as investigações da Dra Emilia 

Ferreiro, (ainda publicadas em espanhol) juntamente com algumas 

fotocópias sobre questões didáticas, vindas da Venezuela, assinadas 

por alguém que não conhecíamos: Delia Lerner. Mas que ficamos 

conhecendo em 1987, no México, em um seminário convocado pela 

Dra Emilia Ferreiro, que deu origem ao livro Os Filhos do 

Analfabetismo. (Weisz, 2010, p.20). 
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1.2-  Contexto de implantação 

 

Em 2005 os resultados apresentados pelo Sistema de Avaliação de 

Rendimento do Estado de São Paulo – SARESP levaram os órgãos reguladores 

da educação estadual a implantar o programa Ler e Escrever, por meio da 

Resolução SE nº 86, de 19 de dezembro de 2007 (SEE-SP, 2007), com o objetivo 

de alfabetizar todos os alunos com até o 3º ano do ensino fundamental da rede 

estadual de ensino, ou seja, até os oito anos de idade, além de contemplar 

propostas a fim de recuperar a aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos 

do 4º e 5º ano.  

Desde a década de 90 as políticas públicas voltadas à alfabetização já 

vinham recebendo forte incentivo nos discursos e acordos internacionais, a 

começar pela Declaração Mundial sobre educação para todos, de Jontiem, 1990, 

ano declarado pela UNESCO como o Ano Internacional da Alfabetização. 

A proposta do Programa Ler e Escrever consiste na psicogênese da 

língua escrita em torno das hipóteses descritas por Ferreiro e Teberosky (1984): 

pré-silábico, silábico-alfabético e alfabético. Diante destes conceitos da escrita 

que norteiam o professor a propor estratégias formuladoras para investir na 

progressão do conhecimento. 

A preocupação de unir o conhecimento teórico e a prática educativa 

proposta no Programa Ler e Escrever. Desta forma mediar as bases teóricas 

científicas da educação e da prática docente que contribuem para o processo de 

ensino e aprendizado. 

 

Parte-se de uma concepção de aprendizagem construtivista, que 

considera o aluno sujeito de sua própria aprendizagem, pois, ele 

aprende nas mais diferentes situações, às quais é chamado a resolver 

problemas significativos que demandem dele a elaboração de ideias e 

hipóteses próprias, como etapas rumo à compreensão da escrita 

alfabética. Tal como Delia Lerner, mestra em Didática e consultora do 

Projeto Alfabetização, “[...] compreende-se que o problema a ser 

resolvido deve ter sentido no campo de conhecimento dos alunos, 

porém não deve ser resolúvel só a partir dos conhecimentos que as 

crianças já possuem”. Em outras palavras, uma situação problemática 

tem de permitir que os alunos ponham em prática os esquemas de 

assimilação que já construíram e interpretam, a partir dos mesmos, 
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porém estes conhecimentos prévios não devem ser suficientes para 

resolvê-la: a situação deve exigir a construção de novos 

conhecimentos ou de novas relações entre os já elaborados. (São 

Paulo, 2008, p.05) 

 

 Contudo, ao mudar a concepção de ensino e de aprendizagem era 

necessário também realizar mudanças fundamentais: nas práticas dos 

educadores, no material didático, na compreensão do que é ensinar e aprender, 

nas atividades realizadas em sala de aula, na percepção de espaço-tempo além 

de outros ajustes no currículo estadual. 

O programa Ler e Escrever expandiu as suas frentes de atuação ao propor 

ações para a formação de professores. Contou com a elaboração e a distribuição 

de material didático – para os alunos e para o professor – e de materiais 

complementares: livros de literatura e paradidáticos, enciclopédias e outros 

materiais pedagógicos, como letras móveis, globos terrestres e calculadoras. 

Segundo a SEE-SP o programa foi implantado como uma política pública 

estadual tendo como referência a experiência do programa nas escolas 

municipais da cidade de São Paulo em 2006 (Programa Ler e Escrever 

prioridade na escola municipal), além da experiência adquirida com o programa 

Letra e Vida. Em uma primeira fase de implantação, em 2007, o Ler e Escrever 

foi levado às escolas estaduais da cidade de São Paulo. Em 2008 estendeu-se 

à região metropolitana e em 2009 ser implantado na rede escolar estadual em 

sua totalidade – interior e litoral (Decreto nº 54.553 - D.O.E de 16/07/2009). 

Segundo publicado no site oficial o Programa é uma política da Secretaria 

de Educação de São Paulo para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 

5° ano). Então diz: 

 

Como uma política pública para o Ciclo I, que busca promover a 

melhoria do ensino em toda a rede estadual. Sua meta é ver 

plenamente alfabetizadas, até 2010, todas as crianças com até oito 

anos de idade (2ª série/3º ano) matriculadas na rede estadual de 

ensino, bem como garantir recuperação da aprendizagem de leitura e 

escrita aos alunos das demais séries/anos do Ciclo I do Ensino 

Fundamental (São Paulo, 2008). 
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O Programa Ler e Escrever como parte integrante do currículo das 

escolas do Estado se destaca diante da perspectiva da educação atual, na 

medida em que reestrutura o currículo ao promover as possibilidades de 

aprendizado e formação ao professor. 

A coordenação do Programa Ler e Escrever explica que atualmente o 

material didático contempla todas as salas de aula da rede Estadual de ensino, 

incluindo os diversos materiais especialmente preparados para sua viabilização. 

Há também o guia para o professor. A SEE-SP indica a utilização do material e 

recomenda que o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o 

Professor seja discutido e analisado em reuniões de ATPC (Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) a fim de propor a formação continuada dos professores 

com seu planejamento e sua atuação em sala de aula. Aconselha que os 

professores utilizem a Coletânea de atividades distribuída para os alunos como 

base de orientação acerca dos conteúdos direcionados à série. 

Segundo a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE/SEE-

SP) mais do que um Programa de formação, o Ler e Escrever com o conjunto de 

ações articuladas que inclui formação, acompanhamento, elaboração e 

distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios. 

 Seus principais objetivos propostos segundo o site oficial da FDE da 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo são: 

 

 apoiar o Professor Coordenador em seu papel de formador de 

professores dentro da escola; 

 apoiar os professores regentes na complexa ação pedagógica de 

garantir aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até o 

final da 2ª série do Ciclo I / EF; 

 criar condições institucionais adequadas para mudanças em sala de 

aula, recuperando a dimensão pedagógica da gestão; 

 comprometer as Universidades com o ensino público; 

 possibilitar a futuros profissionais da Educação (estudantes de cursos 

de Pedagogia e Letras),experiências e conhecimentos necessários 

sobre a natureza da função docente, no processo de alfabetização de 

alunos do Ciclo I / EF . 
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O Programa dispõe dos objetivos e metas para desenvolver as seguintes 

ações conforme a FDE- (SEE-SP, 2008) exemplifica: 

 

1- encontros de formação sistemáticos, ao longo de todo o ano letivo, 

para todos os profissionais envolvidos;  

2- recuperação da aprendizagem (Projeto Intensivo no Ciclo-PIC) nas 3ª 

e 4ª séries (4º. e 5º. anos); 

3- um aluno pesquisador‖1nas salas de 1oanoe de PIC(Bolsa 

Alfabetização); “ Aluno Pesquisador” –Estudante de Pedagogia ou 

Letras de faculdades parceiras no Projeto Bolsa Alfabetização, que 

atua como auxiliar do professor regente. Sua participação nas classes 

de 1ª série promove tanto o seu aprendizado como profissional 

quanto o intercâmbio entre as instituições de formação e as escolas 

da rede pública; 

4- elaboração e distribuição de materiais didáticos estruturados para 

professores e alunos do 1º ao 5º ano;  

5- distribuição de materiais complementares tais como acervo literário e 

paradidático para biblioteca de sala de aula, enciclopédias, globos, 

letras móveis, calculadoras etc.  

6- acompanhamento institucional sistemático às diretorias de ensino 

para apoiar o desenvolvimento do trabalho. 

 

Ao descrever o Programa Ler e Escrever as informações contidas no site 

da FDE enfatizam as especificações entorno do que este currículo unificado 

contempla. O pertinente programa envolve a estrutura da SEE-SP (CENP, 

COGSP, CEI e as Diretorias de Ensino) e promove tanto a participação dos 

gestores (Supervisores, Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas 

- PCOPs e Diretores de escolas), promovendo discussão de conteúdos que 

ampliem as possibilidades de compreensão, apoio, acompanhamento e 

avaliação para a tomada de decisões voltadas à aprendizagem dos alunos; 

quanto a formação pedagógica (para os PCOPs e Professores Coordenadores - 

PCs), visando aperfeiçoar a didática de alfabetização e a formação de 

professores nas escolas.  

A capacitação dos educadores em atividade se faz conjugada a diretrizes 

e conceitos em processos especificamente planejados para cada sujeito atuante 



40 
 

no sistema: supervisores e professores coordenadores das oficinas pedagógicas 

(PCOPs); diretores e coordenadores pedagógicos das escolas (PCs) e 

professores regentes das classes de Ciclo I. 

O Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC visa impedir que as crianças prossigam 

em seus estudos sem ter desenvolvido adequadamente as competências de 

leitura e escrita, como consta nas informações da SEE/SP. O Projeto prevê 

organização administrativa e curricular diferenciada para essas classes, com a 

utilização de materiais específicos, entre outras medidas adequadas às 

necessidades de aprendizagem daqueles que não tiverem alcançado o nível 

necessário nos dois primeiros anos de escolarização (PIC de 3ª série/4º ano).  

Para a fase final do Ciclo I do Ensino Fundamental está previsto o PIC de 

4ª série/5º ano, que substitui a Recuperação do Ciclo e tem por objetivo garantir 

que nenhum aluno conclua o Ciclo I do Ensino Fundamental sem saber ler e 

escrever --portanto, sem estar em condições de continuar aprendendo no Ciclo 

II. Conforme o texto pertinente do site explica: “Trata-se de um projeto 

emergencial, cuja duração deve ser temporária, uma vez que a meta das séries 

anteriores é justamente torná-lo desnecessário”. 

O Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização (conhecido 

como Bolsa Alfabetização) é uma das principais ações do Ler e Escrever que 

prevê a atuação de estudantes universitários nas classes de PIC e de 1ª série/2º 

Ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual, para auxiliar os 

professores na alfabetização dos alunos.  O programa foi instituído pelo Decreto 

nº 51.627, de 1º de março de 2007(DOE-I 02/03/2007, p. 1). 

O Programa dispõe da contribuição dos alunos nomeados 

“pesquisadores” que são universitários de cursos de graduação presencial em 

Pedagogia e Letras (com habilitação para Magistério de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental), indicados por instituições públicas e privadas de Ensino Superior 

conveniadas. Auxiliam os professores regentes no atendimento e assistência às 

crianças em processo de alfabetização e na organização das aulas. Concretiza 

a existência de um segundo professor em sala de aula. (DOE-I 02/03/2007, p. 1). 

 

O marco conceitual das concepções de ensino e de aprendizagem 

também deve embasar as estratégias de trabalho na formação de 

professores: entende-se que os alunos pesquisadores também são 
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sujeitos de suas aprendizagens profissionais e que isso se faz no 

enfrentamento de situações homólogas àquelas vivenciadas pelos 

professores titulares. Os alunos pesquisadores são entendidos como 

sujeitos históricos que carregam visões de mundo próprias, mediados 

em maior ou menor grau pela cultura escolar. São também sujeitos da 

própria aprendizagem e constroem conhecimentos sobre o que é ser 

professor, o que e como se ensina, nos diferentes contextos e nas 

interações de que participam, não só nas escolas em que atuam, mas, 

principalmente, na comunidade de sua IES. (SEE-SP, 2008, p.17). 

 

Em relação ao Bolsa Alfabetização o site informa que este constrói uma 

ponte importante entre o ambiente acadêmico e a prática em sala de aula, 

mantendo um diálogo permanente com os Professores Orientadores dos Alunos 

Pesquisadores das IES que participam do Programa. Portanto, além de atuar 

efetivamente na melhoria das condições de alfabetização oferecidas às crianças 

do ensino público paulista, o projeto contribui para a formação de futuros 

professores para o Ensino Fundamental. 

O Projeto Bolsa Alfabetização apoia os professores da rede que atuam 

nas salas de ciclo I e, ao mesmo tempo, incide na formação do aluno 

pesquisador, futuro professor. Na recente pesquisa “Formação inicial 

de professores para o Ensino Fundamental: Instituições Formadoras e 

seus Currículos”, feita pela Fundação Carlos Chagas, pesquisadores 

concluem que: – A proporção de horas dedicadas às disciplinas 

referentes à formação profissional específica é de 30%, ficando 70% 

para outros tipos de matérias oferecidas nas instituições formadoras. 

Cabe a ressalva já feita na análise das ementas. Segundo a pesquisa, 

nas disciplinas de formação profissional, predominam os referenciais 

teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica ou outros, com 

associação, em poucos casos, às práticas educacionais. (SEE-

SP,2008)  

 

O Acompanhamento Institucional Sistemático às Diretorias de Ensino é 

realizado mensalmente por uma equipe da CENP em reuniões nas Diretorias e 

em encontros centralizados na capital, envolve os responsáveis pela gestão 

pedagógica das escolas de Ciclo I (Supervisores e PCOPs) de cada Diretoria. 

Nesses momentos são analisados os dados das avaliações da aprendizagem 

dos alunos com especial atenção para a alfabetização inicial (mapas de 
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sondagem), discutidos os encaminhamentos realizados e as necessidades de 

subsídio ás Diretorias, às Escolas e aos alunos. 

Além deste, a CEI e a COGSP também realizam acompanhamento às 

Diretorias, tendo como foco o trabalho a ser realizado para fazer avançar as 

escolas que alcançaram baixo IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo). 

O Programa prossegue investindo em sua ampliação tanto em material 

didático quanto em formação do professor da rede Estadual. 

De acordo com os informes do site a SEE-SP elegeu a CENP, a FDE e a 

COGESP a função de organizar a proposta de projeto da formação continuada 

dos professores. 

Desde então, no ano de 2008, foram realizadas reuniões quinzenais de 

formações com supervisores e assistentes técnicos, os quais ficaram 

encarregados de ministrarem os conteúdos aos professores coordenadores da 

rede. 

Relatam os documentos expostos no site que os coordenadores nas 

escolas do estado de São Paulo ficam incumbidos de repassar as informações 

do Programa por meio dos ATPCs formativos em sua escola aos professores 

participantes do Programa. 

No estado de São Paulo o coordenador pedagógico nomeado agora como 

Professor Coordenador é responsável pelo aperfeiçoamento profissional 

contínuo. Cabe ao professor coordenador ser responsável pela formação do 

professor inserido no Programa Ler e Escrever, instituído pelo Decreto 54.553 

(Diário Oficial, de 16/07/2009), visto que o professor coordenador recebe 

também aprimoramentos nos cursos. 

Nesta formação continuada o professor coordenador instrui os 

professores para que desenvolvam as ações pertinentes ao processo evolutivo 

das aprendizagens para serem trabalhadas com o uso do material do Programa 

Ler e Escrever. A capacitação do professor coordenador se faz necessária, pois 

permeia a condução do processo evolutivo tão falado e cobrado na formação 

continuada do professor.  

Aqui pode se perceber a tão questionada “mudança transformadora” em 

que o professor trabalha a sua formação como fonte de aquisição de novos 

caminhos para o conhecimento. Seria como se o professor passasse pelo 
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processo de ecdise, “troca de pele”, no caso da educação “troca de saberes”. 

Dentre estes saberes trocados estão às informações sobre o manuseio do 

material didático, metodologia voltada para a formação do professor, além das 

conversas sobre as transições evolutivas da cada turma de alunos e informes da 

SEE-SP. 

No percurso do Programa Ler e Escrever percebe as constantes buscas 

acerca da necessidade de melhorias na formação continuada dos professores 

atuantes de rede estadual. 

Então, conforme as normas estabelecidas pelo programa é oferecido uma 

formação mensal aos coordenadores pedagógicos, realizada por um técnico da 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE-SP) que, por sua vez, 

recebe um acompanhamento mensal da equipe central (CENP/SP) para realizar 

tal formação.  

 Segundo a proposta curricular do Programa o trabalho do professor em 

sala de aula se torna mais produtivo e menos repetitivo, em partes, quando a 

orientação durante formação continuada pelo professor coordenador segue 

atrelada aos novos conceitos, metodologias e saberes voltados a sua prática 

diária, seja pela troca em grupo ou individualmente em toda sua prática social. 

Em busca desta autonomia (Contreras, 2002) prossegue ao dizer que o 

indivíduo que não desenvolve sua autonomia pode não fortalecer os 

mecanismos individuais e sociais que possam possibilitar-lhe, tanto a si como ao 

outro, uma prática democrática, ou seja, a busca por si em si mesmo como a 

troca com o outro que existe durante esta procura pela autonomia. 

Nomeado sob o Decreto n° 54.553 (Diário Oficial, de 16/07/2009) o 

professor coordenador está inserido no Programa como instrutor de 

aprendizagem do professor. 

O professor coordenador responsável em representar e mediar o 

conhecimento da concepção de aprendizagem construtivista do Programa Ler e 

Escrever, orientando o professor a priorizar conteúdos e exercícios disponíveis 

no material de apoio. Nos horários destinados às reuniões de ATPC os 

professores recebem a formação continuada para serem possivelmente sanadas 

as dúvidas e as persistentes trocas de experiências provindas destes 

professores em sala de aula, em que ajudam muito neste percurso da 

alfabetização. Por meio destes mecanismos diários de trocas é que os 
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professores conseguem alcançar algumas metas e identificar outras com a 

possível interpretação para a solução ou remanejo necessário em cada situação 

rotineira. 

Neste percurso de trocas de saberes possibilita ao professor perceber e 

refletir sobre o sentido de suas práticas e sobre a necessidade de construir o 

conhecimento por intermédio de outras metodologias a serviço da sua 

transformação enquanto sujeito. 

 Neste sentido de “reformar-se” como docente o Programa dispõe de 

componentes que oferece ao professor materiais pedagógicos que o auxilie em 

sua prática diária em manusear o contexto do Programa Ler e Escrever. Então 

assim, pode ser destacado o Guia de Planejamento e Orientações Didática 

mediador entre o professor e o conteúdo didático juntamente com a formação 

continuada nos horários de ATPC. 

 Torna-se indispensável à releitura em que o professor coordenador faz 

durante o seu manuseio do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas nas 

reuniões de formação continuada, pois foi elaborado como instrumento 

auxiliador para o professor em seu planejamento de maneira condizente com as 

concepções de ensino e de aprendizagem disseminadas pela SEE-SP.   

Conforme as informações da SEE-SP o professor coordenador e o 

professor recebem os materiais para que no coletivo desfrutem de informações 

e atualizações no compromisso da mediação da apropriação de conhecimentos 

durante a formação continuada.  

No entanto algumas críticas vindas de pesquisadores e professores ao 

Programa, pois aos que intitulam de “controle” ou “domínio” sobre o trabalho do 

professor, por ser mediado por materiais “prontos” baseados na concepção 

construtivista do Programa Ler e Escrever. Nota-se a necessidade que cabe ao 

professorado defender-se constantemente de tais críticas que, aliás, sempre 

esteve presente ao longo da carreira docente. Ora, o trabalho pedagógico do 

professor mudou de acordo com a transição de ensino tradicional para 

construtivista no currículo estadual em sua trajetória há alguns anos. Isto não 

quer dizer que por se tratar de material “pronto”, o professor não precise se 

abastecer de metodologias e formação continuada ou ainda o professor 

necessitou ”transformar-se”. Neste sentido, carece o professor estudá-los para 



45 
 

que seja repassado estrategicamente na produção do conhecimento tanto ao 

professor quanto a quem ele repasse. 

A reestruturação no currículo estadual (tradicionalismo para 

construtivismo) atrelada à reorganização do material para o professor em 

exercício da função por meio do conteúdo do Programa Ler e Escrever pode 

contribuir para a possível “mudança” nas ações em sua prática educativa 

seguida da “transformação” no saber ser dos professores ao se adaptarem a 

essa epistemologia genética do conhecimento (Piaget, 2007), ou seja, o 

construtivismo. Visto que pode ou não acontecer algumas mudanças e 

transformações interiores no perfil do professor. Modificações na educação e na 

metodologia às quais os professores fazem parte, mesmo que dentro destas 

“mudanças” não ocorra à transformação individual do professor ou até que ele 

mesmo nem perceba tais mudanças. Mas algo mudou, porém não aconteceu à 

própria transformação que o professor tanto esperava, por isso ele nem percebe 

modificação nenhuma na educação. 

Ao reconhecer a sua própria mudança o professor reconhece o quanto 

aconteceu à sua transformação em caminho ao conhecimento.  

De acordo com Contreras (2002, p.228), “as reformas não são apenas 

mudanças que se introduzem na organização e no conteúdo da prática 

educativa, mas também formas de pensá-la”. Fato este que, estimula e interessa 

conhecer o que pensam e o que fazem os professores das escolas estaduais de 

São Paulo no contexto de uma política curricular prescrita. 

Contreras (2002) aprofunda em sua obra o significado de autonomia 

quanto ao seu papel na relação entre educação e sociedade e na paridade que 

existe entre professor/sociedade em busca da conquista de sua autonomia 

conjunta. 

O autor endossa que a autonomia do professor se faz presente na medida 

em que ele entenda que o processo de profissionalização, ou seja, entender a 

autonomia como qualidade educativa. Então, a autonomia diante deste contexto 

da prática educativa subentende-se por ser um processo em permanente 

construção nos quais variados elementos edificam esta transição construtiva. 

Assim refletir a partir da reflexão em (Contreras, 2002) que a tomada de 

consciência dos valores ideológicos implícitos nas atuações docentes e nas 

instituições permite orientar uma ação transformadora. O processo de reflexão 
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crítica permite ao professor avançar o seu processo de transformação da prática 

pedagógica em um processo da sua transformação como professor, ou seja, o 

apropriar-se. 

 

1.3- Contexto político-partidário 

 

Há de se considerar ainda que as reformas levadas a efeito pelo governo 

do Estado de São Paulo se deram num contexto político partidário de 

permanência de um mesmo partido na chefia do Estado. Desde 1995 São Paulo 

tem como governadores figuras filiadas ao PSDB: (1) Mário Covas (1995-1998 

em primeiro mandato; 1999-2000 segundo mandato até a sua morte);(2) Geraldo 

Alckmin (2001-2006) que completou o mandato de Covas e de 2003-2006 em 

novo mandato); (3) Cláudio Lembo (2006 a 2007), do Partido dos Democratas 

que assumiu quando Geraldo Alckmin renunciou para concorrer à presidência 

da República, (4) José Serra eleito para o período 2007-2010, (5) Alberto 

Goldman, de 2010 a 2011, e (6) novamente Geraldo Alckmin, eleito em 2011 e 

ainda em exercício.  

Tal período de consolidação do PSDB no governo do Estado esteve a par 

da filiação partidário do Presidente da República até 2002. Fernando Henrique 

Cardoso iniciou seu primeiro mandato em 1994 e se reelegeu. Deixou o cargo 

apenas em 2003 com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Quando então, Fernando Henrique Cardoso, na presidência da República, 

e Mário Covas como governador paulista delineiam algumas mudanças política 

e sociais em vários setores.  

Num aspecto geral, uma das primeiras medidas do governo FHC foi 

instituir a Reforma do Estado, articulada pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE) e tendo como elemento disparador a publicação do 

documento “Plano Diretor da Reforma dos Aparelhos do Estado”. 

Para a área educacional houve uma concentração de esforços para 

elevação da qualidade do ensino. Segundo documento do MEC havia que se 

investir em qualidade: 

 

Durante as décadas de 70 e 80 a tônica da política educacional 

brasileira recaiu sobre a expansão das oportunidades de 
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escolarização, havendo um aumento expressivo no acesso à escola 

básica. Todavia, os altos índices de repetência e evasão apontam 

problemas que evidenciam a grande insatisfação com o trabalho 

realizado pela escola. Indicadores fornecidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento e Avaliação Educacional (Sediae), do Ministério da 

Educação e do Desporto, reafirmam a necessidade de revisão do 

projeto educacional do País, de modo a concentrar a atenção na 

qualidade do ensino e da aprendizagem. (MEC/SEF, 1997, p.17) 

 

É de 1996 a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394/1996) que tramitou no congresso por largos anos antes de ser aprovada 

às vésperas do Natal. 

É de 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais com o objetivo de 

oferecer as bases exequíveis de implantação de um currículo nacional comum 

com vistas a alcançar os objetivos da LDB de 96. 

Vigorou no país, de 1997 a 2006, o Fundo Nacional de Manutenção de 

Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com as informações contidas 

no site explica-se que o FUNDEF- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, é um instrumento contábil 

de gestão educacional. Trata-se de um mecanismo redistributivo entre estados 

e municípios de parte dos recursos vinculados para o ensino fundamental, criado 

pela Lei n. 9424, de 24 de dezembro de 1996, com vigência de dez anos 

Ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso foi implantado o 

Plano Nacional de Educação (PNE), regulamentado pela Lei 10.172 de 09 de 

janeiro de 2001, o qual dava corpo e assegurava a continuidade das mudanças 

em curso. 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou-se em 2003 ano 

em que houve grande expectativa por parte do povo brasileiro de “valiosas” 

mudanças entorno das políticas públicas e educacionais. 

Em seu primeiro mandato prosseguiu com as reformas iniciadas no 

governo de Fernando H. Cardoso devido a vários acordos firmados com as 

agências internacionais. Neste sentido, é possível dizer que ao governo 

incumbiria seguir estabelecendo pactos e buscando brechas para instaurar 

mudanças. Destacamos algumas das medidas implantadas (MEC 2007, livro 3, 

p.84): 
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1) O Programa Universidade para Todos – PROUNI, lançado em 2004, 

consiste em concessão de bolsas de estudo para alunos de graduação 

em universidades privadas. São concedidas bolsas parciais para os 

estudantes cuja renda familiar, por pessoa, seja de até três salários 

mínimos, e bolsas integrais para aquelas cuja renda familiar é inferior 

a um salário e meio. Como forma de incentivar as universidades a 

participarem do programa, tem sido oferecida a isenção de impostos.  

2) O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), lançado em 2007, objetiva a 

ampliação de vagas nas Universidades e a redução das taxas de 

evasão nos cursos presenciais de graduação.  

3) A instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB, em vigor 

desde janeiro de 2007, encaminha recursos para a toda a Educação 

Básica, substituindo o FUNDEF, que vigorou de 1997 até 2006.  

4) O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado em 2007, 

diferentemente dos outros programas, constitui-se em uma espécie de 

programa guarda-chuvas, sob o qual se alinham os demais programas 

e ações do governo para toda a educação (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, educação superior e pós-graduação). 

 

Em 2003 ocorre o Programa de Ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos que consiste em promover ações no sentido de apoiar tecnicamente 

os sistemas de ensino no processo de transição entre uma estrutura de ensino 

obrigatório de oito anos para uma de nove anos de duração. (MEC, 2007. Livro 

3, p.84).  

Na ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração sob a 

Lei nº 11.274/2006 determina o ano de 2010 como limite para que os sistemas 

de ensino implementem tal ampliação. 

Segundo pretendem em seus objetivos: 

 

 Assegurar a todas as crianças um tempo mais longo no 

convívio escolar, mais oportunidades de aprender e um 

ensino de qualidade.  
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 Aproximar o sistema brasileiro ao de outros países do 

Mercosul, onde a escolaridade obrigatória é, em média, de 

12 anos. 

  

O MEC (2007) se posiciona em relação à ampliação do ensino 

fundamental: 

 

O Ministério da Educação vem envidando efetivos esforços na 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração, 

considerando a universalização do acesso a essa etapa de ensino de 

oito anos de duração e, ainda, a necessidade de o Brasil aumentar a 

duração da escolaridade obrigatória. Essa relevância é constatada, 

também, ao se analisar a legislação educacional brasileira: a Lei nº 

4.024/1961 estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória. Com 

o Acordo de Punta Del Leste e Santiago, de 1970, estendeu-se para 

seis anos o tempo do ensino obrigatório, enquanto a Lei nº 5.692/1971 

determinou a extensão da obrigatoriedade para oito anos. Já a Lei nº 

9.394/1996 apontou para um ensino obrigatório de nove anos de 

duração, a iniciar-se aos 6 anos de idade, o que, por sua vez, tornou-

se meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, que aprovou o 

Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente, em 6 de fevereiro de 

2006, a Lei nº 11.274 instituiu o ensino fundamental de nove anos de 

duração, com a inclusão das crianças de 6 anos de idade. (MEC, 2007. 

Livro 3, p.84).  

 

Destaca-se aqui o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007 que compõe um 

conjunto de 52 ações em que algumas delas foram incorporadas e outras foram 

sendo criadas. Tais ações encontram-se organizadas em quatro eixos:  

 

 Educação Básica; 

 Educação Superior;  

 Educação Profissional e Tecnológica;  

 Alfabetização e Educação continuada.  
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Incluso a estes eixos as seguintes ações foram ora anexadas, ora criadas 

segundo o MEC (2007):  

 FUNDEB,  

 Pro-infância;  

 Ensino Fundamental de nove anos;  

 Provinha Brasil; 

 Programas de apoio ao Ensino Médio;  

 Luz para todos;  

 Educacenso;  

 Prova Brasil;  

 PDE-Escola; 

 Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas;  

 Olimpíadas Brasileiras da Língua Portuguesa escrevendo o 

futuro;  

 Mais Educação; 

  Caminho da Escola;  

 PNATE; 

 Pró-escola; 

  Proinfo; 

 Biblioteca na Escola; 

 Saúde na escola; 

 Olhar Brasil;  

 Educação Especial;  

 Brasil alfabetizado; 

 PNLA;  

 Proeja;  

 Projovem campo; 

 Brasil profissionalizado;  

 IFET;  

 E-TEC Brasil (Escola Técnica Estadual); 

 Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos; 

  Catálogo dos Cursos Superiores de Tecnologia;  
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 Piso Salarial do magistério; 

 Sistema Nacional de Formação de Professores; Pripid, UAB; 

  Pró-letramento;  

 Pró-funcionário; 

  Expansão do Ensino Superior, dentre outros. 

 

O PDE tem como articulador “O Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação”, o qual foi instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007.  

Define-se como um novo regime de colaboração que busca articular a 

atuação dos entes federados – Estados, Distrito Federal e Municípios, 

envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da 

demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais (MEC 

2007). 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a conjugação 

dos esforços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, atuando em regime de colaboração com as famílias e a 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação 

básica. O apoio da União aos entes federados ocorre mediante a 

elaboração de um Plano de Ações Articuladas (PAR), orientado a partir 

dos seguintes eixos: gestão educacional, formação de professores e 

profissionais de serviços e apoio escolar, recursos pedagógicos e 

infraestrutura física. (MEC, 2007. Livro 3, p.8) 

 

 

Em São Paulo, a ação dos governos do PSDB para “reformar” a educação 

vem desde 1995, ano de início do primeiro mandato de Mário Covas. A 

Secretária da Educação, Rose Neubauer, esteve na pasta participando dos 

processos de mudanças na rede de ensino paulista, de 1995 a 2002. Entre elas 

pode-se citar a progressão continuada e o SARESP. 

Os secretários de educação dos governos seguintes foram Gabriel 

Chalita, Maria Lúcia Vasconcelos, Maria Helena Guimarães de Castro e Paulo 

Renato (em exercício), não por acaso ex-ministro da Educação dos dois 

governos de Fernando H. Cardoso. 
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No que tange ao objeto específico desta pesquisa, vamos observar o que 

foi feito em 2007 por Maria Helena Guimarães de Castro no comando da 

Secretaria de Educação. Neste ano foram anunciadas um conjunto de dez metas 

(período de 2007-2008) para alcançar a melhora da qualidade da educação nas 

escolas estaduais, quais sejam: (SEE-SP, 2008). 

 

1- Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados;  

2- Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ªsérie;  

3- Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio;  

4- Programas de recuperação de aprendizagem no final dos ciclos; 

5- Aumento de 10% no desempenho em avaliações;  

6- Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio;  

7- Implantação do EF de 9 anos, em colaboração com os municípios; 

8- Programas de formação continuada e capacitação da equipe;  

9- Descentralização e/ou municipalização da alimentação escolar; 

10- Programa de obras e melhorias de infraestrutura das escolas. 

  

 Com objetivo de suprir as metas provindas pelas tais mudanças e 

reorganização na educação até 2010 (SEE-SP, 2008) o governo estabeleceu um 

conjunto de ações destacando com maior ênfase para:  

 

1. Implantação do Programa Ler e Escrever;  

2. Reorganização da Progressão Continuada;  

3. Elaboração e divulgação das propostas curriculares da educação básica;  

4. Recuperação da aprendizagem: ciclos iniciais, 8a série e Ensino Médio;  

5. Diversificação curricular do Ensino Médio;   

6. Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental e Médio);  

7. Ensino Fundamental de 9 anos e articulação com os municípios;  

8. Sistemas de Avaliação; 

9. Gestão por resultados e política de incentivos  

10. Plano de obras e investimentos. (SEE-SP, 2008). 

 

Pela Resolução SE-66 de 21-8-2009 (São Paulo, 2009) o governo do 

estado estabeleceu convênios com municípios interessados em participar do 
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Programa Ler e Escrever. (Deve-se considerar que é conhecida a política do 

estado em estabelecer parcerias com os municípios, o que ganhou força já em 

1989 com o estabelecimento do programa de municipalização do ensino no 

estado de São Paulo, instituído pelo Decreto 30.375/1989.)  

O município de Santos aderiu ao convênio do Ler e Escrever em agosto 

de 2010. Essa parceria compreende o recebimento de materiais didáticos (Guias 

de Orientação de Professores e Material do aluno ─ regular e PIC, Projeto 

Intensivo no Ciclo ─ para ações de recuperação paralela de aprendizagem) e o 

acompanhamento oferecido em formato de encontros mensais de formação 

continuada para os coordenadores pedagógicos. Vale registrar que as condições 

de aplicação e o contexto no qual o Programa acontece são bem diferentes 

daquelas existentes na rede estadual, uma vez que, no município, o Programa 

não é obrigatório. 
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CAPÍTULO 2- SER PROFESSOR NO LER E ESCREVER: CONTEXTO E 

SABERES. 

 

2.1- O conceito de aprendizagem 

 

A partir da reformulação no contexto educacional cabe repensar na 

posição do professor em face de tantas mudanças e também verificar se 

acontecem as transformações, já que ele faz parte integralmente do ensinar e 

aprender. Sabendo-se que na teoria ainda há várias respostas a serem dadas 

sobre como acontece o aprendizado do professor. 

Em busca de argumentos e respostas plausíveis a fim de clarear alguns 

fatores que compõe o aprendizado do professor, parte-se daqui para estudo do 

professor na prática educacional, ou seja, como acontece o aprendizado do 

conhecimento ou o “saber ser” professor dentro do Programa Ler e Escrever. 

 Nesta pesquisa o sentido de assimilação se dará por conta do professor 

que diante das mudanças curriculares e das políticas públicas conseguiu se 

adaptar ao novo e transformar-se em um outro professor. Será usado o termo 

para contemplar o sentido de assimilação diante do (re) aprendizado, (re) 

adequação, (re) adaptação do saber próprio que se adquire por meio dos 

conceitos teóricos e metodologias que possibilitam a aproximação do 

conhecimento, ou seja, aprendizado na formação para a prática e 

transformações. 

Conforme a Resolução nº 2 de 1 de julho de 2015 diz sobre a formação 

de professores que:  

 

Merecem ser ressaltadas, ainda, as seguintes metas e suas estratégias 

que incidem diretamente na valorização, formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação e, em seu bojo, dos profissionais do 

magistério: Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano 

de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 

da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do artigo 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. Meta 16: formar, em nível de pós-
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graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) 

os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. Meta 17: valorizar os (as) 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE. Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a 

existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação 

básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em 

lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição 

Federal. (Publicado no D.O.U. de 25/6/2015, Seção 1, Pág.  p.12). 

 

O PNE como política de Estado e os desafios para a formação inicial e 

continuada salienta a importância que acarreta diretamente na educação ao 

enfatizar que a “aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso 

Nacional e a sanção Presidencial, sem vetos, que resultaram na Lei nº 

13.005/2014, inauguraram uma nova fase para as políticas educacionais 

brasileiras. Esse Plano, se entendido como Plano de Estado e epicentro das 

políticas educacionais, por meio da efetiva articulação entre os entes federados, 

apresenta no artigo 2º as seguintes diretrizes: 

 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase 

na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 

nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da 

educação pública;  
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VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica 

do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto Interno 

Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 

à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (Publicado 

no D.O.U. de 25/6/2015, Seção 1, p.11). 

 

Notifica-se que as diretrizes são sinalizadoras no intuito de organizar a 

educação nacional no decênio 2014/2024, a referida Lei apresenta 20 metas e 

várias estratégias que permeiam a educação básica e a educação superior, em 

suas etapas e modalidades, a discussão sobre qualidade, avaliação, gestão, 

financiamento educacional e valorização dos profissionais da educação. 

 Os indicadores da formação de professores: desafios e perspectivas 

informam que vários esforços visam garantir maior organicidade entre as 

políticas, os programas e as ações direcionados à formação de professores. 

Para avançar, nesse contexto, e tendo em vista a aprovação do PNE ao dizer 

que: 

 

faz-se necessário consolidar políticas e normas nacionais 

fundamentais para garantir a formação inicial em cursos de licenciatura 

dos profissionais do magistério da educação básica, bem como a 

formação continuada. Ao mesmo tempo, em face do cenário atual 

revelado pelos indicadores, torna-se imprescindível uma ação orgânica 

que se efetive por meio de política nacional e de Diretrizes Curriculares 

Nacionais direcionadas a romper com as assimetrias nacionais, 

regionais, estaduais, municipais e institucionais, bem como garantir 

profissionais com formação adequada nas diferentes etapas e 

modalidades e propiciar maior organicidade à formação. (Publicado no 

D.O.U. de 25/6/2015, Seção 1, p.13) 
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Propõem-se que estes esforços devem se efetivar a partir de amplo 

levantamento e planejamento nacional e contar com o papel do Comitê de 

Gestão da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada juntamente com 

o papel dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente.  

Nesse processo é fundamental assegurar maior organicidade às políticas 

e aos programas voltados à melhoria dos indicadores relativos à formação dos 

profissionais do magistério visando superar as assimetrias verificadas, com 

empenho adicional no tocante à formação dos profissionais do magistério da 

educação infantil e do ensino fundamental que contam, respectivamente, com 

60% e 72,4% dos profissionais com formação inicial em nível superior. 
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2-2- As determinações do Ler e Escrever para o professor 

Segundo o Guia de Planejamento que faz parte do Programa, ao longo do 

ano letivo, o professor é orientado para reconhecer as expectativas de 

aprendizagem dos seus alunos; levando em consideração as habilidades quanto 

às práticas de leitura, às práticas de produção do texto e análise e reflexão sobre 

a língua e à comunicação oral.  

Para que o professor perceba quais as expectativas foram 

correspondidas, neste caso, o professor faz uma sondagem nos meses de 

fevereiro, abril, final de junho e final de setembro. O professor só alcança o 

objetivo final ao saber reconhecer em qual hipótese de aprendizagem o aluno, 

ao mesmo tempo em que também está bem estruturado tecnicamente após ter 

se abastecido do contexto que o insere no Programa Ler e Escrever. Diga-se 

que, ocorreu a compreensão do contexto do programa por parte do professor. 

 O professor tem total acesso para selecionar os textos que serão lidos em 

sala de aula. Visto ser recomendado que escreva na frente das crianças todos 

os dias para que elas possam “observar um escritor mais experiente escrevendo 

e ampliar as noções que já possuem sobre os procedimentos que envolvem o 

ato de escrever”. (SEE-SP, 2009, p. 55) 

  

O Programa Ler e Escrever produziu um conjunto de materiais de apoio 

para o aluno e para o professor do 1º ao 5º ano e desenvolveu um 

programa de formação continuada, que visa acompanhar o trabalho 

pedagógico das escolas, por meio do professor coordenador, do gestor 

escolar e da equipe de formadores de todas as Diretorias Regionais de 

Ensino do Estado. (SEE-SP, 2009, p.16) 

 

 Os textos a serem escolhidos podem ser retirados do acervo de livros que 

é enviado à escola em média: quarenta livros para cada sala de aula a cada dois 

ou três meses. Entre o acervo enviado constam as revistas: Recreio, Ciências 

Hoje, Superinteressante e gibis: Almanaques: Livros de Literatura Infantil e 

paradidáticos --1,7 milhões de unidades Mônica em 2008 –(141.346 unidades), 

em 2009 –(195.749 unidades), em 2010 –(196.000); Aquisição do Livro Criança 

como Você; em 2008 --16.000 unidades, em 2009 --20.000 unidades, em 2010 

–13.000 unidades; Conjunto de Letras Móveis; em 2008 --117.300, em 2009 --

30.320; Globo terrestre; em 2008 --5.839, em 2009 --24.636; Calculadora -- 
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295.000 unidades; Caixa plástica (40.750) para armazenamento do kit/Livros de 

Literatura Infantil e paradidáticos. (SEE-SP, 2009)  

 Quanto à organização dos alunos em sala de aula o Programa Ler e 

Escrever alerta sobre a importância de planejar duplas construtivas e grupos de 

trabalho par que haja a possível mediação entre as crianças em seus diversos 

níveis de aprendizagem. 

 O Programa enfatiza a lúcida necessidade desta interação, uma vez que, 

o aluno que está em hipótese de aprendizagem avançada contribui com os 

alunos com dificuldade diferentes. Recomenda-se o trabalhar comas letras 

móveis, pois são um dos recursos pedidos para seja compartilhado os alunos 

que não corresponderam às expectativas de aprendizagem propostas para o 

período.  

 

O uso das letras móveis, por exemplo, tem se mostrado um excelente 

recurso didático, pois possibilita que você organize intervenções que 

contribuam para que o aluno compreenda a relação entre os 

segmentos da fala e da escrita, ou seja, que cada segmento incompleto 

da fala deve corresponder a um segmento gráfico (SEE-SP, 2009, 

p.35). 

 

 Na busca de despontar o trabalho do professor mediador do Programa 

Ler e Escrever em sala de aula em 2007, o trabalho do professor encontrava um 

modelo conformativo, segundo as propostas dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) (Brasil, 1997). De acordo com a fala de Paulo Renato Souza:  

 

Estamos certos de que os Parâmetros serão instrumento útil no apoio 

às discussões pedagógicas sem sua escola, na elaboração de projetos 

educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática 

educativa e na análise do material didático. E esperamos, por meio 

deles, estar contribuindo para a sua atualização profissional — um 

direito seu e, afinal, um dever do Estado. (MEC, 2010) 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) tinham, como anunciado, o 

intuito de auxiliar o professor na tarefa de reflexão e discussão sobre os fatos do 

cotidiano da prática pedagógica a serem transformados continuamente pelo 

professor. Algumas possibilidades para sua utilização são: 
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• rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das 

atividades, expectativas de aprendizagem e maneiras de avaliar;  

• refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência 

com os objetivos propostos;  

• preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho 

em sala de aula;  

• discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos 

a terem maior ou menor participação nas atividades escolares;  

• identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem 

contextos mais significativos de aprendizagem;  

• subsidiar as discussões de temas educacionais com os pais e 

responsáveis. O nosso objetivo é contribuir, de forma relevante, 

para que profundas e imprescindíveis transformações, há muito 

desejadas, se façam no panorama educacional brasileiro, e 

posicionar você, professor, como o principal agente nessa grande 

empreitada. (MEC,2010) 

 

Os PCNs podem ser descritos como modelo curricular homogêneo e 

impositivo, “... que se sobreporia à competência político-executiva dos Estados 

e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País ou à 

autonomia de professores e equipes pedagógicas”. (MEC, 2010) 

 

Entretanto, se estes Parâmetros Curriculares Nacionais podem 

funcionar como elemento catalisador de ações na busca de uma 

melhoria da qualidade da educação brasileira, de modo algum 

pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do 

ensino e da aprendizagem no País. A busca da qualidade impõe a 

necessidade de investimentos em diferentes frentes, como a formação 

inicial e continuada de professores, uma política de salários dignos, um 

plano de carreira, a qualidade do livro didático, de recursos televisivos 

e de multimídia, a disponibilidade de materiais didáticos. Mas esta 

qualificação almejada implica colocar também, no centro do debate, as 

atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular 

como de inegável importância para a política educacional da nação 

brasileira. ( p. 13) 
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2.3- Formação no lócus escolar: aprendizagem professoral entorno do 

Programa Ler e Escrever 

 

O presente texto objetiva pôr em evidencia a discussão se acontece a 

formação do professor no lócus escolar e compreender a renovação da prática 

docente, seja social e política, diante da proposta de formação continuada do 

Programa Ler e Escrever. 

Na atualidade há uma perspectiva no planejamento educacional que 

enfatiza as mudanças quanto à reorganização da prática do professor. Uma ação 

provém da outra, onde existe mudança necessita ter “arranjos” e readaptações 

por parte dos professores e seu núcleo formador. Ou seja, transformações 

pessoais e técnicas. 

Segundo o documento publicado no D.O.U. de 25/6/2015 que fala sobre 

as “Políticas para a valorização dos profissionais da educação diz que: 

 

A partir da década de 1990, entre outros processos, as políticas 

públicas passam a serem orientadas por uma reforma de Estado, que 

engendra alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, 

redirecionando as formas de gestão e, consequentemente, as políticas 

públicas, particularmente, as políticas educacionais. Tais políticas 

passam por alterações importantes no mundo e no Brasil. No caso 

brasileiro, houve mudança na lógica das políticas educacionais e nos 

seus diversos espaços de decisão e efetivação. Houve mudanças 

políticas e ideológicas no campo da educação básica e superior, 

requerendo alterações de ordem jurídico-institucional nos processos 

de regulação e avaliação. (Seção 1, p. 5). 

 

O contexto educacional vem impondo a exigência de rápida e constante 

atualização. Novos conhecimentos e, principalmente a tecnologia, tem evoluído 

em um ritmo frenético e mudanças no sistema social, cultural, político e 

econômico são impelidos à profissão docente como forma de redirecionar as 

ações em busca do atendimento às novas demandas educacionais. 

Frente a esta turbulência educacional percebe-se então o quanto se 

sobrecarrega o professor e, este por sua vez, necessita de auxílio por parte do 

PC e da gestão escolar. 



64 
 

Então de forma a apoiar as ações de formação continuada de profissionais 

do magistério da educação básica o documento publicado no D.O.U. de 

25/6/2015 contempla que: 

 

No propósito dessas políticas, alterações se processaram no âmbito 

dos programas federais e de sua gestão, por meio, dentre outros, da 

Portaria MEC nº 1.328, de 23 de setembro de 2011, que formaliza a 

“Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública, de forma a apoiar as ações de 

formação continuada de profissionais do magistério da educação 

básica e em atendimento às demandas de formação continuada 

formuladas nos planos estratégicos de que tratam os artigos 4º, 5º, e 

6º do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009”.(Seção 1, p. 10). 

 

Como consta no documento publicado no D.O.U. de 25/6/2015 diz que 

essa Portaria define importantes elementos, em consonância com o disposto no 

Decreto nº 6.755/2009, para o desenho da Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação, como previsto na Lei nº 13.005/2014 (PNE). 

Destaca-se, entre outros tópicos, que:  

1) a Rede é formada pelas IES, públicas e comunitárias, sem fins 

lucrativos, e pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF 

que aderirem à Rede;  

2) a Rede será coordenada e supervisionada pelo Comitê Gestor da 

Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 

Educação Básica, que terá como finalidade formular, coordenar e avaliar as 

ações e programas do Ministério da Educação – MEC, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE;  

3) a Rede deverá atuar em articulação com os sistemas de ensino e com 

os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente;  

4) a Rede, em consonância com os planos estratégicos dos Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, terá apoio financeiro do 

MEC para as despesas decorrentes das iniciativas propostas, bem como 

concessão e pagamento de bolsas a participantes dos programas, cursos e 

ações desta;  
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5) a IES ou IF que aderir à Rede deverá instituir um Comitê Gestor 

Institucional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

conforme disposto na Resolução nº 1, de 17 de agosto de 2011, do Comitê 

Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais 

da Educação Básica. (Seção 1, p. 10) 

 

Neste seguimento da reorganização na formação continuada do professor 

se faz de muita importância a participação e conhecimento do Professor 

Coordenador (PC) na estrutura do Programa Ler e Escrever e nas teorias que 

embasam o currículo escolar estadual que poderá enriquecer o trabalho do 

professor na medida em que estabelecem a troca de informações de saberes. 

 Considera-se que para que aconteça a formação no lócus escolar é 

necessário, antes de qualquer coisa, conhecer o Programa Ler e Escrever diante 

da perspectiva na formação continuada. Formação que acolherá o docente em 

sua transição professoral, por meio da possível busca do conhecimento que 

interfere no sentido de emancipar alguns conceitos já adquiridos como tantos 

outros que ainda fará parte do seu conhecimento. 

 A formação construtiva do professor não pode ser avaliada somente no 

acúmulo de informações e conteúdos no sujeito, cabe repensar se a busca 

destes conhecimentos resultou em transformações. 

A formação do professor carece de uma presente adaptação à realidade 

em que este professor possa basear-se nos diversos discursos acadêmicos 

ligados à sua formação teórica e aplicar em sua prática (Giroux, 1997).  

Em seu campo de trabalho o professor ao exercer a sua autonomia frente 

às mudanças na educação, nem sempre consegue transpor alguma autonomia 

diante ao que prossegue o discurso entre o que é prática ideológica e o que é 

proposto em ser e ter autonomia profissional.  

 Esta perspectiva situa o professor como um sujeito que potencializa um 

trabalho de autorreflexão por meio de suas experiências e suas práticas. 

Portanto, sujeito que se manifesta a partir de uma continua e sistemática 

formação de si mesmo, refletida acerca de sua trajetória de vida pessoal e 

profissional. 

No dia a dia existe uma lacuna em saber como ser este professor quase 

à beira da perfeição ou da loucura, pois a mesma sociedade que o constrói como 
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sujeito professor também o destrata como tal, o professor muitas vezes se sente 

uma marionete pensante.  

O sujeito se torna, se constrói “outro sujeito” ao longo do tempo permeado 

pela interação com o mundo e a sociedade político-social. Então que se faça por 

perceber, que o professor está em constante desenvolvimento e transformações. 

Diante deste pensamento de formação do professor, entende-se que esta 

formação é conquistada e aprendida ao longo do tempo. Em Charlot (2000) 

prossegue mencionando que o homem ao chegar ao mundo já encontra quem 

já fez e também quem faça algo por ele. Uma vez que o homem produz 

conhecimento, contudo, ele necessita ser moldado para tornar-se o que pode e 

quer ser. E isto ocorre a partir do momento que o professor adquire o 

conhecimento nas diversas metodologias e se transforma. 

O próprio homem conduz ao outro a ânsia em torna-se além do ser por 

meio do desejo em ser, mesmo que previamente parecido com o outro. Muito de 

si mesmo encontra-se fora de si ao projetar-se como outro, assim, um sujeito 

começa a tornar-se um ser social ao participar deste conjunto de relações e 

sentidos. Neste aspecto construtivo de relação é onde o ser se constrói e é 

construído por outros, tornando-se um único sujeito. 

Contreras (2012) descreve a respeito do perfil do professor na condição 

de como ser profissional em sua carreira. Defende a profissionalização dos 

docentes não apenas por maior status e sim na formação com a distinta 

capacidade de enfrentamento. A preocupação que não devem ser descritos em 

normas.  

Para que haja uma caminhada acadêmica construída positivamente vale 

repensar em qual professor se almeja em ser. Analisar diante da representação 

que o professor teve e que já fora um dia visto como cuidador e hoje diante de 

uma sociedade que o trata como educador profissionalizante. 

As reformas curriculares para todos os níveis de ensino colocam novas 

exigências aos professores, acompanhada de mudanças endógenas e exógenas 

quanto ao trabalho docente. Um dos caminhos encontrado para a compreensão 

e enfrentamento destas mudanças é o da formação continuada como fonte de 

atualizadora de conhecimentos para o professor. 
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Em virtude da racionalidade técnica e diante da complexidade da prática 

docente, vários autores propõem a prática reflexiva como uma metodologia que 

serve tanto para apreendê-la como para construí-la.  

O professor não somente aprende, ele necessita formar-se, “transformar-

se em professor continuadamente”, segundo Charlot (2000). E este modelo 

formativo não tem uma forma concreta e engaiolada, aos poucos cada docente 

trilha a sua trajetória pessoal e profissional. 

Na concepção de Pierre Bourdieu (1999), em juízo professoral, o autor 

retrata a questão que se refere diretamente à dinâmica de funcionamento da 

estrutura escolar, especialmente às relações professor-aluno e às relações entre 

os próprios professores. Norteia os mecanismos sociais de construção das 

categorias de juízo dos professores a respeito de si mesmo e de seus alunos.  

Compete ao Professor Coordenador ser o mediador pelo aperfeiçoamento 

profissional contínuo nas escolas. Nesta função o Professor Coordenador é o 

responsável pela formação dos professores inseridos no Programa Ler e 

Escrever, instituído pelo Decreto n° 54.553 (DIÁRIO OFICIAL, de 16/07/2009).  

Segundo a coordenação do Programa incube ao professor coordenador 

orientar e apoiar os professores regentes na complexa ação pedagógica de 

garantir a aprendizagem da leitura e da escrita a todos os alunos até o final do 

3º ano do Ensino Fundamental e de criar condições institucionais adequadas 

para mudanças em sala de aula.  

O Professor Coordenador (PC) se torna responsável pelo 

aperfeiçoamento profissional contínuo, instituído pelo Decreto 54.553 (Diário 

Oficial, de 16/07/2009). 

A perspicácia do PC durante esta transição do conhecimento das 

metodologias ao professor é importante, porque que o PC também faz cursos de 

capacitação profissional para poder instruir a formação durante o ATPC. 

Ao refletir sobre a formação continuada no lócus escolar consideramos 

necessário entender a instituição escolar, sua função, delimitação e 

possibilidade de atuação. Desta forma localizar a necessidade da formação 

continuada e seus propósitos neste lócus. 

 Em Instituições escolares: por que e como pesquisar Paolo Nosella e 

Ester Buffa (2013) cita Dominique Julia ao tratar a cultura escolar como um 

conjunto de normas que definem conhecimento diz: 
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a cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das 

relações conflituosas ou pacíficas que ela matem, a cada período de 

sua história, com o conjunto das culturas que lhes são 

contemporâneas: cultura religiosa, política ou cultura popular. Para ser 

breve, poder-se-ia descrever cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e, 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos (Julia Apud 

Nosella e Buffa, 2013, p.10). 

 

Na obra Professores como intelectuais o autor Henry Giroux (1997) 

fomenta a ideia de que o campo educacional necessita de mudança, no entanto, 

parece um ameaçador e apelativo desafio que há muito tempo permanece na 

educação estonteando o professor. 

No repensar na rotina educacional alguns professores ainda resistem em 

perceber algumas mudanças que aconteceu na escolarização em geral e o 

quanto o perfil docente também se adequou aos novos paradigmas 

educacionais. 

Nesta mudança de paradigmas no currículo estadual se apresenta o 

Programa Ler e Escrever que mudou o currículo “silabário” na rede estadual para 

uma visão construtivista (Piaget 2007), no qual o professor precisou se adaptar 

a este contexto por meio das metodologias e formações continuadas. 

O corpo docente em evidencia nas discussões e nos debates parece estar 

no segundo plano e não como parte essencial da educação. Trata-se dos 

assuntos políticos sobre a reforma educacional, como se o professor não fizesse 

parte da instituição escolar. 

Os professores diante das reformas na educação passam por fases 

distintas de aceitação e ameaça, ou seja, partem para um novo desafio 

profissional. Para os que veem a situação de modo superficial o professor é visto 

como incompetente e às vezes até ignorado profissionalmente. 

Giroux (1997) reflete e oferece condições para uma mudança de postura 

e mentalidade por parte dos professores iniciantes, contribuindo para a sua 

formação, assim como também em sua atuação profissional.  
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 Nessa fundamentação teórica de Giroux (1997) o professor como 

intelectual se mostra capaz de questionar as condições políticas, econômicas e 

pedagógicas de seu trabalho de maneira argumentativa.  

Em seu discurso busca por mudanças sociais. Para o autor, este 

profissional combina reflexão teórica e a prática acadêmica ao serviço da 

educação dos estudantes para que sejam cidadãos críticos e ativos.  

Em meio da perspectiva de sua obra, Giroux (1997), consistente com a 

discussão de uma Pedagogia Crítica, coloca o professor como agente principal 

do processo de democratização e transformação do ensino. Logo, ao professor 

almeja-se a tarefa de refletir a sua capacidade como forma de trabalho 

intelectual, ao buscar a informação de seu papel na produção e legitimação dos 

interesses políticos por ele apoiado.  

Nesta afirmação sobre a postura do professor, cita-se Giroux em 

Professores como intelectuais transformadores (1997, p.157). 

 

Quando os professores de fato entram no debate é para serem objeto 

de reformas educacionais que reduzem ao status técnicos de alto nível 

cumprindo ditames e objetivos decididos por especialistas um tanto 

afastados da realidade cotidiana da vida em sala de aula. A mensagem 

parece ser que os professores não contam quando trata de examinar 

criticamente a natureza e o processo de reforme educacional. 

 

Em seu campo de atuação o professor começa a reavaliar as condições 

que afastam a sua visão crítica e que o intitula como objeto de reforma 

educacional. Neste ponto, o professor intelectual (Giroux, 1997) assume a sua 

postura de ativo e reflexivo que contribui para o desenvolvimento de uma ordem 

dentro de uma sociedade democrática. 

Na atualidade, o professor está sendo avaliado em sua postura dentro da 

sala de aula e não mais em seu valor crítico profissional e político, pois os cursos 

e metodologias se preocupam em passar qual postura este docente necessita 

ter e como fazer, e não mais o quanto se faz importante os conceitos teóricos 

que asseguraram o seu ponto de vista autocrítico. 
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O professor que amplia em si o “sabe ser” percebe o quanto é capaz de 

modificar e instigar mudanças pertinentes, enquanto docente na busca em 

transformar-se. 

Ao direcionar o olhar para a formação dos professores, mais 

especificamente, no que pulsa ao seu comprometimento para a construção do 

seu perfil docente, há que se pensar em transformações. Repensar em mudança 

de paradigmas, concepções, métodos e práticas de ensino e aprendizagem 

obtidos em sua formação continuada. Perceber que tudo isto só acontece se tiver 

como resultado a transformação neste professor.  

Um aspecto imprescindível ao professor durante sua vida acadêmica, 

bem como a de todo profissional, é que tenha a consciência de que vivemos em 

um período de aceleradas mudanças que o atropelam e o empurram na busca 

do conhecimento visando o seu aperfeiçoamento tanto no profissional como no 

pessoal. Além disto, saber lidar estrategicamente em meio às diversidades 

durante a sua prática docente faz parte das transformações esperadas. 

Entre outras trajetórias da atuação do professor também permite a 

possibilidade de uma prática autônoma (Contreras 2002) necessária diante das 

reformas educacionais. Esta prática autônoma requer aprender dentro deste 

currículo estadual, o contexto construtivista que “cobra” do professor 

compreender a lógica, podendo assim lidar com as diferentes situações e 

mediante a isso saber quais estratégias que ele mediará em sua prática diária. 

As ações do Programa Ler e Escrever indicam prescrições de situações 

do cotidiano escolar presente no Guia de planejamento do professor e por meio 

da formação continuada propõe esclarecimentos quanto o uso atrelado à sua 

prática. 

A busca constante pelo processo de formação presume que o professor 

ainda carece de estabelecer uma ponte entre teoria e prática que auxilie e 

concretize os modos e as estratégias para o trabalho consciencioso. 

Na concepção de Esteve (1999) contempla o fato que: 

 

É injusto que nossa sociedade nos considere os únicos responsáveis 

pelos fracassos de um sistema educacional massificado, 

apressadamente maquiado para fazer frente à avalanche da crise 
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social, econômica e intelectual de nossa sociedade. Sobretudo quando 

ninguém se atreve a definir funções porque pode tornar impopular. 

(p.19) 

 

A imagem atual que o professor tem de si está atrelada à exigência que a 

sociedade requer em sua postura profissional tanto como pessoal ou ainda 

aquela exigida pelo seu aluno. 

Diante deste paradoxo na educação, ora positivo ora negativo, remete ao 

professor novas responsabilidades em uma sociedade que não lhe proporciona 

os recursos que possibilite a sua ascensão educadora. 

Esteve (1999) reflete com a seguinte colocação: 

 

[...] Às vezes o desconcerto surge do paradoxo de que essa mesma 

sociedade, que exige novas responsabilidades dos professores, não 

lhes fornece os meios que eles reivindicam para cumpri-las. Outras 

vezes, da demanda de exigências opostas e contraditórias. (p.13). 

 

Em virtude da racionalidade técnica e diante da complexidade da prática 

docente, vários autores propõem a prática reflexiva como uma metodologia que 

serve tanto para apreendê-la como para construí-la.  

O atual contexto da escolarização atinge vários pontos relevantes e 

discutíveis em torno de como reencantar a educação. Por um lado, estão fixados 

o currículo e a escolarização se encontra desnivelada. Por outro, em 

contrapartida, o professor está em busca de sua formação continuada. 

Assmann (2007) fala sobre a importância do renovar do saber docente em 

sua árdua prática sem o conformismo da profissão ou sem a flexibilidade 

adaptativa das mudanças. Assmann (2007) descreve que o panorama 

educacional brasileiro é desolador em especial na rede pública. 

 

É tal o vilipêndio da profissão de educador neste país que, para muitos, 

soa bastante ingênuo e idílico passar diretamente à proposta de 

somarmos esforços para que, em nossas escolas, o gozo das 

experiências de aprendizagem seja erigido em sistema. A luta pela 

revalorização e redignificação salarial e profissional dos docentes, 
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adquiriu tal prioridade que muitos já nem se lembram de ancorá-la 

também no reencantamento do cerne pedagógico da experiência 

educacional. (p.23). 

 

Em Esteve (1999) diz “ser injusto que a nossa sociedade nos considere 

os únicos responsáveis pelo fracasso de um sistema educacional massificado”, 

portanto, o professor carrega uma “tocha” que tanto serve para acender uma luz 

como também para queimar-lhe. A mesma sociedade que o enaltece o 

reconhece como o percussor do baixo rendimento na educação, sabendo que o 

desnível dos padrões da educação segue um punho de problematização nas 

políticas públicas educacionais.  

 A arena de batalhas em busca da formação docente acontece 

durante a formação inicial do educador e durante todo o seu percurso 

profissional. Este aspecto é relevante à formação do professor uma vez que ela 

é entendida e interpretada por outros como um processo harmonioso, natural e 

tranquilo. E, assim deveria ser. 

O docente como fonte principal da escola se coloca em um processo 

constante de desenvolvimento, sob um cenário absorvedor de tensões e 

contradições. Pensar o desenvolvimento cultural nessa perspectiva induz a 

considerar que as relações que se estabelecem por meio do trabalho são 

fundamentais para tal desenvolvimento pessoal e profissional. 

A formação continuada no lócus escolar necessita ser assegurada de 

condições favoráveis a distribuição de saberes e valores. Ser expansiva ao 

explicar aos docentes os que instrumentos teóricos são mediadores do 

desenvolvimento, porém, os docentes também se apresentam como atores 

deste processo na medida em que se relacionam e vão além do “saber ser” 

Assmann (2007). 

Vale a ressalva de que os professores sejam respeitados e ouvidos para 

que possam expor as suas experiências, ideias e expectativas. O docente carece 

em ser reconhecido e que o saber crítico advindo de sua experiência seja 

valorizado. E também que as suas ações se identifiquem com a teoria utilizada 

neste processo contínuo de formação e transformações. O professor neste caso, 

ao usufruir das metodologias demonstra a sua transformação que tanto 



73 
 

necessita ser vista aos olhos da sociedade crítica que o faz ás vezes sair de 

cena sem aplausos.  

 

De fato a valorização do trabalho efetivo do professor em seu local de 

trabalho só se dá em sentido negativo. Se um professor faz um trabalho 

de qualidade dedicando-lhe maior número de horas além das que 

configuram sua jornada de trabalho, poucas vezes se valoriza 

expressamente esse esforço suplementar, não obstante, quando o 

ensino fracassa, às vezes por um acúmulo de circunstâncias antes as 

quais o professor não pode operar com êxito, o fracasso se personaliza 

imediatamente, fazendo-o responsável direto com todas as 

consequências. (Esteve,1999, p. 34) 

 

Durante o processo de formação propor estratégias que não torne este 

aprendizado em algo “vazio”, tornando-o a partir dali um profissional capaz de 

reconhecer em sua prática a teoria explanada que lhe propõem até superações 

das dificuldades no cotidiano professoral. 

A formação é um processo contínuo mediado sendo possível de 

acontecer no ambiente escolar. Então, “não há ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de 

professores” (Nóvoa Apud Silva, 2002, p. 16).  

Os agentes do processo educativo encontram-se no palco de uma cena 

viva, cheia de movimento, no que se refere às necessidades formativas. A 

formação continuada tem se configurado uma realidade necessária à prática 

pedagógica.  

Assim Esteve (1999) complementa: 

 

O professor tem que empreender uma nova tarefa. Já não pode 

satisfazer-se em atualizar periodicamente o que aprendeu em seu 

período de formação. Agora, muitos professores vão ter que renunciar 

a conteúdos que vinham explicando durante anos e terão que 

incorporar outros que nem sequer se falava quando começaram a ser 

professores. (p.37). 

 

Nóvoa (1992, p. 25) defende a práxis como lugar de produção de saber e 

como espaço para uma atenção especial às vidas dos professores. “A teoria 
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fornece-nos indicadores e grelhas de leitura, mas o que o adulto retém como 

saber de referência está ligado à sua experiência e à sua identidade. ” 

Contempla a partilha de experiências e saberes no sentido de consolidar 

um espaço de formação mútua em que cada profissional desempenha tanto a 

função de formador como de formado. 

 Na perspectiva de Nóvoa (1992) o diálogo entre os profissionais é 

fundamental nos espaços formativos. O autor afirma, ainda, que este é o único 

processo capaz de conduzir a uma transformação de perspectiva e a produção 

de saberes reflexivos e pertinentes dos próprios professores.  

 Prossegue Nóvoa (1992) ao resumir as ideias da seguinte forma de que: 

 

Toda a formação encerra um projeto de acção. E de trans-formação. E 

não há projecto sem opções. As minhas passam pela valorização das 

pessoas e dos grupos que têm lutado pela inovação no interior das 

escolas e do sistema educativo. Outras passarão pela tentativa de 

impor novos dispositivos de controle e de enquadramento. Os desafios 

da formação de professores (e da profissão docente) jogam-se nesse 

confronto. (p. 31) 

 

Descrever a ética docente pretende-se supor um plano ético na educação. 

Tanto que se faz perceber que o processo de aprendizagem no cotidiano das 

práticas escolares e na tomada de consciência é busca da condição necessária 

para o entendimento do sentido em “ser” professor.  

Compreender que a formação do professor é um dos processos de 

socialização responsável pela construção da identidade docente diante das 

transformações necessárias provindas da busca da aprendizagem, pois onde 

ocorrem as mudanças necessita ocorrer as transformações. Mediante esse 

processo que ele aprende a ser professor, ao mesmo tempo em que se torna um 

profissional quando entra em atividade. O processo de constituição da identidade 

do professor está relacionado à construção para si de seu projeto e suas 

aspirações. 

Almeja-se ser a profissão docente enquanto compromisso com a 

convivência solidária e com o direito humano ao conhecimento. No qual se busca 

a emancipação de saberes provinda do contato interativo com o outro, no qual 

se recebe e oferece as aprendizagens individual e coletiva. 
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2.4 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES 

(EFAP) – REDE DO SABER. 

Os cursos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

(EFAP) dispõe de ensino a distância por meio do sistema de videoconferências 

da Rede do Saber e ambientes virtuais de aprendizagem com atividades 

presenciais e em serviço.  

A Rede do Saber foi criada em 2001 para propor cursos de formação 

continuada aos funcionários da SEE-SP. A partir de 2009 a Rede do Saber 

passou a fazer parte da EFAP da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo que integra o Programa Mais Qualidade na Escola. Aliada com os outros 

órgãos da rede da SEE-SP o CRE- Centro de Referência em Educação Mario 

Covas; o PARFOR – Plano Nacional de formação de Professores de Educação 

Básica; Programa de Mestrado e Doutorado.  

Destacando o CRE que foi criado pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo (SEE-SP), o Centro de Referência em Educação Mario Covas 

(CRE) tem como objetivo: 

 

 ser um referencial pedagógico de excelência na disseminação 

da informação educacional.  

 

Abastecido por seu acervo documental pode ser consultado fisicamente, 

na sede do CRE, ou virtualmente de modo a proporcionar a pesquisa com 

documentos e bases atualizadas e significativas para o cotidiano profissional dos 

educadores. 

Outras atividades fazem parte do programa: 

 programa de incentivo à leitura;  

 coordena e gerencia salas de leitura escolares;  

 seleciona novas obras para o acervo bibliográfico das escolas;  

 propõe projetos de preservação da história,  

 da memória e do patrimônio histórico das escolas; e realiza 

concursos e prêmios educacionais. 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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A Rede do Saber além de oferecer comunicação, formação e informação 

atendem a outros órgãos públicos, que são: 

  

 Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda; 

 Escola Paulista da Magistratura; 

 Escola da Magistratura do Trabalho da Região de Campinas; 

 Secretarias Municipais de Educação; 

 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime); 

 Polícia Militar; 

 Casa Civil; 

 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Condeca); 

 Centro Paula Souza. 

 

CRE MARIO COVAS - Centro de Referência em Educação Mario Covas 

Idealizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-

SP), o Centro de Referência em Educação Mario Covas (CRE) em foi instituída 

por 1.009 pessoas físicas e jurídicas em 21 de abril de 2001. Tem como objetivo 

ser um referencial pedagógico de excelência na disseminação da informação 

educacional. Para isso, conta com um acervo documental que pode ser 

consultado fisicamente, na sede do CRE, ou virtualmente. 

 

A Fundação Mario Covas foi instituída por 1.009 pessoas físicas e 

jurídicas em 21 de abril de 2001 em assembléia realizada na Sala São 

Paulo. As doações que tornaram possível a criação da FMC somaram 

R$ 3,5 milhões.Além dessas doações, o patrimônio da Fundação 

constituiu-se com o acervo de Mario Covas, aportado pela família 

Covas e por doadores de bens materiais como: fitas de vídeo, fotos, 

gravações, documentos e objetos.Os instituidores da FMC, aprovaram 

seu estatuto e elegeram o Conselho Curador e este, a Diretoria 

Executiva e os Conselhos Fiscal e Consultivo.A Fundação Mario Covas 

é uma pessoa jurídica de direito privado, sem vínculo com partidos 

políticos e governos.(SEE-SP,2009). 
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O Centro de Referência em Educação – CRE - conforme o site da SEE-

SP representa diz que disponibiliza um acervo constituído a partir do conceito de 

que a “informação deve ser selecionada, organizada e disponibilizada de forma 

simples e orientada, de modo a proporcionar a pesquisa com respostas 

confiáveis, atualizadas e significativas para o cotidiano profissional dos 

educadores”. Além do acervo o Centro de Referência em Educação desenvolve 

outras atividades, tais como:  

 

 programas de incentivo à leitura;  

 coordena e gerencia salas de leitura escolares; 

  seleciona novas obras para o acervo bibliográfico das escolas;  

 propõe projetos de preservação da história, da memória e do 

patrimônio histórico das escolas;  

 realiza concursos e prêmios educacionais.  

 

Em 2011, com a reestruturação da SEE-SP, o CRE passou a integrar 

a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP). 

Com sede em São Paulo A Fundação Mario Covas foi instituída por 1.009 

pessoas físicas e jurídicas em 21 de abril de 2001 em assembleia realizada na 

Sala São Paulo. As doações que tornaram possível a criação da FMC somaram 

R$ 3,5 milhões.e é reconhecida como instituição de utilidade pública estadual 

pelo Decreto 50.125 de 25 de outubro de 2005 e de utilidade pública municipal 

pelo Decreto 49.690 de 30 de junho de 2008. (Fundação Mario Covas). 

Localizada no Centro da cidade de São Paulo, na Rua Sete de Abril, 59, 

2º e 3º andares, a sede própria da Fundação Mario Covas tem aproximadamente 

400m². O projeto elaborado pelo arquiteto Luiz Carlos Frigerio propõe 

funcionalidade e contempla espaços integrados para as atividades da instituição 

e em especial as acomodações do acervo do Centro de Memória Mario Covas, 

que atende as especificações para a preservação e conservação de 

documentos. 
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A seguir o histórico sobre as contribuições do CRE desde a sua 

implantação colhidas no próprio site do programa as SEE-SP: 

 

2005 

 A Fundação Mario Covas desenvolveu o projeto Cultura, 

Política e Cidadania - organização da memória Covas, 

encaminhado ao Ministério da Cultura. 

2006 

 O projeto é aprovado para captação na Lei Rouanet. 

2007 

 Com a colaboração da Eletropaulo, CPFL, Duke, CTEEP e 

Energias do Brasil, patrocinadores que acreditaram na 

relevância do Acervo à sociedade brasileira, foi criação o Centro 

de Memória Mario Covas, oficializado no dia 27 de abril de 2007. 

 A partir dessa ação, a Fundação Mario Covas iniciou 

efetivamente os trabalhos que visam cumprir um dos seus 

principais objetivos: preservar e disponibilizar um patrimônio 

documental que pode ser considerado um dos maiores legados 

da história política brasileira. 

 Iniciaram-se as atividades de tratamento do Acervo com a 

formação da equipe técnica, contratação de serviços afins, 

levantamento topográfico da documentação e realização da 

cronologia de Mario Covas Junior. 

2008 

 Com a transferência da Fundação Mario Covas para sede 

própria, estabeleceu-se o espaço apropriado às instalações do 

Centro de Memória e seu acervo. 

 Em conformidade com o projeto Cultura, Política e Cidadania - 

organização da memória Covas, instalou-se a infraestrutura 

adequada ao acervo, constituindo-se de: 

o - Sala de Reserva Técnica (com desumidificação); - 

Armários deslizantes; - Trainéis para emoldurados; - 
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Mapoteca; - Sala de triagem e intervenções técnicas; - 

Estações de consulta on-line para pesquisadores; - Sala 

adequadas para atendimento à pesquisadores; - Espaço 

para exposições. 

 Essa infraestrutura, juntamente com a aquisição de materiais 

especiais para conservação de acervos, permitiu o 

acondicionamento adequado dos documentos de acordo com 

os respectivos suportes e formatos. 

 Criou-se o Banco de Dados com interface para o site da 

Fundação Mario Covas, permitindo acesso online às 

informações sobre o Acervo. Assim, as atividades de 

alimentação da base de dados foram iniciadas. 

 A interface do Banco de Dados com o site da Fundação Mario 

Covas possibilitou ao público um canal direto pelo qual se 

realizam as solicitações de pesquisa. Desde então o Centro de 

Memória vem atendendo pesquisas relacionadas ao AI-5 e 

cassações, Processo Constituinte (1986-1988), realizações de 

Governo nas diversas áreas, Campanhas Eleitorais, etc., além 

de atendimento às visitas técnicas. O perfil dos atendimentos 

engloba desde o público especializado a simpatizantes da 

personalidade Mario Covas. 

 Com a digitalização da série de álbuns fotográficos procedentes 

de Lila Covas, iniciou-se o processo de digitalização do acervo. 

Trata-se de 1927 imagens que perpassam toda vida de Mario 

Covas, desde sua infância e período de escolarização até os 

últimos anos de carreira política, etc. 

 Em agosto de 2008, o Centro de Memória lançou o Guia do 

Acervo, realizou o Seminário Internacional Acervo de 

Personalidades: desafios e perspectivas e a exposição 

Percurso: Construindo a Democracia. 

 O Guia do Acervo, lançado juntamente com o folder, foi o 1º 

instrumento de pesquisa publicado pelo Centro de Memória, e 

está também disponível online. 
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 O Seminário Internacional Acervo de Personalidades: desafios 

e perspectivas, que obteve destaque na mídia (21 registros, 

sublinhando-se a publicação da Veja São Paulo) contou com a 

presença dos palestrantes: 

o - Natércia Coimbra - Universidade de Coimbra; - Márcia 

Pazin - Fundação Patrimônio Histórico da Energia e 

Saneamento de São Paulo. - Paulo Elian - Casa Oswaldo 

Cruz; - Consuelo Novaes - Fundação Pedro Calmon; - 

Fernando Abraão - Centro de Memória da UNICAMP; - 

Maria Bordini - Fundação Érico Veríssimo; 

o A exposição Percurso: Construindo a Democracia, conta 

com imagens relativas à vida de Mario Covas, em âmbito 

privado e público, homenageando sua presença 

marcante no cenário político brasileiro. Além disso, conta 

também com objetos de caráter pessoal, revelando um 

pouco de particularidades da vida do ex-governador 

Mario Covas. 

 

 De maio a novembro de 2008 foram captados em áudio e vídeo 

140 depoimentos com personalidades políticas, amigos e 

familiares de Mario Covas Junior, compondo o projeto de 

"história oral". 

2009 

 Em março de 2009, a Fundação Mario Covas publicou, 

conforme preconizado no projeto Cultura, Política e Cidadania - 

organização da memória Covas, a revista Fundação Mario 

Covas Em Revista, tratando de 05 volumes temáticos: 

 - Comendas & Honrarias; - Visitas Internacionais; - Acervos de 

Personalidades; - "História Oral"; -Propaganda Política. 

 

 O objetivo principal foi o de divulgar o Acervo e suas temáticas, 

além das ações da Fundação Mario Covas no âmbito da cultura 

http://www.scribd.com/full/20060925?access_key=key-16elowxv99sscodf83xn
http://www.scribd.com/full/20060625?access_key=key-1d21dltcrmme9r51a0jn
http://www.scribd.com/full/20060748?access_key=key-2ogmy6471nn7evizfbco
http://www.scribd.com/full/20060748?access_key=key-2ogmy6471nn7evizfbco
http://www.scribd.com/full/20060219?access_key=key-k3q15mwsaoujdij6b3w
http://www.scribd.com/full/20060387?access_key=key-24ir8p4ec4l7h716b0gy
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e preservação de patrimônio cultural. Em setembro de 2009, as 

revistas foram disponibilizadas para leitura online. 

Com isso, finalizou-se o projeto de Lei Rouanet: Cultura, Política e Cidadania - 

organização da memória Covas. 

2010 

 Direcionado a estudantes de História e profissionais da área, o 

Centro de Memória organiza a oficina "Centros de Memória em 

Perspectiva", com o objetivo de debater o conceito teórico e a 

relevância dos Centros de Memória na qualidade de instituição 

cultural, bem como promover visita ao Centro de Memória Mario 

Covas, possibilitando aos participantes a visualização dos 

conceitos debatidos e a compreensão acerca do cotidiano 

desse tipo de organização. 

 O Centro de Memória Mario Covas prossegue com seus 

trabalhos de atendimento a pesquisas, tratamento do acervo e 

desenvolvimento de novos projetos para o Acervo Mario Covas. 

2011 

 O Acervo Mario Covas contribui para o conteúdo do livro 

lançado pela Imprensa Oficial, "Mario Covas - Democracia - 

defender, conquistar, praticar". Os técnicos do Acervo 

levantaram imagens e documentação textual que compõem as 

informações contidas na publicação. 

 

 Dentre as diversas e relevantes pesquisas atendidas pelo 

Centro de Memória, em 2011 destacou-se mais uma de cunho 

internacional, onde o pesquisador Bryan Pitts, do programa de 

pós-graduação da Universidade de Duke, do Estado da 

Carolina do Norte, Estados Unidos, pôde coletar vasta 

documentação para sua pesquisa que versa sobre a 

participação da classe política paulista no processo de 

redemocratização e dedica espaço importante à atuação de 

Mario Covas. 

http://www.fundacaomariocovas.org.br/mariocovas/publicacoes/democracia-defender-conquistar-praticar/
http://www.fundacaomariocovas.org.br/mariocovas/publicacoes/democracia-defender-conquistar-praticar/
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 A Fundação Mario Covas firma parceria com a FESP-SP, que 

concede bolsas de estudos aos técnicos do Centro de Memória 

para participarem de seus programas de Pós-Graduação 

relacionados à ciências da informação. 

 

ESCOLA DE ACERVOS E PRESERVAÇÃO HISTÓRICA- Mário Covas 

 

Destinado a oferecer cursos aos professores e discutir as implicações da 

guarda de acervo históricos e memorialísticos em suas mais variadas vertentes, 

bem como formas, técnicas e propostas para a prática da preservação desses 

valores históricos, conforme consta na história preservada pela SEE-SP em seu 

site público. 

O Centro de Memória Mario Covas ministra oficinas que discutem a 

formação constitutiva e as especificidades dos trabalhos corriqueiros das 

instituições classificadas como centros de memória, institui-se a Escola de 

Acervos e Preservação Histórica. 

 

 Nesse espaço teremos o transito de interessados em discutir as 

implicações da guarda de acervo históricos e memorialísticos 

em suas mais variadas vertentes, bem como formas, técnicas e 

propostas para a prática da preservação desses valores 

históricos. Para tanto contaremos com a participação de 

convidados que trarão discussões concernentes à temática de 

nossa escola aliando formação e discussão acadêmica e 

experiências vividas no mercado de trabalho. De tal sorte que 

abrimos nossas portas de modo a aliar nossa riqueza 

documental para que nossos docentes e convidados possam 

articular suas reflexões se utilizando dessa base de 

documentação primária e dos recursos de nosso espaço. 

 

A Rede do Saber organizou o Estado de São Paulo em circuitos de 

aprendizagem no intuito de treinar, aperfeiçoar e capacitar o professor. Segundo 
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o site informa em sua denominação ser um avanço tecnológico com estas 

parcerias: 

 

O estabelecimento dessas parcerias, além de representar um 

termômetro da eficácia e da eficiência da Rede do Saber, é um 

indicador do avanço de várias instâncias do Estado na busca por novas 

ferramentas e soluções tecnológicas para gestão e modernização dos 

serviços públicos em São Paulo. 

 

Em relação à EFAP (Bioto-Cavalcanti, 2015) enquanto ambiente formador 

é organizado para assistir o professor ingressante do concurso público no 

Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pelo 

Decreto nº 54297 de 05 de maio de 2009 que exige que os candidatos passem 

por Curso de Formação Específica, oferecido pela EFAP, como fase obrigatória 

do Concurso Público. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

Paulo Renato Costa atingiu cerca de 5,4 milhões de participações nos eventos 

realizados em seus 91 ambientes. 

Estrategicamente criada numa visão dentro das políticas de formação dos 

professores do Governo do Estado de São Paulo, a EFAP desde 2000 segue 

uma trajetória de formação acompanhando a mudança dos paradigmas da 

educação docente (Bioto-Cavalcanti, 2015).  

 

Caminha ao lado da mudança de paradigma quanto à forma de 

oferecimento dos cursos de capacitação e formação, sendo eles 

compostos com carga horária em sua maior parte na modalidade a 

distância. Tal modelo se opõe ao que existia desde a década de 90, 

quando predominava na SEE-SP um modelo de formação presencial 

organizado pela FDE e pela CENP. (p.21) 

    

Os questionamentos e assuntos sobre a formação de professor estão 

sendo discutidos sobre vários aspectos social, político, econômico e pedagógico 

no sentido de que os professores sejam vistos como executor das políticas 

educacionais. Como espaço formador poder acrescentar a comunidade escolar 

como centro de aprendizagem. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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A SEE-SP segue as orientações do documento da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ao tratar da formação dos 

professores na rede estadual diante das reformas das políticas educacionais. 

O governo diante das reformas nas políticas da educação reorganizou a 

formação continuada no sentido de ampliar conhecimentos. Diante desse 

cenário, começaram um processo de maior inserção e orientação direta e 

indireta na Educação.  

Segundo Maués (2003), as políticas educacionais brasileiras, enquanto 

políticas consentidas pelo governo, em relação às exigências dos organismos 

internacionais, têm colocado destaque no aperfeiçoamento docente, na 

equidade, no financiamento, na gestão e na qualidade. 

 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA - PARFOR 

 

O PARFOR (PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA) presencial é um plano emergencial que foi implantado 

em 29 de janeiro de 2009 sob artigo 11, inciso III pelo Decreto nº 6.755 em 

colaboração entre a CAPES, os estados, os municípios, Distrito Federal e as 

Instituições de Educação Superior – IES. 

Para que os professores possam obter a formação exigida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 – e contribuam para a 

melhoria da qualidade da educação básica no País é oferecido o curso de 

educação superior, gratuita e de qualidade aos professores em exercício na rede 

pública de educação básica. 

Conforme consta nas informações fornecidas no site a Capes divulga 

anualmente o Calendário de Atividades do Programa que estão definidos os 

prazos e as atividades a serem realizadas pelas Secretarias de Educação 

Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, os Fóruns e as IES e o período das 

pré-inscrições. 

Regras para poder concorrer à vaga nos cursos ofertados, os professores 

necessitam se atentar em: 

 

a) realizar seu cadastro e pré-inscrição na Plataforma Freire; 
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b) estar cadastrado no Educacenso na função Docente ou Tradutor 

Intérprete de Libras na rede pública de educação básica;  

c) ter sua pré-inscrição validada pela Secretaria de educação ou 

órgão equivalente a que estiver vinculada. 

 

     A Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB atua 

em duas linhas de ação: 

 

 na indução à formação inicial de professores para a 

Educação Básica, organizando e apoiando a  oferta 

de cursos de licenciatura presenciais especiais, por 

meio do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica – PARFOR. 

 

 no fomento a projetos de estudos, pesquisas e 

inovação,  desenvolvendo um conjunto articulado 

de programas voltados para a valorização do 

magistério. 

 

BASES EDUCACIONAIS 

O texto explicativo do site esclarece que o conjunto dos programas se 

insere em uma matriz educacional que articula três vertentes:  

 

 formação de qualidade;  

 integração entre pós-graduação,  

 formação de professores e escola básica; e produção 

de conhecimento.  

 

Na base de cada ação da DEB- Diretoria de Educação Básica - está o 

compromisso da CAPES de valorizar o magistério da educação básica. 

Os programas mantêm um eixo comum que é a formação de qualidade 

na intenção de motivar um movimento progressivo de aperfeiçoamento da 

formação docente. 
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Segundo as informações que o site do programa apresenta ao oferecer 

os cursos superiores em: 

 

I. Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de 

Libras em exercício na rede pública da educação básica que não 

tenham formação superior ou que mesmo tendo essa formação se 

disponham a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em 

que atua em sala de aula; 

 

II. Segunda licenciatura – para professores licenciados que 

estejam em exercício há pelo menos três anos na rede pública de 

educação básica e que atuem em área distinta da sua formação 

inicial, ou para profissionais licenciados que atuam como tradutor 

intérprete de Libras na rede pública de Educação Básica;  

 

III. Formação pedagógica – para docentes ou tradutores 

intérpretes de Libras graduados não licenciados que se encontram 

no exercício da docência na rede pública da educação básica.  

 

 

 A Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior e a fundação do Ministério da Educação (MEC) desempenha um papel 

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. 

A partir de 2007 passou também a atuar na formação de professores da 

educação básica ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal 

qualificado no Brasil e no exterior. 

Segundo a CAPES as atividades podem ser agrupadas nas seguintes 

linhas de ação. Cada ação é desenvolvida por um conjunto estruturado de 

programas: 

 avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

 acesso e divulgação da produção científica; 

 investimentos na formação de recursos de alto 

nível no país e exterior; 
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 promoção da cooperação científica internacional. 

 indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação 

básica nos formatos presencial e a distância. 

 

Criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741 A Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES) tem 

como objetivo "assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade 

e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". 

Segundo a Lei no11. 502/2007 homologada pelo então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva no dia do aniversário da Coordenação no dia 11 de julho que 

além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação 

brasileiro. Também a Nova Capes passa a induzir e fomentar a formação inicial 

e continuada de professores para a educação básica. Tal atribuição é 

consolidada pelo Decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica. 
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CAPÍTULO 3- PESQUISA EMPÍRICA – A ESCOLA E OS PROFESSORES 

O foco desta pesquisa está em compreender como acontece o processo 

de formação continuada do professor perante as resoluções, indicações e 

prescrições do Programa Ler e Escrever. Para tanto, se fez necessário 

compreender como e se a escola pode ser um lócus de formação, como o 

Professor Coordenador se constitui como mediador de saberes e como o ATPC 

se constitui como lócus privilegiado desta formação continuada em serviço que 

o Programa Ler e Escrever propõe aos professores. Reafirmando que esta 

estratégia formativa, bem como o papel do professor na implantação e na 

efetivação do Ler e Escrever, é central. 

Para tanto esta pesquisa passa para a sua parte empírica. Nos capítulos 

anteriores descreveu-se e analisou a constituição do Programa Ler e Escrever 

no que tange ao contexto político em que é gerado, a teoria epistemológica que 

lhe dá status, seu lugar na política educacional do estado de São Paulo e qual a 

estrutura do Programa. 

Ocupar-se-á, a partir de então, em apresentar como foi conduzida uma 

pesquisa empírica dentro deste projeto de investigação com o objetivo aludido 

acima.  

Foram dois momentos principais: a observação dos momentos de ATPC 

na escola para coleta de informações, inspirados naquilo que fez Maria de 

Lourdes Earp (2012) para construir sua tese de doutorado. Maria de Lourdes 

procurava captar os juízos que os professores emitiam e formavam acerca de 

seus alunos partindo da observação de suas falas nas reuniões de Conselho de 

classe. Baseada no que pode observar teceu suas análises. Maria de Lourdes 

teve com inspirador de seus estudos o de Pierre Bourdieu (1999), em seu texto 

sobre juízo professoral. 

Estas reuniões ocorreram em dois anos: 2014 e 2015. Foram 05 em 2014 

e 04 observadas em 2015. 

Em um segundo momento procedeu-se a coleta de depoimentos das 

professoras participantes de pesquisa enquanto sujeitos alvo da investigação.  

As professoras participantes são denominadas aqui por: MA, MI e VE.  

As professoras participantes MA, MI e VE se encontram em cargo público 

estadual na qual denomina-se por “estáveis no cargo como categoria F”, que são 

professores formados que atuam com estabilidade no cargo, porém não são 
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concursados. Os docentes de categoria F são abrangidos pelo disposto no § 2º 

do artigo 2º da Lei Complementar Nº 1.010/2007 publicado em Diário Oficial 

02/06/2007. 

Foram coletados os depoimentos escritos destas professoras e 

posteriormente também passaram por uma primeira organização e análise que 

será a seguir apresentada. 

 

3.1 – O universo de pesquisa 

Esta pesquisa de campo foi realizada na Escola Estadual situada na 

periferia da zona norte de São Paulo.  A escola tem uma estrutura de grande 

porte que requer muito esforço e paciência, pois nem sempre o entorno da 

comunidade contribui em manter e preservar o prédio da escola. Assim também 

como a indisciplina presente dentro da escola, que ultrapassam alguns limites, 

que vão além do comportamento arredio o qual chega a atingir um alto nível de 

defasagem na educação social. 

Ao recomeçar o ano letivo é feito o Planejamento Anual que aloja todas 

as datas provindas do calendário letivo cedido pela SEE-SP em que as escolas 

seguem ao replanejar as suas atividades curriculares e administrativas em geral 

para o ano todo. 

Em 2014 em relação à gestão pode-se apontar que houve mudanças e 

transformações de estima valia devido à sua competência em dedicar-se 

integralmente a escola. 

Em sua gestão a direção esteve comprometida em reorganizar o recinto 

escolar que funciona em três horários para atender os alunos de Ciclo I, 

Fundamental, Ensino Médio e EJA. 

 

3.2- A finalidade do ATPC 

 

O horário de ATPC (Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo) é um 

momento voltado para os professores no intuito de enriquecer o seu trabalho 

oferecendo-lhe a formação continuada. A partir de meados do ano de 2012 

mudou a sigla usada de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) para 

ATPC. No estado de São Paulo, o coordenador pedagógico, nomeado agora 

http://www.profdomingos.com.br/estadual_lei_complementar_1.010_2007.html
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como Professor Coordenador (PC) é responsável pelo aperfeiçoamento 

profissional contínuo durante o ATPC na escola. 

Nesta função o PC é o responsável pela formação dos professores 

inseridos no Programa Ler e Escrever, instituído pelo Decreto n° 54.553 (DIÁRIO 

OFICIAL, de 16/07/2009). 

Ao professor coordenador são confiadas as tarefas de apoiar os 

professores regentes na complexa ação pedagógica e de criar condições 

institucionais adequadas para mudanças entorno da dimensão educacional. Por 

isso a grande necessidade da escola ser um campo de reaprendizado diário para 

o professor em constante formação durante o ATPC. Pretende-se entender se e 

como a formação continuada na escola pode servir de suporte metodológico ao 

conhecimento continuo do professor. 

Na concepção de Assmann (2007) diz que: 

 

A escola e o agir pedagógico têm uma função social específica 

na medida em que existem, precisa e especificamente, para criar 

as oportunidades para a morfogênese do conhecimento. (p.34)  

. 

 

Segundo a Coordenadora de Gestão da Educação Básica (CGEB) no 

Documento Orientador Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo em destaque 

(vol.10, 2014), a ATPC tem por objetivo fortalecer o espaço de reunião 

pedagógica e de formação continuada da escola, em articulação com a direção, 

cuja organização e orientação são realizadas pelo Professor Coordenador de 

Apoio à Gestão Pedagógica (PCAGP) e Professor Coordenador Pedagógico 

(PC). O documento foi criado em 1995, a Portaria CENP nº 1, de 08.05.1995. 

Ressalta o Documento Orientador que as reflexões propostas sejam 

ponto de partida para aprofundamento de novas discussões, com vistas à 

revisitação dos conceitos, pressupostos e princípios que permeiam as funções e 

atribuições dos profissionais que, especificamente, são os coordenadores, 

mediadores das ações que acontecem nas ATPC. 

Segundo o documento, que tem por objetivo fortalecer o espaço de 

reunião pedagógica e de formação continuada da escola, em articulação com a 

direção, cuja organização e orientação são realizadas pelo PCAGP e PC. 
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Conforme prescreve o Documento Orientador Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (em destaque o volume 10 do ano de 2014), ao fazer uma 

breve releitura da história da educação diz que “o movimento dos profissionais 

da educação, na década de 1990, houve um resgate das reuniões pedagógicas 

coletivas com o objetivo de proporcionar-lhes um espaço de formação 

continuada, possibilitando momentos de discussão coletiva e trabalho 

colaborativo”.  

 

Em 1995, a Portaria CENP nº 1, de 08.05.1995, dispôs sobre as 

atividades das 2 horas de trabalho coletivo nas escolas de 1º e 2º 

Graus da Rede Estadual de Ensino, considerando a importância do 

trabalho coletivo, da articulação dos diversos segmentos da escola, do 

fortalecimento da unidade escolar como instância privilegiada do 

aperfeiçoamento de seu projeto pedagógico, do (re) planejamento e 

avaliação das atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes 

comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino 

aprendizagem, possibilitar a reflexão sobre a prática docente, 

favorecer a troca de experiências.Em 1997, a Lei Complementar Nº 

836 instituiu o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os 

Integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e deu 

outras providências correlatas. Em seu artigo 13, dispôs a respeito das 

Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HPTC): “As horas de trabalho 

pedagógico na escola deverão ser utilizadas para reuniões e outras 

atividades pedagógicas e de estudo, de caráter coletivo, organizadas 

pelo estabelecimento de ensino, bem como para atendimento a pais 

de alunos”. (2014, vol.10. p.6-7). 

 

Entre 2008 e 2009 a antiga - CENP, expediu Comunicados que 

dispuseram sobre as instruções e caracterização do HTPC. Em atenção especial 

dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores de 

Escola quanto às seguintes orientações do Documento Orientador Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (2014) trata: 

 

I. As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC 

deverão ser planejadas e organizadas pelo Professor 

Coordenador de cada segmento do Ensino Fundamental e 

Médio, em sintonia com toda equipe gestora da escola, com 
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vistas a integrar o conjunto de professores do segmento, objeto 

da coordenação;  

II. No planejamento, na organização e na condução das 

HTPC, é importante:  

 Considerar as demandas dos professores frente às metas e 

prioridades da escola;  

 Elaborar previamente a pauta de cada reunião, definida a partir 

das contribuições dos participantes;  

 Dividir entre os participantes as tarefas inerentes às reuniões 

(registro, escolha de textos, organização dos estudos); 

 Planejar formas de avaliação das reuniões pelo coletivo dos 

participantes;  

 Prever formas de registro (ata, caderno, diário de bordo, e 

outras) das discussões, avanços, dificuldades detectadas, ações 

e intervenções propostas e decisões tomadas;  

 Organizar as ações de formação continuada com conteúdos 

voltados às metas da escola e à melhoria do desempenho dos 

alunos, com apoio da equipe de supervisão e oficina pedagógica 

da DE. (vol.10. p.6-7). 

 

 

A Resolução SE Nº 08 de 2012, que dispôs sobre a carga horária dos 

docentes da Rede Estadual de Ensino, em consonância com o parágrafo 4º do 

artigo 2º da Lei Federal Nº 11.738 de 2008, que trata da composição da jornada 

de trabalho docente com observância ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da 

carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos, bem como reorganiza o tempo desse espaço de trabalho coletivo 

pedagógico de hora para aula. 

Em 27/02/2014, foi publicado o Comunicado Conjunto CGEB-CGRH, com 

objetivo de proceder aos ajustes necessários relativos às instruções que 

orientam as unidades escolares no planejamento e desenvolvimento das ATPC 

e, na observância dos princípios norteadores que fundamentam as diretrizes do 

processo anual de atribuição de classes e aulas. Orienta que, em caráter de 

absoluta excepcionalidade e no intuito exclusivo de compatibilizar as exigências 

decorrentes de horários entre início e término de aulas de professores que 
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exercem situações de acumulação conforme disposto no artigo 26 da Resolução 

SE 75 de 2013, as duas ou três ATPC poderão ser distribuídas na seguinte 

conformidade: 

 

1. Independentemente do número de ATPC’s a ser cumprido 

pelo docente, 1 (uma) aula, no mínimo, deverá ser cumprida de 

forma coletiva, podendo as demais reuniões serem distribuídas 

em até dois dias semanais e ser organizadas, ouvida a 

coordenação pedagógica, por segmento/área de conhecimentos 

ou disciplina;  

2. Quando, excepcionalmente, as ATPC tiverem que ser 

cumpridas pelo docente individualmente, elas assumirão o 

caráter de formação em serviço e se desenvolverão como 

sessão de estudos e como espaço de atendimento a pais e 

alunos;  

3. A distribuição das reuniões em até dois dias semanais, por 

área de conhecimento/ segmento/disciplina ou de forma 

individual deverá ocorrer ouvida a coordenação pedagógica, a 

critério do Diretor de Escola, devidamente homologado pelo 

Supervisor de Ensino. 

 

Conforme define o Documento Orientador Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (2014), é neste espaço de planejamento, replanejamento, 

acompanhamento e avaliação de toda ação educativa e, em especial, de reflexão 

sobre o currículo do nosso Estado, a Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica espera contribuir ao propor a revisitação dos conceitos, pressupostos e 

princípios que permeiam as funções/atribuições dos profissionais que, 

especificamente, são os coordenadores e mediadores das ações que acontecem 

nas ATPC e que refletem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem. 

Assim, o Documento Orientador (2014) finaliza considerando que as 

Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo deverão ser utilizadas para reuniões e 

outras atividades pedagógicas e de estudo, de caráter coletivo, organizadas pelo 

estabelecimento de ensino, bem como para atendimento a pais de alunos. 

Convém considerar a importância de atualização dos aportes legais, incentivada 

pelos gestores, de modo a garantir o conhecimento das alterações normativas. 
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Complementa então, ser de suma relevância promover a gestão 

participativa, para que todas as tomadas de decisão realizadas neste espaço 

sejam concretizadas e produzam resultados positivos para a melhoria do ensino. 

 

3.3 - A observação das reuniões de ATPC as falas dos professores: entre 

desabafos e aprendizagens as transformações acontecem 

 

As informações foram coletadas partindo das falas espontâneas dos 

professores na escola. A intenção é propor por meio desta coleta possíveis 

entendimentos entorno do professorado, as suas inquietudes e supor caminhos 

para a reorganização na formação contínua que situa e oferece suporte ao 

professor.  

As falas foram coletadas seguindo o “fervor da conversa” que podia partir 

de alguma inquietude do professor por assuntos pessoais ou profissionais. O 

foco das observações e da coleta incidiam nos dias em que a pauta era a 

execução do Programa Ler e Escrever pelos professores. 

Evidente que foi de grande valia estes momentos em que as professoras 

participantes MA, MI e VE desta pesquisa interagiram com outros professores 

dividindo relações construtivas. Em um segundo momento deste texto aparecerá 

as falas específicas das professoras participantes da pesquisa.  

As reuniões de ATPC na escola são realizadas em dois dias semanais 

com 50 minutos de duração. No primeiro dia são abordados assuntos diversos 

dentro do contexto escolar e no 2º dia se faz a leitura e discussão sobre algum 

texto reflexivo. Há também os dias, entre estes, em que a pauta não é seguida 

e em que se tem algo como um “descarrego emocional” por parte dos 

professores, em que se fala de tudo, menos sobre aluno e afins. 

Ressalva-se também que em alguns momentos é perceptível nos dizeres 

das professoras participantes o “discurso individual” em que elas se 

manifestavam criticamente sobre o assunto pautado para o público docente no 

ATPC. Em contrapartida, nos momentos de diálogos entre o trio às vezes se 

“reprimiam” ao expor o seu ponto visto. Passam a impressão que juntas se 

sentem mais fortes, as tão chamadas “encrenqueiras e briguentas”. Contudo, 

sob a luz dos saberes, é positivo reconhecer o grau de maturidade crítica em 

relação aos seus argumentos. Ao ponto que elas reconhecem o quão necessário 
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é se apropriar de novos conhecimentos para alcançar a intelectualidade 

professoral (Giroux, 1997).  

 

3.3.1- Reuniões do ano de 2014 

No ano letivo de 2014 no horário de ATPC (terça-feira e quarta-feira das 

11:40 ao 12:30h) a diretora propôs como pauta básica discussões e estudos 

sobre as leis e direitos constitucionais do professor. Era a sua expectativa quanto 

à participação argumentativa dos professores em assuntos ligados ao plano de 

carreira e não somente sobre a indisciplina de alunos. Sobre os alunos a direção 

propôs que casos específicos fossem discutidos e resolvidos pelo trio gestor em 

momentos posteriores. 

Foram feitas as observações e coletados os dados iniciais nas reuniões 

do primeiro semestre. No segundo semestre do ano de 2014 a pesquisa dedicou-

se a coleta de dados com as professoras MA, MI e VE, especificamente. Tais 

apontamentos estarão incluídos no relato pertinente ao ano de 2014, de modo a 

dar organicidade temporal às etapas que foram seguidas na pesquisa. 

 

A- Fevereiro 

No mês de fevereiro no horário de ATPC foi observado como é explorado 

os assuntos sobre o Programa Ler e Escrever, as dúvidas e novas propostas de 

ensino. Também fora observado como é posto em ciclo de discussões as 

dúvidas dos professores quanto ao uso do material didático.  

A aquisição de saberes ou troca de experiências podem ser vistas em 

todo recinto escolar quando uma professora recorre a outra para obter 

informações sobre qual estratégia é mais viável para lidar com tal situação, ou, 

perguntar sobre o que contribuiu com esta pesquisa. 

 

Primeiro encontro 

No primeiro encontro de ATPC (fevereiro 2014) foi discutido o nível de 

aprendizagem dos alunos. Visto que todo aprendizado e evolução dos alunos 

tem por base nas sondagens. De um ano letivo para outro é apontado em que 

nível está o índice de aprendizagem e como será cumprida a meta para 

recuperar a baixa na aprendizagem. 
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Na reunião de Planejamento (fevereiro/ 2014) que acontece no começo 

do ano letivo com data estipulada pela SEE/SP no calendário anual escolar, as 

professoras de cada turma (1º ao 5º) já estão com o plano de sondagem feito 

para que ocorram as comparações de aprendizagens entre todas as séries de 

Ciclo I e possíveis propostas de trabalho de recuperação de ensino. 

Nesta hora que acontece a troca de informações, dúvidas, reclamações e 

inquietudes, pois a supervisão está na reunião para “cobrar” soluções de pronto 

e tudo está voltado para os professores. Há mais cobranças do que elogios, 

muitos apontamentos negativos! E daí acontecem as provocações pouco 

produtivas e nada esclarecedoras, pois o professor se vê numa situação de 

explosão, acolhimento ou até o recolhimento. 

Esta situação é agravada pelo fato de que o professor se depara com a 

necessidade de desempenhar papéis contraditórios que lhe exigem manter um 

enorme equilíbrio psíquico. Exige-se do professor que ele seja amigo, 

companheiro dos alunos ou que sempre lhes ofereça apoio, e até mesmo ajuda 

para o desenvolvimento pessoal. 

Esta postura desola o professor que trabalhou o ano inteiro para só ouvir 

críticas improdutivas, pois não reconhecem que houve muito mais avanços do 

que fracassos na alfabetização. Sem contar com o índice de periculosidade local, 

que na fala dos professores passa por despercebido pela supervisão. 

Momentos assim, em que a professora MA que participa da pesquisa 

expõe a sua insatisfação pondo em questão:  

 

“se atingimos uma porcentagem respeitável de alunos 

alfabetizados qual o motivo que só é visto um mínimo que 

nem chega a desajustar o índice do SARESP?” continua 

M.A. “o problema aqui não é a taxa de alfabetização, o que 

enfrentamos aqui é o descaso com o professor, por que a 

nossa meta foi atingida o ano passado e será neste 

também...”.  

 

Tal colocação ficou sem resposta pelos supervisores presentes. 

 

B- Março 
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Em outro momento no ATPC (março/2014) foram elencados alguns 

fatores para serem discutidos ao longo do semestre em que os professores em 

geral tiveram livre arbítrio para se manifestarem.  

Foram destacados e recolhidos para esta pesquisa as falas dos 

professores participantes MA e VE em tópicos sem seguir temas, apenas 

trazendo o assunto sobre o qual MA e VE se atentava em desabafar. Cada tópico 

aqui foi mencionado pelas professoras participantes MA e VE que estavam no 

ATPC, sem uma ordem ditada pela coordenação, apenas foram elencadas para 

ser um princípio de discussão que tanto compõe esta pesquisa. 

 

 Realidade de sala de aula; 

 Discussões sobre o ATPC anterior; 

 Reclamam que na educação “nada” muda. Não percebem a 

mudança; 

 Pouca informação teórica por parte do corpo docente; 

 Senso comum nas “falas” que problematizam a educação em 

questão da didática em sala de aula ser “mal aplicada”. 

 ECA: atenção quanto à releitura do documento (estudar); 

 Reprovação e a questão da progressão continuada; 

 Políticas públicas não servem para atingir a demanda atual; 

 Falas repetidas: classe social dos alunos e a falta de 

infraestrutura escolar; 

 As leis não são “praticadas” nas escolas (executadas perante a 

realidade); 

 SARESP: a princípio aconteceu as provocações devido ao 

horário do Hino Nacional, então, perdeu-se o foco demorando 

até retornar ao assunto do SARESP; 

 Ponto positivos dos alunos do 5º ano: conversar com os alunos 

sobre a devolutiva das provas enfatizando o empenho da turma; 

 Escolha do brasão da escola desenhado pelos alunos sob 

forma de campeonato. 

 

C- Abril, maio e junho 
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Prosseguiram os ATPC ao longo dos meses (abril, maio, junho de 2014) 

em que foi observado a grande ruptura existente entre a teoria e a prática 

professoral que influi atingindo toda uma escala que necessita ser nivelada para 

que se entenda a natureza de cada conflito. Isto é, se cada conflito for resolvido 

ou ao menos tentar resolver dentro de seu eixo, será possível chegar a uma 

“breve definição”, pois foi diagnosticado o pivô de tanta intriga e confusão. 

Os conflitos nesta escola são inúmeros, pois parece faltar uma certa 

dosagem de “cooperação” em ouvir para depois seguir para a ação após ser 

encontrado o foco e dentro do possível ser resolvido ou tolerado. Desta forma 

que o “tal problema” também será visto de uma maneira a se remodelar e 

reconstruir entorno das falhas. 

Não existe a fórmula “surreal” que dê resultados precisos, pois a escola 

enfrenta há tempos sérios problemas, sociais e políticos, que não podem serem 

vistos como maiores que o prestígio e o empenho que os professores que lutam 

para oferecer o melhor si, mesmo que para alguns isto pareça uma fala 

“fantasiosa”. 

Nos momentos de coleta no ATPC durante o ano de 2014 pode-se 

perceber o quanto é necessário a linguagem clara e objetiva entre os 

componentes da escola. A medida em que se percebem as falhas o conjunto 

tem como reavaliar os pontos em que carece de mudanças e reorganização. 

Quando a falta se faz pelo pouco comprometimento de alguns, todos 

perdem, paralisando o conhecimento e assim deixando um grande vazio naquele 

espaço escolar em que os saberes são divididos e até preenchidos como se 

fossem uma grande cruzadinha. 

 

3.3.2 – MA, MI e VE se posicionam 

Constituiu-se como etapa de pesquisa uma roda de conversa da 

pesquisadora com as três professoras em cinco oportunidades, dentro do próprio 

horário do ATPC (nas 2ª e 3ª das 11:40 às 12:30). A duração destes encontros 

foi de trinta minutos cada. Tais encontros se realizaram no mês de setembro de 

2014. 

Foram discutidos assuntos ligados ao Ler e Escrever e a atuação do 

professor no Programa.  O tema mais específico foi como cada uma reagiu 
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devido à mudança de metodologia de ensino, antes “tradicional” como elas se 

referem para o atual construtivismo do Programa Ler e Escrever. 

Isto foi feito de modo a propor para o grupo o tema dos apontamentos 

individuais, de modo que as informações produzidas para posterior análise 

pudessem partir de pontos em comum, de divergências ou de alguma 

continuidade entre si, contribuindo para uma posterior construção de 

entendimento dos dados produzidos tendo em vista o objetivo maior da pesquisa: 

entender como os professores, segundo eles mesmos, se apropriaram do 

conhecimento, das propostas durante a formação do Programa Ler e Escrever . 

Em meio aos encontros as professoras responderam a um questionário 

de sondagem e puderam produzir um depoimento pessoal. Cada uma respondeu 

sem pressa as questões sobre ser professora no contexto do Programa Ler e 

Escrever. Apenas MA entregou o instrumento de pesquisa com  as suas 

respostas no qual o documento original está no anexo desta pesquisa.  

 

Questionário da Professora MA 

1) Qual é o percurso de sua formação atual? 

R: Magistério e Pedagogia. 

 

2) Qual é a sua experiência com o Programa Ler e escrever? 

R: Apreciei a ler muito mais. Tenho conhecimento do Programa desde 

as séries iniciais ao 5º ano, um complementa o outro. 

 

3) Quais os cursos de formação do Programa Ler e Escrever que você já 

participou? 

R: O próprio Ler e Escrever. 

 

4) Quais os pontos positivos sobre o Programa Ler e Escrever? 

R: Positivo: Norteia o trabalho pedagógico e complementa as aulas. 

 

5) Quais os pontos negativos sobre o programa Ler e Escrever? 

R: Negativo: A interrupção do Programa no Ciclo II e Médio. 
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6) Qual a sugestão que você daria para contribuir com o Programa Ler e 

Escrever? 

R: Extensão ao ensino de Ciclo II e Médio. 

 

7) Em sua opinião o que poderia ser feito para que o trabalho em equipe 

melhorasse? 

R: Mais envolvimento e trocas de experiências nos ATPCE. 

 

8) O que você espera da Secretaria do Estado perante a educação atual? 

R: Renovação do currículo, uma política educacional mais eficaz com 

autonomia e valorização. Ampliação da carga horária. 

 

9) O que você mudaria na educação atual? 

R: Muitos pontos: 1º o currículo: Séries iniciais todas as disciplinas, 

Inglês em todas as séries desde o pré. Recursos didáticos 

modernizados com lousa digital. Toda escola deveria ser como a 

escola da ponte. 

 

10)  Como você percebe diante da sua formação o aprendizado dos 

alunos? 

R: Constante aprendizado; constante reflexão didática. O aluno o 

aprende o que é significativo para ele, o papel da escola mudar muito 

nos últimos anos para pior; educaçã0o sem responsabilidade da 

família; muito omissa. Procuro fazer o meu melhor sem contar com o 

apoio familiar. A escola como prática social. 

 

 Sobre o questionário desta pesquisa somente a professora MA se 

disponibilizou em responder e entregar para compor os dados desta pesquisa. 

As falas a seguir foram produzidas e coletadas nas rodas de conversa 

mencionadas acima e nos instrumentos de pesquisa individual. 

Especificamente quanto ao trabalho de produção e de coleta de dados 

com cada participante aponta-se que: 

(1) As falas a seguir das professoras (MA e VE) foram coletadas quando 

em roda de conversa. Elas contam como foi desde o início a trajetória de cada 
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uma ao ingressar como professora PEB I no Estado e tão logo com o Programa 

LER e ESCREVER. A professora MA entregou a sua parte: questionário e breve 

texto.  

(2) Quanto à professora VE, não quis fazer o questionário e nem o texto 

por escrito, porém, ela participou das rodas de conversa em que relata o que 

está aqui transcrito. Tem experiência como professora coordenadora (PC) em 

outras escolas, professora e já foi Vice-diretora nesta escola que faz parte da 

pesquisa. Tanto VE quanto MA se manifestaram sempre com algo a contribuir 

no ATPC. 

(3) Em 2014 a professora MI era a professora coordenadora da escola 

participante desta pesquisa. Ela tem os dois perfis: professora e professora 

coordenadora.  

A professora MI não participou de nenhuma roda de conversa no ano de 

2015 e enviou a sua trajetória enquanto professora e professora coordenadora 

por escrito, pois no ano de 2015 ela foi para outra escola de tempo integral 

exercer as duas funções. 

 

Relatos: 1ª participante: Professora VE 

A professora VE relata que para ela sempre foi muito “tranquilo” trabalhar 

com o Programa Ler e Escrever, pois ela já utilizava esta concepção 

construtivista por ter trabalhado em várias escolas particulares por 10 anos e 

leciona no Estado desde o ano de 2007 e se adaptou tranquilamente.  

Ela comenta que o Programa comporta a necessidade de mudança que 

faltava na educação estadual, pois fornece aos alunos uma visão além da sala 

de aula diversificando as práticas de aprendizado, ou seja, induz ao pensamento 

lógico e interativo. Contudo, nem tudo são flores, tudo depende da forma de 

manusear as suas práticas e que cada professor possui as suas estratégias 

didáticas. Também reconhece que para algumas professoras antigas na rede 

houve muita repulsa em reconhecer que seria necessário reaprender a ensinar, 

por que tudo se transforma, até elas. 

A partir do mês de agosto/2014 a professora VE participante desta 

pesquisa foi para outra unidade escolar designada como PCAGP (Professor 

Coordenador de apoio à gestão), porém continua na pesquisa. O que vem ao 
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encontro com esta pesquisa a somar informações sobre a assimilação de 

saberes e formação continuada. 

 

2ª participante Professora M.A 

A professora M.A. leciona na rede estadual há 18 anos. Em sua fala 

apontou que o professor que consegue absorver o que o Programa oferece com 

o construtivismo só tem a enriquecer o seu próprio aprendizado. Para ela o que 

falta são os alunos quererem algo mais na escola e isto não necessariamente 

depende só do professor ou só da gestão, depende mesmo é da família 

incentivar a busca do aprendizado oferecido de “graça” na escola. 

Em relação aos professores ela diz que: 

 

 “o professor que reluta em não se adaptar ao Programa Ler e 

Escrever ou ao construtivismo de forma geral, sofre ao não se 

dedicar com o mesmo empenho que se doou por tempos ao 

silabário. O que ampliou foi o modo de buscar o ensino a ser 

repassado e isto o professor não pode ficar alheio ‘endurecido’ 

tem que mostrar o seu potencial como sempre fez ao alfabetizar 

repetindo sílabas incansavelmente. Não que o antigo 

alfabetizador tenha menos prestígio, mas hoje ele pode ser visto 

como o professor que acima de tudo reaprende a ensinar se 

transformando em uma pessoa melhor.” 

 

A sua indignação é com a gestão do atual governo que enxerga o 

professor como “segundo plano” na educação, capaz de colocar qualquer coisa 

seja rua, imposto, metro... antes do próprio mediador, o professor.  

 

“Então desta forma, como estar completamente feliz na 

profissão se o que o professor ainda quer é muito pouco, apenas 

ser respeitado como o percursor de qualquer outra profissão, 

aliás, sem o professor não chega a se quer ter uma profissão. 

Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de toda esta 

“bagunça” na educação. Eu já passei por várias mudanças na 

educação desde que comecei a dar aula no Estado e o que 

parece é que piora ao invés de melhorar a vida do professor que 
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está em sala de aula. Aquele professor que luta para poder 

oferecer o melhor de si e a melhor aprendizagem do aluno que 

não está nem aí com a escola”. 

 

Enfim, termina a conversa ao falar que realiza as atividades com o mesmo 

empenho quando começou há anos atrás... 

 

“O sistema precisa mudar algo que ainda é desconhecido pelos 

governantes, mas que o professor sabe qual é...respeito!” 

  

 

3ª participante Professora MI 

A professora MI foi designada Professora Coordenadora do Ciclo I na 

escola X participante desta pesquisa no ano de 2014. Entrou para lecionar no 

Estado em 11/05/2005 pela sua formação em Letras e possui o cargo como 

categoria F conforme a especificação da nomenclatura provinda da SEE-SP. Os 

docentes de categoria F são abrangidos pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei 

Complementar Nº 1.010/2007 publicado em Diário Oficial 02/06/2007. 

No ano letivo de 2015 a professora MI foi designada Professora 

Coordenadora em outra unidade escolar de tempo integral. 

 

Relatos da Professora– MI 

 

 Eu, MI, sou formada em Letras com Licenciatura Plena em Port/Inglês 

pelo Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE) no ano de 2005, mesmo 

ano em que iniciei minha carreira docente no Estado, comecei como professora 

eventual e assim trabalhei até dezembro de 2008, em fevereiro de 2009 consegui 

pegar aulas e devido a escola ser muito distante resolvi participar do 

credenciamento para PCP à princípio me candidatei a vaga de PC para o ensino 

médio da U.E X porém a escola tinha a vaga para o Ciclo I também e me foi 

oferecida pela diretora que estava designada naquele momento, mesmo sem 

conhecer nada de Ciclo I resolvi aceitar o desafio, de início foi extremamente 

difícil não conhecia o Programa Ler e Escrever, o que era um mapa de 

sondagem, enfim nada que fosse relacionado ao Ciclo I , a princípio não fui bem 

http://www.profdomingos.com.br/estadual_lei_complementar_1.010_2007.html
http://www.profdomingos.com.br/estadual_lei_complementar_1.010_2007.html
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aceita pelo grupo de professores devido ao fato de ser PEB II e pela idade pois 

ainda tinha 23 anos, aos poucos as professoras da unidade escola e, nos cursos 

de formação de PC na D.E. que são semanais e com o material de estudo, 

trabalhar nesta escola possuía muitos desafios além da formação acadêmica, 

esbarra na falta de recursos pois minhas professoras muitas vezes precisavam 

trazer recursos próprios para conseguir trabalhar, às vezes faltava até a folha de 

sulfite para preparar a pauta de formação dos meus professores e também a 

comunidade ser extremamente carente, trabalhei nesta U.E. até fevereiro de 

2012, neste mesmo ano fui designada PCP da E.E. X também Ciclo I, uma 

escola com um pouco mais de recurso e com um grupo grande de professores, 

a escola possuía 42 classes. Em fevereiro de 2014 retornei como PCP da U.E 

Z, ano que além do Ler e Escrever o Estado implantou o EMAI também sendo 

um recurso a mais para trabalhar com as crianças, porém acredito que o 

professor precisa de uma capacitação maior e melhor apropriação do material, 

conhecer a fundo o currículo do 1º ao 5º, não apenas das séries que leciona. Em 

2015 trabalhei na U.E PP como prof. Coordenadora da área de linguagens e 

como professora de classe, escola de Ciclo I e ensino médio, se tornou difícil o 

trabalho pois realizava as duas funções dentro da mesma U.E. não foi fácil, neste 

mesmo ciclo encontrei a falta de recursos e muita dificuldade de aprendizagem 

dos alunos, pois o trabalho realizado no Ciclo I não foi dado continuidade nas 

séries seguintes, acredito que o material trabalhado no Ciclo I deve ser dado 

continuidade nos Ciclos II e  ensino médio, é necessário a construção de um 

único currículo p/ que não haja a quebra no caminho e o trabalho realizado pelo 

Programa não se perca nas séries seguintes.  

 

3.3.3 – Reuniões do ano de 2015 

 

A- Fevereiro 

Neste primeiro encontro de coleta de diálogos do ATPC houve a 

apresentação da nova Professora Coordenadora formada em Geografia, 

professora efetiva de Ciclo II em outra unidade escolar e designada PC na escola 

X em que a pesquisa fora realizada. 

A nova professora coordenadora se apresentou contando a sua trajetória 

docente prosseguindo com um café matinal aos professores. Entre risadas e 
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conversas foi acrescentada ao clima de retorno a vontade de vencer mais um 

ano letivo. 

Houve o retorno da professora participante VE para compor o quadro 

docente desta unidade escolar. A professora coordenadora MI foi designada 

Professora Coordenadora em outra unidade escolar, continuando a participar 

desta pesquisa. Em meados de junho a professora MA foi designada Professora 

Coordenadora em outra unidade escolar e também continua a participar desta 

pesquisa. 

 

B- Março 

 Segundo encontro: durante a formação continuada no ATPC surgiu o 

comentário da PC sobre o manuseio do Guia de Planejamento no sentido de que 

fosse utilizado como fonte de orientação do professor em sala de aula e como 

mediador sugestivo do semanário do cada professor. 

Em sua fala a professora coordenadora enfatiza o quanto é necessário 

usar o Guia de Planejamento do professor como suporte aliado ao livro de 

Textos, Livro do Professor e ao material do EMAI (Educação Matemática nos 

Anos Iniciais). 

Ao justificar a sua fala a professora coordenadora propõe que seja 

utilizada também uma rotina de estudos que permeia antecipadamente a sua 

aula em sala. Neste sentido o professor precisa estar atento as atividades e 

planejá-las com afinco para que os resultados sejam proveitosos tanto para si 

como fonte de conhecimento e para o aluno como fonte de aprendizado 

construtivo. 

Sugere que seja feito em horário esporádico o contato com outros 

professores para que haja a discussão sob forma de melhor aproveitamento nas 

trocas de experiências e ideias para conduzir o trabalho do professor. No sentido 

de horário esporádico complementa para que não sejam sanadas algumas 

dúvidas durante a aula ou nos corredores na escola, mas sim, esta troca pode 

ser durante o horário do ATPC. E ainda combinar uma “oficina empreendedora 

de aprendizagem” no ATPC para serem expostas algumas propostas a fim de 

sanar as dúvidas e criar este hábito saudável de trocas de conceitos específicos, 

além de promover a construtiva formação continuada na escola num momento 

prazeroso. 
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Em relação ao grupo do EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais) 

a professora coordenadora orientou para que fosse feita a troca de saberes por 

meio de jogos. Assim poderá contemplar as dúvidas de muitos usufruindo do 

lúdico ao descontrair o ambiente de aprendizagem e atualização do saber. Foi 

questionado e cobrado o estudo do caderno do professor que serve como 

mediador na sala de aula, visto que não vem com respostas e a equipe docente 

participante do grupo do EMAI que resolve as propostas para ensinarem em sala 

de aula. A professora participante VE faz parte do grupo de EMAI. O grupo de 

EMAI se reúne na quinta-feira das 11:40 até 13:40h. 

Em resposta a estas questões e sugestões da professora coordenadora 

algumas professoras acharam interessante esta troca de experiências rotineiras, 

troca de leituras e também uma professora sugeriu que poderia ensinar 

dobraduras e figuras geométricas no ATPC que auxilia na contação de histórias, 

matemática e na interação dos alunos. Outras, porém, não demonstraram 

interesse e o outro grupo ficou quieto. 

 

D- Abril 

Terceiro encontro: Neste momento no ATPC foi apresentado no início da 

formação continuada o vídeo de Rubem Alves A escola ideal. 

Na dinâmica de grupos foi escolhida pela professora coordenadora o tema 

“A Escola que temos e a escola que queremos” em que ocorre a troca de ideias 

formadas entre os grupos seriados de 1º ao 5º ano. 

A professora coordenadora pediu que cada grupo de professores no geral se 

organizassem para interagirem sobre a proposta com afinco, algumas 

professoras estavam mais exaltadas, outras só observavam. Neste momento as 

professoras participantes MA e VE participam no mesmo grupo de estudos. Daí 

pode observar como as professoras MA e VE se comportam tanto no coletivo 

como no individual demonstrando interesse em busca de valorização profissional 

e salarial para a classe de professores. Relembrando que as professoras MA e 

VE ministram aulas para o 5º ano do Ciclo I.  

Em alguns momentos a professora coordenadora tinha que lembrá-las 

que eram para refletir e discutir sobre o tema do vídeo “A escola ideal” com o 

texto “A Escola que temos e a escola que queremos” para que fossem expostos 
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em cartazes os argumentos de cada grupo e não ficar falando sobre as 

experiências com os alunos indisciplinados. 

Todos os grupos evidenciaram a questão salarial como a mais importante 

a ser discutida. Entre tantas falas ao mesmo tempo se destacou uma professora 

ao falar a seguinte frase  

 

“trabalhamos sem o governo saber que existimos como pessoa, 

só existimos no número de RS (registro de servidor) e o 

professor categoria O não tem direito a nada!” 

 

Foram elencadas as seguintes inquietudes, no geral, no grupo formado 

pelas professoras MA e VE que participam desta pesquisa. Conforme 

exemplificado no quadro abaixo. As professoras MA e VE confeccionaram um 

cartaz com as suas ideias em relação ao que pensam e gostariam que o governo 

mudasse na vida dos professores.  

 

Quadro 1 - A Escola que temos e a escola que queremos 

  

O QUE TEMOS O QUE QUEREMOS 

SALÃRIO DEFASADO SALÁRIO DIGNO X GRATIFICAÇÃO 

EDUCAÇÃO PARALISADA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 

SISTEMA PADRONIZADO MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

ACESSÍVEIS 

BUROCRACIA DITADORA AUTONOMIA DOCENTE 

FALTA DE RECURSOS ACESSO A T.I. 

PRESSÃO ALIENADORA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DESINTERESSE GERAL ESCOLA x FAMILIA 

EXCESSOS DE ALUNOS REDUÇÃO DE ALUNOS EM SALA 

 

Entre os rumores fervorosos das discussões era perceptível a ânsia em 

querer mudanças no geral. Porém não percebem que o sistema educacional já 

vem sofrendo mudanças há tempos sendo boas ou ruins, e, que o professor 

necessita reparar nesta mudança, pois “mexe” integralmente em seu perfil 

professoral. Em momento algum lembram do professor “sujeito” capaz de 

transformar a si ao se igualar com o outro no momento da interação com outros 
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grupos formadores de opiniões. Isso dá a margem há se pensar que nesta 

mutilação transformadora um sujeito torna-se três em uma só pessoa: sujeito 

(eu), o professor inicial e o professor intelectual (Giroux, 1997) transformado a 

partir do instante que aceita as mudanças e investe em formação continuada, 

seja na escola ou fora dela, a fim de transformar-se. 

Entre os discursos dos professores é nítida a persistência em se 

colocarem como segundo plano na escola. Reclamam por várias vezes do 

mesmo assunto, porém quando lhe és dado a oportunidade de falar, falam como 

senso comum e não argumentam tais fatores embasados nas leis e teorias que 

os regem. Isto ocorre devido a “pouca informação” que recebem na formação 

continuada e também pela falta de interesse de alguns professores. 

 

E- Abril 

Quarto momento no ATPC: O tema de leitura a ser discutido para a 

aquisição de saberes é O professor e sua identidade profissional: A formação 

continuada em questão por Judite Filgueiras Rodrigues. 

Neste ATPC o texto foi lido pela professora coordenadora sem muitos 

apontamentos e não houve discussões entre os professores.  

Muitas vezes no APTC acontece isso, o texto não ser acrescido de 

informações teóricas, somente acontece à leitura “rasa”. E muito perdem os 

professores ao não questionaram e cobrarem que este horário seja usado para 

a formação como suporte e orientação tão necessária. 

Muito além disso cabe dizer que a falta de preparo do professor 

coordenador é gritante ao ponto de emudecer toda a equipe de professor. A 

pouca experiência com professor coordenador de Ciclo I de ensino acarreta 

sérios danos a toda classe professoral assistida, pois a experiência mais a 

formação de PC influência diretamente na formação continuada que se faz tão 

necessária para se tornar um lócus de formação para o conhecimento e 

transformações. 

 

3.3.4- Primeiras análises 

O desenvolvimento do professor é fundamental para o desenrolar de suas 

atividades no exercício de sua função docente. Ao emudecer de um professor, 

silencia-se um aprendizado. Giroux (1997) postula o sentido dar voz ao 
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professor, por que ao estimular o desenvolvimento do pensamento crítico muda-

se também a sua prática que o qualificará destacando em si a intelectualidade, 

assimilação e mudança em torno da sua transformação. 

As mudanças acontecem por intermédio de terceiros dentro e fora da 

escola, à cultura social. Tais mudanças completam o “remoldar” do professor no 

sentido que ele necessita desta assimilação para a sua transformação contínua. 

Porém antes de tudo, perceber que está apto a mudar e reconhecer que é 

também fruto da mudança. 

Eis a questão que não se pode calar, quando será o dia em que o 

professor irá perceber que a mudança na educação que ele tanto espera, já 

aconteceu e acontece diariamente. E mais, além disto, o professor faz parte 

desta mudança e tanto contribui para que isto aconteça a partir da sua própria 

transformação por meio do conhecimento. 

Ao passo que ele perceber que houve esta reorganização de valores e 

princípios na educação, passará a se “enxergar” mudado. Mudança na qual ele 

participou no momento da transição de alfabetizar de modo tradicional para 

alfabetizar com a proposta construtivista do Programa Ler e Escrever que auxilia 

o docente na formação continuada do ATPC. 

Ao reorganizar o currículo do ESTADO através do Programa Ler e 

Escrever o professor foi se envolvendo ao adquirir novos conceitos teóricos 

mesclando-os na práxis de ensino. Este professor pode reaprender sobre o seu 

status professoral acumulando saberes ao usufruir de conhecimentos 

necessários que compõe este novo perfil do professor, o professor sendo visto 

como mediador dos saberes. 

Mais do que optar em aceitar estas mudanças no paradigma educacional 

é propor a si mesmo, enquanto professor, a releitura de seu perfil profissional 

adentrando em seu lado pessoal, e perceber a sua transformação. E neste 

impasse pode gerar desajustes emocionais. O professor acaba sendo vítima de 

si próprio ao anular a sua capacidade de se apropriar de novos saberes ás vezes 

por medo, acomodação (zona de conforto) e ou por decidir que não quer. 

O fato a discutir não é o acúmulo destes saberes, para que seja mostrado 

em índices que o professor está se atualizando em formação continuada. O que 

pode se propor é que seja usado todo este conhecimento entorno das mudanças 

para que haja as transformações resultantes destes conhecimentos adquiridos. 
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Para muitos professores ajudará a vencer esta muralha que o impede em aceitar 

novas descobertas, inclusive a não rejeitar o que não conhece ainda. 

O professor faz parte desta modificação seja no currículo, seja na forma 

de gestão atualizada e na sala de aula, pois o perfil do aluno faz parte desta 

mudança. Ora se o mundo se adaptou as novas tecnologias, cabe ao professor 

fazer esta transição para o novo a partir do ponto que ele é a fonte principal 

condutora do aprendizado. 

Mais do que aprimorar os conceitos teóricos, é o professor compreender 

que a atualização lhe servirá como base de estudos. Mais do que estudar, é se 

inteirar sobre a sua profissão no sentido que o favoreça enquanto ser social, que 

recebe e divide o conhecimento, que aprende com o outro. 

Ao ponto que está apto a receber a informação por meio da formação 

continuada, mesmo sem perceber, está “mudando” o seu perfil docente. E esta 

mudança o fará entender o porquê que a sociedade cobra tanto que o professor 

estude, pois como diz no senso comum “só existem doutores porque existem os 

professores”. Quando o professor percebe que faz parte dessas notáveis 

mudanças na educação (social e política) se torna o professor crítico que 

contribuirá para que ele seja valorizado em geral. 

As notáveis mudanças nos paradigmas da educação no currículo 

estadual, segundo os pressupostos da formação continuada, muitas pesquisas 

questionam sobre a necessidade do professor se atualizar. Contudo, ainda 

existem vários vieses que carecem de respostas sólidas e a teoria constrói 

possíveis esclarecimentos norteadores sobre esta questão. Diga-se que o novo 

para alguns docentes ainda assusta. 

Mudar práticas requer reconhecer os limites e as deficiências no próprio 

trabalho. Então, os professores ao lançar olhares questionadores e de 

estranhamento para práticas que são tão familiares que parecem verdadeiras, 

evidentes ou impossíveis de serem modificadas contribui para a resistência em 

mudar. Neste segmento da pesquisa Esteve trata: 

 

Os professores – como está ocorrendo, sem dúvidas, em outras 

profissões – vão ver-se implicados em profundas transformações de 

seu trabalho profissional; ainda que ocorra, como assinalou LEON 

(1980), que os professores tenham que encarar, necessariamente, 
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uma crise de identidade para vencer os mecanismos de resistência à 

mudança e à inovação. (Esteve,1999, p.37) 

 

No momento da coleta de dados ao prestar atenção naquele professor 

que resiste às mudanças é percebido o conflito para entender a linguagem 

teórica dos assuntos. A possível falta de interesse nas leituras necessárias 

atualizadas que o favorecem no entendimento das especificidades de cada 

assunto discutido. A partir desta falta de “cultura acadêmica” o professor se sente 

menosprezado e põe a culpa no sistema falido sem refletir que, o que o 

transforma é a sua própria vontade em adquirir novos conhecimentos. 

O professor que discorda ou não segue a proposta do Programa Ler e 

Escrever são os que menos se empenham em adquirir novas metodologias e 

participar da formação continuada ou simplesmente não querem ter o trabalho 

de conhecer os aprimoramentos necessários. Alguns até dizem que tem vários 

anos de alfabetização na rede estadual e “sabem bem como fazer”. Ainda se 

opõem ao método construtivista (Piaget, 2007). 

A desenvoltura em sala de aula e nos projetos da escola vinda dos 

professores que estudam e participam da formação continuada do Programa Ler 

e Escrever se torna mais atraente aos alunos e significativa ao professor. Eles 

se sobressaem em suas aulas atingindo uma melhor adaptação com o Programa 

Ler e Escrever, pois a concepção construtivista aguça a percepção lógica tanto 

do aluno quanto do professor. O professor consegue criar estratégias de 

aprendizagem que também lhe estimula a criar novos desafios para oferecer na 

aprendizagem dos alunos, mas isto só é possível se o professor interar-se no 

Programa, seja por meio da formação no lócus escolar ou em seu horário de 

estudos individualmente. Vale ressaltar que muito deste conhecimento se 

adquire nas leituras diárias do material pedagógico do Ler e Escrever em que o 

professor pode fazer em qualquer horário disponível.  

Pode-se dizer que o docente que se compromete em busca de novos 

conceitos caminha mais leve, o que torna a sua bagagem instrutiva respeitável 

e estimuladora; como o próprio professor deseja que seja, aplaudido e 

reconhecido pela sociedade. 

Em contrapartida, Nóvoa (2009), em suas discussões sobre uma 

formação de professores construída dentro da profissão destaca o princípio de 
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responsabilidade social como um fator importante a ser considerado no processo 

formativo. O autor fala sobre a retomada que a escola necessita ter em relação 

a sua credibilidade social “quase perdida” com o tempo. 

Para que a formação de professores seja marcada pelo princípio de 

responsabilidade social a formação continuada precisa se fortalecer em sua 

função que é informar e tornar possível o conhecimento produzido e acumulado 

socialmente.  

Reformular a formação continuada se faz necessário para que possa 

refletir também na necessidade do processo formativo acontecer no campo 

educacional escolar e, ainda que este processo de formação influencie em sua 

prática diária. 

A organização e a estruturação de estudos para o horário de ATPC pode 

servir como instrumento para os professores tornando um momento de 

composição das transformações e formações por meio das propostas da 

formação continuada e também cada professor pode prolongar este exercício de 

aprendizado em ter o seu horário reservado para estudos individualmente. 

Desse modo, a análise do material impresso no Guia do Professor permite 

relacionar as metodologias e as propostas produzidas no campo da educação 

às questões pedagógicas e políticas postas no processo de formação do 

professor. 

Visto ainda que, o professor coordenador necessita estar em formação 

contínua para oferecer uma escala de formações metodológicas significativas ao 

professor, isto é, o professor em pleno estado de transformação para ajudar 

outro professor na conquista da mudança professoral. Então, ocorre a troca de 

saberes entre os professores no mesmo instante que se renovam no “saber ser” 

docente. 

Assim, se perpetua a imagem do professor relacionada ao saber, ao 

aprender a ser. E diante deste aprender a ser professor também poderá aprender 

como ensinar outro professor, ou seja, nesta troca de conhecimentos ocorrer à 

transformação. 

Agora procurar-se-á refletir um pouco sobre a posição e o papel do 

professor coordenador dentro do Ler e Escrever. Serão feitas considerações 

teóricas e legais sobre. Será explorado também o relato da professora MA em 

função de coordenação. Apenas lembrando que as contribuições de MA já foram 
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aqui apresentadas enquanto professora. MA foi designada coordenadora em 

outra escola em junho de 2015.  As professoras MI e VE que também foram 

designadas PC (professoras coordenadoras) em outras escolas estaduais. 

Será elucidado e comentado aqui como o professor coordenador recebe 

e se apropria destes conhecimentos a serem repassados aos professores. Como 

e o que significa este momento em que o professor retoma os estudos para 

compartilhar com outros professores, que neste instante ocupam o lugar de 

aprendizes. 

Se faz de extremo proveito o aprendizado por meio destes relatos, porém 

é importante mencionar que o ponto central da pesquisa é o professor em campo 

de atuação em busca do conhecimento. Assim, ao descrever como e se 

acontece na formação continuada do professor, pode-se em breve demanda, 

neste caso aqui, explanar superficialmente o papel do professor coordenador 

propondo um viés para outras futuras pesquisas, visto que o PC antes de tudo é 

professor. 

Claramente observa-se o empenho e comprometimento destas 

profissionais em revelar com riquezas de detalhes como é ser professora e estar 

designada professor coordenador em uma sociedade de professores em plena 

mudança em busca de suas transformações. 

Os motivos previamente, a saber, é justamente como e se acontece o 

aprendizado por parte do professor coordenador, bem como conhecer os seus 

anseios e dificuldades em organizar os conteúdos para a formação continuada 

na escola. O professor coordenador faz cursos com a supervisão para ser 

auxiliado na forma de ministrar os temas no ATPC. A formação continuada tanto 

se faz na escola como em outros locais determinados pela SEE-SP. Segundo os 

informes do site da SEE-SP diz: 

 

[...]discutindo sobre o papel formador do PC, deixam claro que, entre 

suas atribuições, compete-lhe: oferecer condições ao professor para 

que aprofunde sua área específica e trabalhe bem com ela, ou seja, 

transforme seu conhecimento específico em ensino. Importa, então, 

destacar dois dos principais compromissos do CP: com uma formação 

que represente o projeto escolar – institucional, atendendo aos 

objetivos curriculares da escola; e com a promoção do 

desenvolvimento dos professores, levando em conta suas relações 
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interpessoais com os atores escolares, os pais e a comunidade. 

Imbricados no papel formativo, estão os papéis de articulador e 

transformador. Como articulador, para instaurar na escola o significado 

do trabalho coletivo; como transformador, tendo participação no 

coletivo da escola, estimulando a reflexão, a dúvida, a criatividade e a 

inovação. (Placco, Almeida e Souza, 2011, p. 230). 

 

Prosseguem aqui os relatos pertinentes que contam como 

acontecem as trocas de saberes das professoras designadas para outra 

função: ESTAR Professora Coordenadora.    

 

 

 

Professora M.A 

“Na verdade, sempre manifestei o gosto de ensinar desde 

criança, pois adorava brincar de escolinha, dando aulas para 

minhas bonecas. Quando fui para a escola comecei a imitar a 

minha professora, a qual me recordo até hoje: professora: Maria 

Rosa Costa Delgado. Ela era a minha referência quanto a 

profissão, pois sempre falava que um dia seria como ela. 

Ótima alfabetizadora, carinhosa e brava ao mesmo tempo kkkkk. 

Ser professor é despertar a vontade de querer que o aluno 

aprenda significados essenciais a vida.  

Ensinar a ler é fazer com que a criança sinta a necessidade de 

utilizar a leitura nas práticas sociais tais como eu preciso saber 

ler para: saber andar de ônibus, localizar ruas, placas, ler 

manuais enfim todo o contexto social.  

Eu amo ensinar a ler. Sair da sala de aula para a coordenação 

foi muito triste, pois existe uma ruptura no envolvimento afetivo 

com o aluno. Muita burocracia, documentações que te faz 

afastar das experiências diárias enquanto sala de aula.  

Ser coordenadora é muito desafiador, muito estudo e 

comprometimento. Não sou coordenadora, sou professora 

coordenadora que entra todos os dias nas salas de aulas nem 

que for para dar um simples BOM DIA, saber quem está com 

dificuldades.  
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Se eu pudesse daria aula para toda a escola, assim como faziam 

os sacerdotes na Grécia Antiga, que se reuniam até mesmo 

debaixo de árvores para as aulas de oratória. ” 

 

 

A participação das professoras MA, VE e MI contribuíram para que 

acontece nesta pesquisa a informação diante da prática, em que cada uma delas 

puderam contribuir e enriquecer com suas falas e experiências como 

professoras. Independente se ocorreu ou não a formação continuada no lócus 

escolar, elas mostraram que desenvolvem o seu trabalho com respeito e 

propriedade em serem professoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho de Mestrado pelo PROGEPE- Programa de Mestrado em 

Gestão e Práticas Profissionais da Universidade Nove de Julho- UNINOVE 

possibilitou investigar como e se acontece a formação continuada do professor 

diante do Programa Ler e Escrever, seja em lócus escolar e individualmente. A 

pesquisa propõe argumentar sobre esta questão da formação que desde há 

muito tempo vem sendo questionada em sua competência e diante da 

necessidade de reorganizar as metodologias que envolvem a formação 

continuada. 

Falar sobre o perfil do professor requer apontar como foco principal a 

formação inicial e a continuada a qual é o alicerce do professor em toda a sua 

vida acadêmica e profissional, compreendendo-se que há muito o que estudar, 

investigar e reorganizar nesta formação continuada. 

As transformações do professor por muitas vezes o levam a repensar em 

sua profissão como sendo a responsável por esta busca de formação e 

conhecimento. Requer do professor os estudos em grupo e individualmente. Pois 

este desdobramento de funções e ações demanda que ele se abasteça 

periodicamente por meio das metodologias que o auxilia quando se esgota 

profissionalmente diante desta grande empresa que é a escola. Assim, tentar 

compreender em “como ser este professor quase à beira da perfeição ou da 

loucura”.  
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Como já dito neste trabalho, de que forma pode-se refletir em torno deste 

professor e a sua formação. Assunto este, que traz para várias discussões como 

e se acontece as transformações durante a formação continuada no lócus 

escolar no ATPC. Desta forma induzir a reflexão sobre o sujeito professor em 

estado de transformações, visto que, o professor sujeito se torna, se constrói 

“outro sujeito” ao longo do tempo permeado pela interação com o mundo e a 

sociedade político-social. Então que se faça por perceber, que o professor está 

em constante desenvolvimento e transformações. 

Para que haja uma caminhada acadêmica construída positivamente vale 

repensar em qual professor se almeja em ser. Analisar diante da representação 

que o professor teve e que já fora um dia visto como cuidador e hoje diante de 

uma sociedade que o trata como educador profissionalizante. 

Pensado neste sujeito professor em formação e transformações cabe falar 

sobre como é a formação que o transforma e se acontece esta formação no lócus 

escolar ou em grupo e até individualmente. 

Ao reorganizar o currículo do ESTADO através do Programa Ler e 

Escrever o professor foi se envolvendo ao adquirir novos conceitos teóricos 

mesclando-os na práxis de ensino. Este professor pode reaprender sobre o seu 

status professoral acumulando saberes ao usufruir dos conhecimentos das 

metodologias necessárias para compor este novo perfil do professor, o professor 

sendo visto como mediador dos saberes. 

As reformas curriculares para todos os níveis de ensino colocam novas 

exigências aos professores, acompanhada de mudanças endógenas e exógenas 

quanto ao trabalho docente. Um dos caminhos encontrado para a compreensão 

e enfrentamento destas mudanças é o da formação continuada como fonte 

atualizadora de conhecimentos para o professor. Esta formação como base em 

informações e metodologias é repassada pelo PC (Professor designado 

Professor Coordenador) que é de fundamental necessidade que ele esteja em 

pleno exercício atualizado de sua função no intuito de oferecer a formação 

continuada com qualidade metodológica para que se torne uma formação além 

de simples recados institucionais. 

Muito além disso cabe dizer que a falta de preparo do PC (professor 

coordenador) é gritante ao ponto de emudecer toda a equipe de professor. A 

pouca experiência do professor coordenador de Ciclo I de ensino acarreta sérios 
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danos a toda classe professoral assistida, pois a experiência mais a frequente 

formação do PC influência diretamente na formação continuada que se faz tão 

necessária para se tornar um lócus de formação no ATPC para o conhecimento 

e transformações. 

Ao refletir sobre a formação continuada no lócus escolar consideramos 

necessário entender a instituição escolar, sua função, delimitação e 

possibilidade de atuação. Desta forma localizar a necessidade da formação 

continuada e seus propósitos neste lócus além da continua organização da 

metodologia a ser estudada. 

Foi visto no momento da coleta de dados ao prestar atenção naquele 

professor que resiste às mudanças, o conflito para entender a linguagem teórica 

dos assuntos quando se trata das metodologias ao inseri-las em sua prática 

diária, pois os professores não relacionam a problemática do cotidiano com os 

autores que propõem conhecimento para discussão. Então, acaba sendo um 

discurso apenas com o trato no senso comum. A possível falta de interesse nas 

leituras necessárias atualizadas que o favorecem no entendimento das 

especificidades de cada assunto discutido é refletido diretamente como um 

“despreparo” diante de suas falas. A partir desta falta de “cultura acadêmica” o 

professor se sente menosprezado e põe a culpa no sistema falido sem refletir 

que, o que o transforma é a sua própria vontade em adquirir novos 

conhecimentos. 

O professor que discorda ou não segue a proposta do Programa Ler e 

Escrever são os que menos se empenham em adquirir novas metodologias e em 

participar da formação continuada ou simplesmente não querem ter o trabalho 

de conhecer os aprimoramentos necessários contidos no Guia do professor mais 

a formação continuada durante o ATPC. Vale aqui um breve comentário no 

sentido que o senso comum diz “ o Programa tem um material pronto para que 

o professor não tenha trabalho”, em contrapartida, o material vem pronto, porém 

necessita de formação adequada para que seu uso transforme por meio do 

conhecimento, tanto para o professor em contínua formação quanto para o aluno 

que será instruído. Alguns professores até dizem que tem vários anos de 

alfabetização na rede estadual e “sabem bem como fazer”. Nota-se que alguns 

professores ainda se opõem ao método construtivista (Piaget, 2007) oferecido 

nos materiais do Programa Ler e Escrever. 
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Cabe ao professor entender que faz parte desta modificação seja no 

currículo, seja na forma de gestão atualizada e na sala de aula, pois o perfil do 

aluno faz parte desta mudança. Ora se o mundo se adaptou as novas 

tecnologias, cabe ao professor fazer esta transição para o novo a partir do ponto 

que ele é a fonte principal condutora do aprendizado. 

Mais do que aprimorar os conceitos teóricos e tecnológicos, é o professor 

compreender que a atualização lhe servirá como base de estudos. Mais do que 

estudar, é se inteirar sobre a sua profissão no sentido que o favoreça enquanto 

ser social, que recebe e divide o conhecimento, que aprende com o outro. 

Ao ponto que está apto a receber a informação por meio da formação 

continuada, mesmo sem perceber, está “mudando” o seu perfil docente. E esta 

mudança o fará entender o porquê que a sociedade cobra tanto que o professor 

estude, pois como diz no senso comum “só existem doutores porque existem os 

professores”.  

Ao passo que ele perceber que houve esta reorganização de valores e 

princípios na educação, passará a se “enxergar” mudado. Mudança na qual ele 

participou no momento da transição de alfabetizar de modo tradicional para 

alfabetizar com a proposta construtivista do Programa Ler e Escrever que auxilia 

o docente na formação continuada do ATPC. 

 Nesse contexto de mudanças curriculares na educação os professores 

como profissionais passaram a preocupar-se não só com suas funções 

docentes, mas também com questões baseadas no paradigma da sua classe, 

isto é, a estabilidade, salário e formação continuada. 

Frente a essas questões se torna claro que tanto na natureza do trabalho 

do professor e do PC como no contexto em que exerce suas funções possam 

existir fatores persistentes que contribuem para que haja um maior empenho em 

reorganizar a formação continuada na unidade escolar ou fora da escola. 

Daí a grande necessidade de se formar por meio da formação continuada 

primeiramente o PC e a seguir o professor, pois existe conteúdos metodológicos 

dentro do Programa Ler e Escrever que oferece esta formação, porém nem 

sempre acontece em cunho de formação, mas somente como meio informativo 

por parte da instituição escolar, ou seja, não tem a discussão metodológica que 

serve como base e ponte de conhecimento para o professor da rede pública 
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estadual que trabalha com o Programa Ler e Escrever, que é o currículo vigente 

estadual. 

Diante das políticas públicas observa-se que as mudanças no perfil do 

professor também são pontos essenciais que aguçam ao desenvolvimento das 

características das ‘transformações” e que fazem parte de uma discussão que 

pouco tem sido contemplada nos cursos de formação inicial do professor. Então, 

se faz uma indagação: mudar e transformar para que haja muito além de 

somente uma mudança no paradigma da educação, mas também uma 

transformação capaz de transmutar e perpetuar o conhecimento como meio de 

formação social e profissional. 

 

O professor vai constatar que a realidade do magistério não 

corresponde aos ideais que aprendeu durante seu período de 

formação, e com os quais ele compara ele mesmo e compara boa parte 

da sociedade. Se ele havia identificado a “profissão docente” com as 

relações pessoais entre professor-aluno vai deparar com essas 

relações apenas se elas são possíveis nas atuais condições de 

trabalho que imperam nos centros docentes. Além disso, ao serem as 

relações professor-aluno as mais comuns, teve-se apenas uma mínima 

formação prática nesse sentido. (Esteve, 1999, p. 44). 

 

Então, o docente se representa como ser social entre os diversos 

contextos em diferentes momentos sócio históricos apresentando mudanças 

notáveis em sua trajetória docente quando ele busca nas metodologias artefatos 

que contribui em sua formação ao logo do tempo. Seja ele conservador nato ou 

percussor adepto a mudanças.  

Esteve (1999, p.31) trata da transformação como um desafio para o 

professor. 

 

As transformações apontadas supõem um profundo e exigente desafio 

pessoal para os professores que se propões a responder às novas 

expectativas projetadas sobre eles. Já não existe o amparo do 

consenso social. Qualquer atitude do professor pode ser contestada, e 

haverá grupos e forças sociais dispostos a apoiar a contestação ao 

professor. Qualquer valor que o defenda em classe pode ser rebatido, 

não somente da perspectiva individual de um aluno, mas com o apoio 
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de diferentes concorrentes de opinião que têm suas origens nos meios 

de comunicação de massa (Santos, 1983).  

 

 

Desta perspectiva, rompe-se a relação de ansiedade estabelecida pelo 

enfoque normativo entre o fracasso do professor e sua suposta falta de 

qualidade para o magistério; pois se prova a possibilidade de que o 

professor possua as qualidades necessárias para obter êxito, bem 

como que a situação contextual na qual se dão as relações com seus 

alunos impede a atuação ou reconhecimento das qualidades que 

possui. (Sanders e Schwab, 1980). 

 

O profissional docente encara tais mudanças necessárias em sua vida 

acadêmica e nesta transição ao novo, busca o conhecimento nas metodologias, 

assim, passa a perceber o que lhe faltava para transmutar-se nas referidas 

mudanças tão necessárias ao longo de sua carreira docente. E caso algum 

professor ainda não perceba tais mudanças, é por que esta mudança não lhe 

proporcionou transformações. Entretanto, toda mudança requer adaptação 

(Assmann, 2007) em querer algo ainda desconhecido, porém, muitos 

professores sentem um tipo de repulsa em relação ao conhecer o novo, em 

transformar-se.  

  Os professores constroem a sua formação seja no contexto em grupo, 

individual ou em interação com outros grupos de profissionais durante a 

formação continuada. Nesse processo elaboram a figura que representa a sua 

imagem, então, insere-se ao seu grupo profissional como parte de sua história 

de vida no coletivo e no cotidiano profissional. 

Diante de todo o notório respeito ao professor considera-se a grande 

importância em investir nos projetos que comtemplem as metodologias voltadas 

para a formação continuada ao trazer no seu bojo a expectativa de contribuir 

para a formação dos educadores que tanto colaboram com a educação. E 

principalmente saber se acontece esta formação na escola. Vale notar que, todo 

o diferencial desta formação continuada em ser qualitativa, se dará ao fato da 

importância da formação do PC integralmente. 

Da mesma forma em que se é posto em evidencia a competência do 

professor, deve-se também reorganizar as metodologias nos cursos de formação 
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continuada e principalmente contribuir na prevenção do problema que acarreta 

na pouca formação de conhecimento em algumas formações continuadas no 

lócus escolar. Assim, visando ser a formação como o horizonte de aprendizado 

a vislumbrar. Deixar de ser um espaço “informativo” (de recados) para seja um 

espaço de efetivos conhecimentos. 

Em contrapartida, nos discursos dos professores participantes desta 

pesquisa é nítida a persistência em se colocarem como segundo plano na 

escola. Reclamam por várias vezes do mesmo assunto, porém quando lhe és 

dado a oportunidade de falar, falam como senso comum e não argumentam tais 

fatores embasados nas leis e teorias que os regem. Isto ocorre devido a “pouca 

formação” que recebem na formação continuada e também pela falta de 

interesse de alguns professores. 

O desenvolvimento do professor é fundamental para o desenrolar de suas 

atividades no exercício de sua função docente. Ao emudecer de um professor, 

silencia-se um aprendizado. Giroux (1997) postula o sentido dar voz ao 

professor, por que ao estimular o desenvolvimento do pensamento crítico muda-

se também a sua prática que o qualificará destacando em si o conhecimento e a 

mudança em torno da sua transformação. 

Ao passo que ele perceber que houve esta reorganização de valores e 

princípios na educação, passará a se “enxergar” mudado. Mudança na qual ele 

participou no momento da transição de alfabetizar de modo tradicional para 

alfabetizar com a proposta construtivista do Programa Ler e Escrever que propõe 

auxiliar o docente na formação continuada do ATPC. 

Muito além para se discutir na formação do professor não é sobre o 

acúmulo de cursos para que seja mostrado em índices que o professor está se 

atualizando na formação continuada, mas sim, se acontece o repasse de 

conhecimento das metodologias na formação continuada durante o ATPC. O que 

pode se propor é que seja usado neste espaço do ATPC a multiplicação de 

conhecimento entorno das metodologias. Para muitos professores ajudará a 

vencer esta muralha que o impede em aceitar novas descobertas, inclusive a 

não rejeitar o que não conhece ainda. 

Pode-se dizer que o docente que se compromete em busca de novos 

conceitos caminha mais leve, o que torna a sua bagagem instrutiva respeitável 
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e estimuladora; como o próprio professor deseja que seja, aplaudido e 

reconhecido pela sociedade. 

Em contrapartida, Nóvoa (2009), em suas discussões sobre uma 

formação de professores construída dentro da profissão destaca o princípio de 

responsabilidade social como um fator importante a ser considerado no processo 

formativo. O autor fala sobre a retomada que a escola necessita ter em relação 

a sua credibilidade social “quase perdida” com o tempo. 

É muito importante que a formação de professores seja marcada pelo 

princípio de responsabilidade social baseada na formação metodológica com 

qualidade e precisa se fortalecer em sua função que é “formar” e tornar possível 

a proliferação do conhecimento produzido e acumulado socialmente.  

Diante desta formação continuada o professor possa também adquirir o 

conhecimento para ter voz ao reivindicar, expor as suas inquietudes e ir muito 

além de só reclamar da indisciplina de aluno. Ser o professor que vai saber 

argumentar com propriedade em cada assunto político ou pedagógico que as 

metodologias tanto contribuem para esta mudança transformativa do professor. 

Saber “falar”, vai muito além, o professor aprenderá a argumentar como 

professor de si e de muitos! 

Reformular a formação continuada se faz necessário para que se possa 

refletir também a necessidade do processo formativo abranger no construtivo 

conhecimento no campo educacional escolar e ainda, que este processo de 

formação influencie em sua prática diária social, pedagógica e política. 

A organização e a estruturação de estudos para o horário de ATPC pode 

servir como instrumento de conhecimento para os professores tornando um 

momento de composição das transformações por meio das propostas da 

formação continuada do Programa Ler e Escrever. Vale ressaltar que cada 

professor pode prolongar este exercício de busca de conhecimentos ao ter o seu 

horário reservado para estudos individualmente. 

Desse modo, a análise do material impresso no Guia do professor do 

Programa Ler e Escrever permite relacionar as metodologias e as propostas 

produzidas no campo da educação às questões pedagógicas e políticas postas 

no processo de formação continuada do professor. 

Visto ainda que, o professor coordenador (PC) necessita estar em 

formação contínua para oferecer uma escala de informações significativas ao 
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professor, isto é, o professor em pleno estado de transformação para ajudar 

outro professor na conquista da mudança professoral. Então, ocorre a troca de 

saberes entre os professores no mesmo instante que se renovam no “saber ser” 

docente. 

Mais que um ser competente capaz de guiar tantas outras pessoas, o 

professor é um ser apto capaz de transformar uma sociedade escolar que o 

acolhe ao mesmo tempo em que o exalta enquanto ser significante para a 

evolução cultural. 

De certa forma, faz-se um apelo à humanização do trabalho docente. 

Assim, para um efetivo investimento no profissional e na pessoa professor é 

preciso mais que promessas e leis, é preciso retomar o valor histórico e cultural 

de uma profissão capaz de gerar tantas outras. Uma profissão capaz de mudar 

e transformar os sujeitos, principalmente o próprio professor. Uma profissão que 

produz mudanças no contexto das políticas públicas e que promove inquietudes 

as quais já ansiaram muitos argumentos e apelos aos governantes proclamados 

nos escritos ao longo da história educacional brasileira. 

Aos professores a possibilidade de experimentarem que a sua mudança 

diante de algum contexto no paradigma na educação não acontece de forma 

mágica, mas sim da disponibilidade para conhecer o novo, da reflexão sobre a 

prática e da ousadia que permite transformar-se, renovar-se e recriar-se 

professor. 

Se faz necessário considerar que os professores envolvidos no processo 

de reflexão em meio a uma mudança, o querer particular em mudar tem 

diferentes saberes construídos pela experiência pessoal que devem ser 

valorizados. Os professores por meio de sua individualidade, com convicções, 

valores diferentes, são portadores de uma cultura que é importante respeitar, 

preservar e ampliar para que haja as transformações pessoais e profissionais. 

Este trabalho de pesquisa propôs a intenção de investigar como o 

professor busca o conhecimento e quais os mecanismos são oferecidos e quais 

são usados na formação continuada em favor dos saberes e conhecimentos do 

docente do Programa Ler e Escrever. Esta pesquisa norteou o tema acerca dos 

fatores que ainda há muito a ser estudado e explorado: como acontece a busca 

do conhecimento do saber docente e se acontece na formação continuada. E 
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além do mais, como acontecem as transformações em meio das mudanças 

sociais e de contexto político na educação.  
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ANEXOS 

ANEXO 1- AÇÕES DESENVOLVIDAS (DESDE 2008) PREPARAÇÃO, 

SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ESTADO DE S PAULO – 

As informações a seguir foram colhidas seguindo as informações contidas no 

site as SEE-SP. 

 Língua Portuguesa e Matemática –Ciclo I -para Professores Regentes, 

Professores Coordenadores e Diretores de 1ª a 4ª séries do E.F; 

 Guias de Planejamento e Orientações Didáticas para o Prof. 

Alfabetizador;  

 Caderno de Planejamento e Avaliação do Prof. Alfabetizador; 

 Coletânea de Atividades do aluno; Livro de Textos do aluno; 

 Projeto Intensivo no Ciclo--PIC / Livros do Professor e de Aluno; 

 Materiais impressos (2008): 1.240.500 unidades; 2009 –1.481.000 

unidades e 2010 –1.957.000 exemplares; 

 Livros de Literatura Infantil e paradidáticos --1,7 milhões de unidades; 

 Assinaturas e Aquisição de Revistas e Almanaques: 

 Ciência Hoje das Crianças; em 2008 –. 

9.058 assinaturas, em 2009/2010 –9.300 assinaturas; 

 Recreio; em 2008 --14.155 assinaturas, em 2009/2010 --27.961 

assinaturas; 

 Picolé; em 2008 --211.628 assinaturas, em 2009/2010 --194.373 

assinaturas; 

 Turma da Mônica; em 2008 (14.155 assinaturas), em 2009/2010 (68.605 

assinaturas); 

 Turma da Mônica Jovem; em 2009/2010 --34.938 assinaturas; 

 8 números avulsos da Turma da Mônica Jovem; em 2009 --279.504 

exemplares; 

 Revista Galileu; em 2009/2010 --18.284 assinaturas; 

 Almanaques: Cascão em 2008 –(141.546 unidades), em 2009 –(195.749 

unidades), em 2010 –(196.000); 

 Almanaques: Mônica em 2008 – (141.346 unidades), em 2009 – 

(195.749 unidades), em 2010 –(196.000); 
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 Aquisição do Livro Criança como Você; em 2008 --16.000 unidades, em 

2009 --20.000 unidades, em 2010 –13.000 unidades; 

 Conjunto de Letras Móveis; em 2008 --117.300, em 2009 --30.320;  

 Globo terrestre; em 2008 --5.839, em 2009 --24.636; 

 Calculadora --295.000 unidades; 

 Caixa plástica (40.750) para armazenamento do kit/Livros de Literatura 

Infantil e paradidáticos. 

 

A - BOLSA ALFABETIZAÇÃO 

 Realização de encontros entre os alunos pesquisadores e equipe de 

gestão institucional, para: 

 Apresentação do projeto Bolsa Alfabetização,  

 Informações administrativas e esclarecimentos, a fim de que sejam 

encaminhados às escolas da rede tendo conhecimento de seu 

papel, do contexto escolar e da dinâmica de atuação em sala de 

aula; 

 Celebração de convênio com faculdades legalmente habilitadas, cujos 

planos de trabalho foram aprovados; 

 Cadastramento de interlocutores e professores orientadores; 

 Seleção e cadastramento dos alunos pesquisadores e encaminhamento 

para Diretoria de Ensino onde atuam; 

 Controle de frequência dos alunos pesquisadores nas escolas; 

 Repasse do recurso para as faculdades, com base nos relatórios de 

frequência, no Circunstanciado (atividades realizadas) aprovado pela SE 

e na prestação de contas do mês anterior; 

 Realização de Encontros de Acompanhamento dos Trabalhos entre a 

equipe de gestão institucional e os professores-orientadores e 

interlocutores das instituições de ensino superior parceiras, sendo que o 

último contou com a presença da pesquisadora argentina Delia Lerner, 

consultora do Bolsa Alfabetização, desde sua implantação; 

 Distribuição de kits às instituições de ensino superior parceiras, contendo: 

DVD e Folder Institucionais –. 
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 Histórico dos programas Ler e Escrever e Bolsa Alfabetização, 

apresentando também seus dados, bem como depoimentos dos atores 

que atuam no Bolsa Alfabetização, desde sua implantação. 

 

B- FORMAÇÃO CONTINUADA 

Encontros de formação com profissionais envolvidos: 

 Mensais: com Supervisores, PCOPs e Diretores; 

 Quinzenais: com Professores Coordenadores e PCOPs; 

 Semanais com as equipes de formadores e pedagógica da Coordenadoria 

de Ensino e Normas Pedagógicas da SE, para supervisão do trabalho 

desenvolvido. 

 

C- ACOMPANHAMENTO  

Visitas ás Diretorias de Ensino Reuniões Centralizadas na CENP 

 

D- ABRANGÊNCIA EM 2010  

ESCOLAS 

 1.066 escolas de 1ª a 4ª série do Ciclo I /EF da COGSP, com 

desenvolvimento de todas as ações; 

 29.000 Classes  

 

E- FORMAÇÃO 

 48 Núcleos de Formação Continuada: 

 25 Núcleos de formação do  

 

F- PROGRAMA NA COORDENADORIA DE ENSINO DA GRANDE SÃO 

PAULO - COGSP DA SE: 

 23 Núcleos do Programa na Coordenadoria de Ensino do Interior—CEI da 

SE; 

 

G- PARTICIPANTES 

 Na COGSP: 1.073 PCs, 1.073 Diretores de escola, 506(96 diretamente) 

Supervisores, 113 PCOPS, 18.157 professores;  
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 Na CEI: 776 PCs, 770 Diretores de escola, 72 Supervisores,  

153 PCOPs, 9.012 professores para preparação da implantação do programa. 

 

H- PARCERIA 

 Municípios/SEE: 367 Coordenadores Pedagógicos. 

 

I- BENEFICIÁRIOS  

PROGRAMA LER E ESCREVER 

 779.286 alunos de 1ª a 4ª série do Ciclo I /EF (total geral): 

 COGSP:  

 529.791 alunos de 1ª a 4ª série do ciclo I /EF; 

 10.800 alunos das classes de PIC de 3ª e 4ª séries do ciclo I /EF; CEI: 

 237.721 alunos de 1ª a 4ª série do ciclo I /EF; 

 974 alunos das classes de PIC de 3ª e 4ª séries do ciclo I /EF. 

 

J- BOLSA ALFABETIZAÇÃO 

 88 convênios firmados com instituições de ensino superior;  

 98 professores-orientadores das instituições de ensino superior; 

 88 interlocutores das instituições de ensino superior; 

 2099 classes atendidas de 2º ano/Ciclo I/EF; 

 976 unidades escolares das Cogsp e CEI; 

 2099 alunos-pesquisadores desenvolvendo, nas classes de 2º ano 

/ciclo I /EF, pesquisa de investigação didática, visando qualificar sua 

formação acadêmica, bem como contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino nessas classes. 

 

K- RECURSOS UTILIZADOS (2008—10): 

 Envolvem aproximadamente 151milhões de reais, incluindo despesas 

com ações inerentes ao Bolsa Alfabetização e às ações do Ler e 

Escrever--em especial, quanto a Material Pedagógico e Formação 

Continuada dos Educadores. 
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L- RESULTADOS 

Distribuição dos alunos através dos níveis de proficiência de Língua Portuguesa 
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ANEXO 2- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO / MUNICÍPIO – 2010. 

AUTOR: FDE 

A relação abaixo especifica todos os Municípios paulistas que optaram 

pelo Programa LER E ESCREVER, através do convênio com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

 

   

MUNICÍPIOS CONVENIADOS – 2010 

COORDENADORIA 
DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO MUNICÍPIOS 

CEI ADAMANTINA ADAMANTINA 

CEI MOGI MIRIM AGUAS DE LINDOIA 

CEI AVARE AGUAS DE SANTA 
BARBARA 

CEI PIRACICABA AGUAS DE SAO PEDRO 

CEI BAURU AGUDOS 

CEI ITAPETININGA ALAMBARI 

CEI BARRETOS ALTAIR 

CEI RIBEIRAO PRETO ALTINOPOLIS 

CEI PENAPOLIS ALTO ALEGRE 

CEI PRESINTE PRUDENTE ALVARES MACHADO 

CEI ARARAQUARA AMERICO BRASILIENSE 

CEI PIRASSUNUNGA ANALANDIA 

CEI ANDRADINA ANDRADINA 

CEI ITAPETININGA ANGATUBA 

CEI BOTUCATU ANHEMBI 

CEI PRESINTE PRUDENTE ANHUMAS 

CEI GUARATINGUETA APARECIDA 

CEI ARACATUBA ARACATUBA 

CEI GUARATINGUETA ARAPEI 

CEI BAURU AREALVA 

CEI GUARATINGUETA AREIAS 

CEI BOTUCATU AREIOPOLIS 

CEI JACAREI ARUJA 

CEI ASSIS ASSIS 

CEI BAURU AVAI 

CEI PENAPOLIS AVANHANDAVA 

CEI AVARE AVARE 

CEI BAURU BALBINOS 

CEI JOSE BONIFACIO BALSAMO  

CEI GUARATINGUETA BANANAL 

CEI PENAPOLIS BARBOSA 



137 
 

CEI JAU BARIRI 

CEI JAU BARRA BONITA 

CEI SERTAOZINHO BARRINHA 

CEI TUPA BASTOS 

CEI BAURU BAURU 

CEI JABOTICABAL BEBEDOURO 

CEI ARACATUBA BENTO DE ABREU 

CEI OURINHOS BERNARDINO DE CAMPOS 

CEI SANTOS BERTIOGA 

CEI BIRIGUI BILAC 

COGSP MOGI DAS CRUZES BIRITIBA MIRIM 

CEI JAU BOCAINA 

CEI BOTUCATU BOFETE 

CEI BRAGANCA PAULISTA BOM JESUS DOS PERDOES 

CEI ITARARE BOM SUCESSO DE ITARARE 

CEI TAQUARITINGA BORBOREMA 

CEI JAU BOREBI 

CEI BRAGANCA PAULISTA BRAGANCA PAULISTA 

CEI PENAPOLIS BRAUNA 

CEI BIRIGUI BREJO ALEGRE 

CEI JAU BROTAS 

CEI ITAPEVA BURI 

CEI BIRIGUI BURITAMA 

CEI BAURU CABRALIA PAULISTA 

CEI TAUBATE CACAPAVA 

CEI GUARATINGUETA CACHOEIRA PAULISTA 

COGSP CAIEIRAS CAIEIRAS  

CEI SANTO ANASTACIO CAIUA 

CEI REGISTRO CAJATI 

CEI ITAPETININGA CAMPINA DO MONTE 
ALEGRE 

CEI CAMPINAS LESTE CAMPINAS 

CEI JUNDIAI CAMPO LIMPO PAULISTA 

CEI OURINHOS CAMPOS NOVOS PAULISTA 

CEI REGISTRO CANANEIA 

CEI GUARATINGUETA CANAS 

CEI ASSIS CANDIDO MOTA 

CEI OURINHOS CANITAR 

CEI OURINHOS CANITAR 

CEI ITAPEVA CAPAO BONITO 

CEI CARAGUATATUBA CARAGUATATUBA 

COGSP CARAPICUIBA CARAPICUIBA 

CEI ANDRADINA CASTILHO 

CEI CATANDUVA CATANDUVA 

CEI CATANDUVA CATIGUA 
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CEI AVARE CERQUEIRA CESAR 

CEI BOTUCATU CESARIO LANGE 

CEI PIRACICABA CHARQUEADA 

CEI OURINHOS CHAVANTES 

CEI PENAPOLIS CLEMENTINA 

CEI BARRETOS COLINA 

CEI MOGI MIRIM CONCHAL 

CEI LIMEIRA CORDEIROPOLIS 

CEI BIRIGUI COROADOS 

CEI ITARARE CORONEL MACEDO 

CEI LIMEIRA COSMOPOLIS 

CEI FRANCA CRISTAIS PAULISTA  

CEI ASSIS CRUZALIA 

CEI GUARATINGUETA CRUZEIRO 

CEI GUARATINGUETA CUNHA 

CEI SAO CARLOS DESCALVADO 

CEI JALES DIRCE REIS 

CEI SAO JOAO DA BOA VISTA DIVINOLANDIA 

CEI TAQUARITINGA DOBRADA 

CEI JAU DOIS CORREGOS 

CEI ADAMANTINA DRACENA 

CEI SERTAOZINHO DUMONT 

CEI REGISTRO ELDORADO 

CEI CAPIVARI ELIAS FAUSTO 

CEI CATANDUVA EMBAUBA 

CEI LIMEIRA ENGENHEIRO COELHO 

CEI MOGI MIRIM ESTIVA GERBI 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

ESTRELA DO NORTE 

CEI FERNANDOPOLIS ESTRELA DOESTE 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

EUCLIDES DA CUNHA 
PAULISTA 

CEI FERNANDOPOLIS FERNANDOPOLIS 

CEI MARILIA FERNAO 

CEI ADAMANTINA FLORA RICA 

CEI VOTUPORANGA FLOREAL 

CEI ADAMANTINA FLORIDA PAULISTA 

CEI ASSIS FLORINEA 

CEI FRANCA FRANCA 

COGSP CAIEIRAS FRANCISCO MORATO 

COGSP CAIEIRAS FRANCO DA ROCHA 

CEI BIRIGUI GABRIEL MONTEIRO 

CEI LINS GETULINA  

CEI BIRIGUI GLICERIO 

CEI LINS GUAICARA 
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CEI SAO JOAQUIM DA BARRA GUARA 

CEI ANDRADINA GUARACAI 

CEI FERNANDOPOLIS GUARANI DOESTE 

CEI ARACATUBA GUARARAPES 

CEI GUARATINGUETA GUARATINGUETA 

CEI ITAPETININGA GUAREI 

CEI JABOTICABAL GUARIBA 

CEI JABOTICABAL GUATAPARA 

CEI TUPA HERCULANDIA 

CEI BAURU IACANGA 

CEI SAO CARLOS IBATE 

CEI OURINHOS IBIRAREMA 

CEI TAQUARITINGA IBITINGA 

CEI SÃO ROQUE IBIUNA 

CEI ASSIS IEPE 

CEI JAU IGARACU DO TIETE 

CEI MIRACATU IGUAPE 

CEI MIRACATU ILHA COMPRIDA 

CEI ANDRADINA ILHA SOLTEIRA 

CEI ITU IPERO 

CEI LIMEIRA IPEUNA 

CEI SAO JOSE DO RIO PRETO IPIGUA 

CEI LIMEIRA IRACEMAPOLIS 

CEI JOSE BONIFACIO IRAPUA 

CEI ADAMANTINA IRAPURU 

CEI AVARE ITAI 

CEI JAU ITAJU  

CEI SAO VICENTE ITANHAEM 

COGSP ITAPECERICA DA SERRA ITAPECERICA DA SERRA 

CEI ITAPETININGA ITAPETININGA 

CEI ITAPEVA ITAPEVA 

CEI MOGI MIRIM ITAPIRA 

CEI APIAI ITAPIRAPUA PAULISTA 

CEI TAQUARITINGA ITAPOLIS 

CEI ITARARE ITAPORANGA 

CEI JAU ITAPUI 

CEI ANDRADINA ITAPURA 

COGSP ITAQUAQUECETUBA ITAQUAQUECETUBA 

CEI ITARARE ITARARE 

CEI MIRACATU ITARIRI 

CEI JUNDIAI ITATIBA 

CEI BOTUCATU ITATINGA 

CEI FRANCA ITIRAPUA 

CEI JUNDIAI ITUPEVA 

CEI JACAREI JACAREI 
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CEI TAUBATE JAMBEIRO 

COGSP ITAPEVI JANDIRA 

CEI SERTAOZINHO JARDINOPOLIS 

CEI JAU JAU 

CEI TUPA JOAO RAMALHO 

CEI ADAMANTINA JUNQUEIROPOLIS 

CEI MIRACATU JUQUIA 

CEI GUARATINGUETA LAVRINHAS 

CEI BAURU LENCOIS PAULISTA 

CEI LIMEIRA LIMEIRA 

CEI MOGI MIRIM LINDOIA  

CEI LINS LINS 

CEI GUARATINGUETA LORENA 

CEI BIRIGUI LOURDES 

CEI ADAMANTINA LUCELIA 

CEI BAURU LUCIANOPOLIS 

CEI RIBEIRAO PRETO LUIZ ANTONIO 

CEI PENAPOLIS LUIZIANIA 

CEI ASSIS LUTECIA 

CEI JAU MACATUBA 

CEI FERNANDOPOLIS MACEDONIA 

COGSP CAIEIRAS MAIRIPORA 

CEI PIRAJU MANDURI 

CEI SANTO ANASTACIO MARABA PAULISTA 

CEI ASSIS MARACAI 

CEI ADAMANTINA MARIAPOLIS 

CEI JALES MARINOPOLIS 

CEI PRESINTE PRUDENTE MARTINOPOLIS 

CEI JOSE BONIFACIO MENDONCA 

CEI JALES MESOPOLIS 

CEI JAU MINEIROS DO TIETE 

CEI MIRACATU MIRACATU 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

CEI JOSE BONIFACIO MIRASSOL 

CEI SAO JOAO DA BOA VISTA MOCOCA 

COGSP MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES 

CEI MOGI MIRIM MOGI MIRIM 

CEI SAO VICENTE MONGAGUA 

CEI MOGI MIRIM MONTE ALEGRE DO SUL 

CEI JABOTICABAL MONTE ALTO  

CEI JABOTICABAL MONTE AZUL PAULISTA 

CEI ADAMANTINA MONTE CASTELO 

CEI SAO JOSE DOS CAMPOS MONTEIRO LOBATO 

CEI BRAGANCA PAULISTA MORUNGABA 
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CEI ANDRADINA MURUTINGA DO SUL 

CEI ASSIS NANTES 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

NARANDIBA 

CEI BRAGANCA PAULISTA NAZARE PAULISTA 

CEI JOSE BONIFACIO NEVES PAULISTA 

CEI JOSE BONIFACIO NIPOA 

CEI ITAPEVA NOVA CAMPINA 

CEI VOTUPORANGA NOVA CASTILHO 

CEI ARARAQUARA NOVA EUROPA 

CEI ADAMANTINA NOVA GUATAPORANGA 

CEI ANDRADINA NOVA INDEPENDENCIA 

CEI PIRAJU OLEO 

CEI ADAMANTINA OSWALDO CRUZ 

CEI OURINHOS OURINHOS 

CEI ADAMANTINA OURO VERDE 

CEI FERNANDOPOLIS OUROESTE 

CEI ADAMANTINA PACAEMBU 

CEI SAO JOSE DO RIO PRETO PALESTINA 

CEI JALES PALMEIRA DOESTE 

CEI ASSIS PALMITAL 

CEI ASSIS PARAGUACU PAULISTA 

CEI TAUBATE PARAIBUNA 

CEI ITAPETININGA PARANAPANEMA 

CEI TUPA PARAPUA 

CEI REGISTRO PARIQUERA-ACU  

CEI ADAMANTINA PAULICEIA 

CEI JAU PEDERNEIRAS 

CEI BRAGANCA PAULISTA PEDRA BELA 

CEI FERNANDOPOLIS PEDRANOPOLIS 

CEI MOGI MIRIM PEDREIRA 

CEI MIRACATU PEDRO DE TOLEDO 

CEI ANDRADINA PEREIRA BARRETO 

CEI SAO VICENTE PERUIBE 

CEI BIRIGUI PIACATU 

CEI VOTORANTIM PILAR DO SUL 

CEI PINDAMONHANGABA PINDAMONHANGABA 

CEI BRAGANCA PAULISTA PINHALZINHO 

CEI SANTO ANASTACIO PIQUEROBI 

CEI PIRACICABA PIRACICABA 

CEI PIRAJU PIRAJU 

COGSP ITAPEVI PIRAPORA DO BOM JESUS 

CEI PRESINTE PRUDENTE PIRAPOZINHO 

CEI PIRASSUNUNGA PIRASSUNUNGA 

CEI BAURU PIRATININGA 
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CEI JOSE BONIFACIO PLANALTO 

CEI ASSIS PLATINA 

CEI MARILIA POMPEIA 

CEI SERTAOZINHO PONTAL 

CEI BOTUCATU PORANGABA 

CEI GUARATINGUETA POTIM 

CEI SAO JOSE DO RIO PRETO POTIRENDABA 

CEI ADAMANTINA PRACINHA 

CEI JABOTICABAL PRADOPOLIS 

CEI SANTO ANASTACIO PRESIDENTE EPITACIO  

CEI PRESINTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE 

CEI SANTO ANASTACIO PRESIDENTE VENCESLAU 

CEI LINS PROMISSAO 

CEI BOTUCATU QUADRA 

CEI TUPA QUATA 

CEI TUPA QUEIROZ 

CEI GUARATINGUETA QUELUZ 

CEI TUPA QUINTANA 

CEI TUPA RANCHARIA 

CEI PRESINTE PRUDENTE REGENTE FEIJO 

CEI BAURU REGINOPOLIS 

CEI REGISTRO REGISTRO 

CEI FRANCA RESTINGA 

CEI APIAI RIBEIRA 

CEI APIAI RIBEIRAO BRANCO 

CEI FRANCA RIBEIRAO CORRENTE 

CEI OURINHOS RIBEIRAO DO SUL 

CEI SANTO ANASTACIO RIBEIRAO DOS INDIOS 

CEI ARARAQUARA RINCAO 

CEI TUPA RINOPOLIS 

CEI ITARARE RIVERSUL 

CEI GUARATINGUETA ROSEIRA 

CEI ARACATUBA RUBIACEA 

CEI JALES RUBINEIA 

CEI JOSE BONIFACIO SALES 

COGSP MOGI DAS CRUZES SALESOPOLIS 

CEI ADAMANTINA SALMOURAO 

CEI PIRACICABA SALTINHO 

CEI OURINHOS SALTO GRANDE  

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

SANDOVALINA 

CEI CATANDUVA SANTA ADELIA 

CEI JACAREI SANTA BRANCA 

CEI JALES SANTA CLARA DOESTE 
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CEI PIRASSUNUNGA SANTA CRUZ DA 
CONCEICAO 

CEI PIRASSUNUNGA SANTA CRUZ DAS 
PALMEIRAS 

CEI TAQUARITINGA SANTA ERNESTINA 

CEI JACAREI SANTA ISABEL 

CEI ARARAQUARA SANTA LUCIA 

CEI PIRASSUNUNGA SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO 

CEI JALES SANTA RITA DOESTE 

COGSP SANTO ANDRE SANTO ANDRE 

CEI MOGI MIRIM SANTO ANTONIO DA POSSE 

CEI ARACATUBA SANTO ANTONIO DO 
ARACANGUA 

CEI PENAPOLIS SANTOPOLIS DO AGUAPEI 

CEI SANTOS SANTOS 

COGSP SAO BERNARDO DO 
CAMPO 

SAO BERNARDO DO CAMPO 

COGSP SAO BERNARDO DO 
CAMPO 

SAO CAETANO DO SUL 

CEI JALES SAO FRANCISCO 

CEI SAO JOAO DA BOA VISTA SAO JOAO DA BOA VISTA 

CEI FERNANDOPOLIS SAO JOAO DAS DUAS 
PONTES 

CEI ADAMANTINA SAO JOAO DO PAU DALHO 

CEI FRANCA SAO JOSE DA BELA VISTA 

CEI GUARATINGUETA SAO JOSE DO BARREIRO 

CEI SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO 

COGSP ITAPECERICA DA SERRA SAO LOURENCO DA SERRA 

CEI ITAPETININGA SAO MIGUEL ARCANJO 

CEI PIRACICABA SAO PEDRO 

CEI CARAGUATATUBA SAO SEBASTIAO  

CEI SAO JOAO DA BOA VISTA SAO SEBASTIAO DA GRAMA 

CEI ITAPETININGA SARAPUI 

CEI PIRAJU SARUTAIA 

CEI VOTUPORANGA SEBASTIANOPOLIS DO SUL 

CEI REGISTRO SETE BARRAS 

CEI GUARATINGUETA SILVEIRAS 

CEI ANDRADINA SUD MENNUCCI 

CEI TAQUARITINGA TABATINGA 

CEI PRESINTE PRUDENTE TACIBA 

CEI PIRAJU TAGUAI 

CEI JABOTICABAL TAIACU 

CEI JOSE BONIFACIO TANABI 

CEI VOTORANTIM TAPIRAI 

CEI TAQUARITINGA TAQUARITINGA 
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CEI AVARE TAQUARITUBA 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

TARABAI 

CEI ITAPETININGA TATUI 

CEI PIRAJU TEJUPA 

CEI MIRANTE DO 
PARANAPANEMA 

TEODORO SAMPAIO 

CEI BOTUCATU TORRE DE PEDRA 

CEI JAU TORRINHA 

CEI ARARAQUARA TRABIJU 

CEI JALES TRES FRONTEIRAS 

CEI TUPA TUPA 

CEI ADAMANTINA TUPI PAULISTA 

CEI BIRIGUI TURIUBA 

CEI FERNANDOPOLIS TURMALINA 

CEI JOSE BONIFACIO UBARANA 

CEI BAURU UBIRAJARA  

CEI SAO JOSE DO RIO PRETO UCHOA 

CEI JOSE BONIFACIO URUPES 

CEI CAMPINAS OESTE VALINHOS 

CEI SAO JOAO DA BOA VISTA VARGEM GRANDE DO SUL 

CEI JUNDIAI VARZEA PAULISTA 

CEI CAMPINAS OESTE VINHEDO 

CEI JALES VITORIA BRASIL 

CEI VOTORANTIM VOTORANTIM 

CEI JOSE BONIFACIO ZACARIAS 
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ANEXO 3- DECRETOS 

 

3.1- GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –

FDE. DECRETO Nº 54.553 DE 16/07/2009. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 

ESTADO/ MUNICÍPIO 

 

DOE –16/7/2009SEÇÃO I –PAG. 1 e 3 

 Institui o Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais, autorizando a Secretaria da Educação a representar o Estado 

de São Paulo na celebração de convênios com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE e municípios paulistas, tendo por 

objeto a implementação do aludido programa. 

 JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 

Decreta: 

 Artigo 1º -Fica instituído o Programa de Integração Estado/Município para 

o desenvolvimento de ações educacionais conjuntas que proporcionem a 

melhoria da qualidade da educação nas escolas das redes públicas municipais. 

 Artigo 2º -As ações de que trata o artigo 1º deste decreto abrangerão os 

programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria da Educação 

voltados às atividades pedagógicas, de formação continuada, de natureza 

preventiva, objetivando combater a vulnerabilidade infanto-juvenil, e de 

avaliação do rendimento escolar. 

 Artigo 3º -Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar o 

Estado na celebração de convênios com a Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação-FDE e Municípios paulistas, tendo por objeto a implementação dos 

programas e projetos referidos no artigo 2º deste decreto, nas escolas das redes 

públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de ensino. 
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Parágrafo único - 

 Os convênios de que trata o “caput” deverão obedecer às minutas-padrão 

constantes dos Anexos I, II e III deste decreto. 

Artigo 4º - A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá incluir 

parecer da Consultoria 

Jurídica que serve à Secretaria da Educação e observar, no que couber, o 

disposto no Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, e no Decreto nº 

40.722, de 20de março de 1996. 

Artigo 5º - A Secretaria da Educação poderá editar normas complementares para 

execução deste decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua 

publicação. 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

3.2- GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 

FDE. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO/ MUNICÍPIODECRETO Nº 

54.553 DE 16/07/2009 

 Institui o Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais, autorizando a Secretaria da Educação a representar o Estado 

de São Paulo na celebração de convênios com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE e municípios paulistas, tendo por 

objeto a implementação do aludido programa. 

 

 JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 

 Decreta: 

 Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Integração Estado/Município para 

o desenvolvimento de ações educacionais conjuntas que proporcionem a 

melhoria da qualidade da educação nas escolas das redes públicas municipais. 

 Artigo 2º - As ações de que trata o artigo 1º deste decreto abrangerão os 

programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria da Educação 

voltados às atividades pedagógicas, de formação continuada, de natureza 
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preventiva, objetivando combater a vulnerabilidade infanto-juvenil, e de 

avaliação do rendimento escolar. 

 Artigo 3º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar o 

Estado na celebração de convênios com a Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação - FDE e Municípios paulistas, tendo por objeto a implementação 

dos programas e projetos referidos no artigo 2º deste decreto, nas escolas das 

redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de ensino. 

 Parágrafo único - Os convênios de que trata o “caput” deverão obedecer 

às minutas-padrão constantes dos Anexos I, II e III deste decreto. 

 Artigo 4º - A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá 

incluir parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria da Educação e 

observar, no que couber, o disposto no Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro 

de 2007, e no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996. 

 Artigo 5º - A Secretaria da Educação poderá editar normas 

complementares para execução deste decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data da sua publicação. 

 Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2009. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2009. 
JOSÉ SERRA 

Paulo Renato Costa Souza 
Secretário da Educação 

Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 15 de julho de 2009. 

 

3.2.1- Parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 54.553 
 

A que se refere o parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 54.553, de 15 

de julho de 2009 

 

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Educação, e o Município de                          , objetivando a implementação do 

programa “São Paulo faz escola” na rede pública municipal de ensino 
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 O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor (a)                      , 

nos termos da autorização constante do Decreto nº                   , 

de               de                 de 2009, doravante designada SECRETARIA, e o 

Município de                         , neste ato representado por seu Prefeito(a), 

Senhor(a)                                           , R.G. nº                                 , CPF 

nº                                   , devidamente autorizado pela Lei municipal nº                     , 

de                             de                            , doravante denominado MUNICÍPIO, 

celebram o presente convênio, sujeito às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no 

que couber, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 

 

 O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “São 

Paulo faz escola”, nas escolas da rede pública municipal, de forma integrada à 

rede pública estadual de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho que integra 

o presente instrumento como Anexo. 

 § 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação 

fundamentada da área técnica da Pasta, poderá autorizar modificações 

incidentes sobre o Plano de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor 

adequação técnica, vedada a alteração do objeto do ajuste. 

 § 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão 

formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Da Execução 

 A SECRETARIA e o MUNICÍPIO indicarão, respectivamente, o seu gestor 

técnico e coordenador, encarregados de acompanhar e fiscalizar a execução do 

ajuste, os quais poderão ser substituídos mediante prévia comunicação por 

escrito entre os partícipes. 

 

 



149 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Das Atribuições dos Partícipes 

Para a execução do presente convênio os partícipes terão as seguintes 

atribuições: 

 I - compete à SECRETARIA: 

 a) autorizar a reprodução dos materiais pedagógicos relativos ao projeto 

“São Paulo faz escola”, que constam do currículo oficial do Estado de São 

Paulo, desde que respeitada a integridade da obra e dos créditos relativos aos 

direitos autorais, em conformidade com o estabelecido no Plano de Trabalho; 

 b) orientar a rede municipal de ensino na reprodução dos materiais 

referidos na alínea anterior, por disciplina e ano do ciclo II do ensino 

fundamental; 

 c) dar suporte ao MUNICÍPIO durante as negociações dos direitos 

autorais protegidos, em conformidade com a Lei federal nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998; 

 d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de 

Trabalho em conformidade com a Política Educacional do Estado; 

 II - compete ao MUNICÍPIO: 

 a) elaborar o plano de implantação do programa “São Paulo faz escola” 

nas escolas da rede pública municipal; 

 b) negociar diretamente a autorização de reprodução de materiais 

pedagógicos referidos na alínea “a”, do item I, desta cláusula, com os 

respectivos titulares, de modo a preservar os direitos autorais em conformidade 

com a Lei federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; 

 c) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento 

das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Dos Recursos Financeiros 

 O prazo de vigência do presente convênio é de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 

(sessenta) meses, mediante termo de aditamento a ser firmado pelo Titular da 

SECRETARIA. 
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CLÁUSULA SEXTA 

Da Denúncia e da Rescisão 

 

Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e 

será rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Divulgação 

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio 

deverá ser obrigatoriamente consignada a participação do Estado de São Paulo, 

por sua Secretaria da Educação, obedecidos os padrões estipulados pela 

SECRETARIA, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos 

termos do § 1º, do artigo 37, da Constituição Federal. 

 Parágrafo único - Notas publicitárias ou anúncios relativos ao presente 

ajuste não poderão ser emitidos sem que a sua forma e o seu teor tenham sido 

previamente aprovados pela SECRETARIA. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Do Foro 

 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões oriundas da 

execução deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas. 

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas. 

São Paulo,    de               de 20 

SECRETÁRIO (A) DA EDUCAÇÃO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE 

Testemunhas: 

1.______________________                            2.______________________ 

Nome:                                                                     Nome: 

R.G.:                                                                        R.G.: 

CPF:                                                                       CPF: 
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3.2.2 - Artigo 3º do Decreto nº 54.553 

A que se refere o parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 54.553, de 15 

de julho de 2009 

 

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e o 

Município de                  , objetivando a implementação do programa “Rede do 

Saber” na rede pública municipal de ensino 

 O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a) , nos termos da 

autorização constante do Decreto nº                     , de                  de                  de 

2009, doravante designada SECRETARIA, a FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu 

Presidente, Senhor(a)                         , nos termos de seu estatuto, aprovado 

pelo Decreto estadual nº 51.925, de 22 de junho de 2007, doravante denominada 

FDE, e o Município de , neste ato representado por seu Prefeito(a), 

Senhor(a)                                         , R.G. nº                        , CPF nº                             , 

devidamente autorizado pela Lei municipal nº                     , 

de              de                 de                     , doravante denominado MUNICÍPIO, 

celebram o presente convênio, sujeito 

às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, em conformidade com as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 

 O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “Rede 

do Saber”, nas escolas da rede pública municipal, de forma integrada à rede 

pública estadual de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho que integra o 

presente instrumento como Anexo. 

 § 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação 

fundamentada da área técnica da Pasta, poderá autorizar modificações 

incidentes sobre o Plano de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor 

adequação técnica, vedada a alteração do objeto do ajuste. 
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 § 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão 

formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Execução 

 

 A SECRETARIA indicará o seu gestor técnico e a FDE e o MUNICÍPIO os 

respectivos coordenadores, encarregados de acompanhar e fiscalizar a 

execução do ajuste, os quais poderão ser substituídos mediante prévia 

comunicação por escrito entre os partícipes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Atribuições dos Partícipes 

 

Para a execução do presente convênio os partícipes terão as seguintes 

atribuições: 

 I - compete à SECRETARIA: 

 a) disponibilizar ao MUNICÍPIO as videoconferências geradas nos 

estúdios da “Rede do Saber”; 

 b) oferecer a grade de programação das videoconferências, 

disponibilizada no sítio eletrônico da “Rede do Saber”; 

 c) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de 

Trabalho em conformidade com a Política Educacional do Estado; 

 II - compete à FDE disponibilizar ao MUNICÍPIO acesso à infovia oficial 

da SECRETARIA, necessário para garantir a geração das videoconferências; 

 III - compete ao MUNICÍPIO: 

 a) disponibilizar e preparar as salas de recepção das videoconferências 

geradas nos estúdios da “Rede do Saber”, em conformidade com as 

especificações constantes do Plano de Trabalho; 

 b) adotar as providências necessárias para que as salas de recepção 

apresentem condições adequadas à transmissão das videoconferências e 

acomodação do respectivo público; 

 c) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento 

das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade. 
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CLÁUSULA QUARTA 

Dos Recursos Financeiros 

 

O presente convênio não contempla repasse de recursos financeiros entre os 

partícipes, correndo as despesas à conta dos respectivos orçamentos, em 

conformidade com as atribuições previstas no plano de trabalho. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Do Prazo de Vigência 

 

 O prazo de vigência do presente convênio é de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 

(sessenta) meses, mediante termo de aditamento a ser firmado pelo Titular da 

SECRETARIA. 

CLÁUSULA SEXTA 

Da Denúncia e da Rescisão 

 

 Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e 

será rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Divulgação 

 

 Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 

convênio deverá ser obrigatoriamente consignada a participação do Estado de 

São Paulo, por sua Secretaria da Educação, obedecidos os padrões estipulados 

pela SECRETARIA, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos 

termos do § 1º, do artigo 37, da Constituição Federal. 

Parágrafo único - Notas publicitárias ou anúncios relativos ao presente ajuste 

não poderão ser emitidos sem que a sua forma e o seu teor tenham sido 

previamente aprovados pela SECRETARIA. 
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CLÁUSULA OITAVA 

Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões 

oriundas da execução deste convênio, após esgotadas as instâncias 

administrativas. 

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo 

subscritas. 

São Paulo,      de                de 20 

SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO                      PRESIDENTE DA FDE 

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE 

Testemunhas: 

1.______________________                               2.______________________ 

Nome:                                                                        Nome: 

R.G.:                                                                           R.G.: 

CPF:                                                                          CPF: 

 

                                           CPF: 

 

3.3 - RESOLUÇÃO SE - 66, DE 21-8-2009. DOE 24/08/09  

 Dispõe sobre a implementação do disposto no Decreto nº 54.553, de 15 

de julho de 2009, que institui o Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais conjuntas que proporcionem melhoria 

da qualidade da educação nas escolas das redes públicas municipais  O 

Secretário da Educação, com fundamento no disposto no artigo 5º do Decreto nº 

54.553/09, e considerando:  

  o êxito alcançado pelos programas Ler e Escrever e São Paulo faz 

escola, desenvolvidos na rede estadual de ensino;  

  o interesse manifestado pelos municípios na implementação de 

programas que lograram bons resultados nas escolas da rede estadual de 

ensino;  

  a importância da troca de experiências entre as diversas redes 

escolares na busca da melhoria da qualidade do ensino;  
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  a necessidade de subsidiar as ações das autoridades interessadas 

na celebração de convênio Estado/Município, resolve:  

 Art. 1º - O Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais visa à universalização do ensino de qualidade, no Estado de São 

Paulo e será implementado deforma descentralizada, observando-se o disposto 

nesta resolução.  

 Art. 2º - A Secretaria de Estado da Educação, representando o Estado, 

celebrará convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 

FDE e Municípios paulistas, tendo por objeto a implementação dos programas e 

projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria da Educação, nas escolas das 

redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de ensino, 

voltados às atividades pedagógicas, de formação continuada, de natureza 

preventiva, objetivando combater a vulnerabilidade infanto-juvenil, e de 

avaliação do rendimento escolar.  

 § 1º - Ficam as Diretorias de Ensino encarregadas de providenciar a 

formalização dos termos de convênio em suas respectivas áreas de jurisdição 

com os municípios interessados, para o desenvolvimento de programas e 

projetos relacionados ao objeto descrito no caput deste artigo.  

 § 2º - Às Diretorias de Ensino cabe indicar um Supervisor de Ensino que 

acompanhará a execução dos convênios, assegurando sua operacionalização 

em uma ação conjunta com os responsáveis, em nível da Diretoria de Ensino, 

pelos respectivos programas.  

 Art. 3º - Os convênios de que trata o artigo anterior obedecerão às 

minutas-padrão constantes dos anexos I, II e III, que integram o Decreto nº 

54.553/09 e observarão, no que couber, o disposto nos Decretos nºs 52.479, de 

14.12.2007, e 40.722, de 20.3.1996, devendo ser instruídos com parecer da 

Consultoria Jurídica da Pasta da Educação.  

 Art. 4º - Os Programas Ler e Escrever e São Paulo faz escola se 

constituirão nas primeiras ações previstas pelo Decreto nº 54.553/09, a serem 

desencadeadas pelo Estado/Município.  

 Art. 5º - Será constituída uma Comissão em nível central que definirá 

procedimentos e indicará estratégias necessárias à execução dos acordos que 

forem propostos.  
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 Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

3.4- PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAÇÃO – 2015 CHAMAMENTO 

PÚBLICO 

DECRETO Nº 51.627, DE 1º DE MARÇO DE 2007 

Institui o Programa "Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade" 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto nº 7.510, de 

29 de janeiro de 1976, que reorganizou a Secretaria da Educação, inserindo em 

seu campo funcional, dentre outras, as atribuições de promover o 

desenvolvimento de estudos visando à melhoria do desempenho do sistema 

estadual de educação, assim como fomentar o intercâmbio de informações e 

assistência técnica bilateral com instituições públicas e privadas; e considerando 

que a aproximação entre a Secretaria da Educação e as instituições de ensino 

superior responsáveis pela formação de docentes pode-se constituir em campo 

de construção de teorias, pesquisas e contribuições desencadeadoras de um 

salto de qualidade na educação pública estadual, 

Decreta: 

 Artigo 1º - Fica instituído o Programa "Bolsa Formação - Escola Pública e 

Universidade", destinado a alunos dos cursos de graduação de instituições de 

ensino superior que, sob supervisão de professores universitários, atuarão nas 

classes e no horário de aula da rede estadual de ensino ou em projetos de 

recuperação e apoio à aprendizagem. 

 Artigo 2º - O Programa tem os seguintes objetivos gerais: 

 I - possibilitar que as escolas públicas da rede estadual de 

ensino constituam-se em "campi" de pesquisa e desenvolvimento profissional 

para futuros docentes; 

 II - propiciar a integração entre os saberes desenvolvidos 

nas instituições de ensino superior e o perfil profissional necessário ao 

atendimento qualificado dos alunos da rede estadual de ensino; 

 III - permitir que os educadores da rede pública estadual, em 

colaboração com os alunos/pesquisadores das instituições de ensino superior, 

desenvolvam ações que contribuam para a melhoria da qualidade de ensino. 
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Artigo 3º - O Programa será desenvolvido pela Secretaria da 

Educação, diretamente ou por intermédio da Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação - FDE, mediante a celebração de convênios com instituições de 

ensino superior que atuem na formação de docentes para o ensino fundamental 

e médio, observada a minuta-padrão de termo de convênio que integra este 

decreto como seu Anexo I. 

Parágrafo único - Poderão apresentar planos de trabalho as 

instituições de ensino superior que mantenham cursos de graduação voltados 

para a formação de docentes, nos termos de normas complementares a serem 

editadas pela Secretaria da Educação. 

Artigo 4º - Incumbe à Secretaria da Educação: 

 I - estabelecer diretrizes para a execução do Programa de 

acordo com os projetos prioritários em desenvolvimento na rede estadual de 

ensino; 

 II - coordenar as ações do Programa; 

 III - estabelecer procedimentos para viabilizar a efetiva 

implantação e potencializar o Programa junto às unidades escolares da rede 

pública de ensino; 

 IV - planejar, acompanhar e avaliar os projetos 

desenvolvidos, que integrarão o Programa, a partir dos convênios firmados; 

 V - repassar os recursos necessários ao atendimento das 

despesas com a concessão de bolsas-auxílio aos alunos referidos no artigo 1º 

deste decreto e com a supervisão didática destes, por professores universitários. 

Parágrafo único - O valor a ser transferido à instituição de ensino 

superior será definido pela Secretaria da Educação, de acordo com a unidade 

de remuneração empregada, consistente em número de salas de aula e/ou de 

alunos atendidos. 

Artigo 5º - Fica autorizada a Secretaria da Educação a celebrar 

convênios com Municípios situados no Estado de São Paulo que manifestem 

interesse de aderir ao Programa, observada a minuta-padrão de termo de 

convênio que integra este decreto como Anexo II. 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução deste decreto 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 1º de março de 2007 

JOSÉ SERRA 

 

A QUE SE REFERE O ARTIGO 3º DO 

DECRETO Nº 51.627, DE 1º DE MARÇO DE 2007 

Termo de Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação - FDE e a instituição de ensino superior           , objetivando o 

desenvolvimento do Projeto dentro do Programa "Bolsa Formação - Escola 

Pública e Universidade". (Processo SE nº       ) 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, 

neste ato representada por seu Titular, devidamente autorizado pelo Governador 

do Estado, nos termos do Decreto nº       ,  de   de        de 2007, doravante 

denominada SE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, neste ato 

representada por seu Diretor Executivo, na forma de seu estatuto aprovado pelo 

Decreto nº 27.102, de 23 de junho de 1987, doravante denominada FDE, e a 

instituição de ensino superior                             , neste ato representada por seu 

Diretor, na forma de seu ato constitutivo, doravante denominada IES, têm entre 

si justo e acertado celebrar o presente convênio, que estará sujeito às normas 

da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 

22 de novembro de 1989, com as cláusulas que se seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 

O presente convênio tem por objeto a execução, mediante mútua 

colaboração, do Projeto                    dentro do Programa "Bolsa Formação - 

Escola Pública e Universidade", instituído pelo Decreto nº       , de   de      de 

2007, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado, que do 

presente é parte integrante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Das Obrigações dos Partícipes 

I - obrigações comuns: 
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a) executar o Projeto de que trata a cláusula primeira, respeitando 

seus objetivos e particularidades; 

b) proporcionar, reciprocamente: 

1. adequada implantação e desenvolvimento do Projeto; 

2. fluxo de dados e informações; 

3. apoio mútuo na utilização dos recursos humanos, financeiros e 

materiais disponíveis; 

4. supervisão da implantação, execução e avaliação do Projeto 

objeto deste Convênio; 

II - obrigações da SE: 

a) estabelecer as diretrizes e normas pedagógicas a serem 

observadas pela IES na execução do Projeto de que trata o presente convênio; 

b) destinar recursos financeiros à FDE para a execução deste 

convênio; 

c) definir os critérios para a elaboração, pela IES, dos relatórios 

atinentes à execução do convênio; 

d) acompanhar, avaliar e ajustar as atividades previstas neste 

convênio; 

e) incluir em sua proposta orçamentária, nos exercícios 

subsequentes, as dotações necessárias ao atendimento dos compromissos 

decorrentes deste convênio; 

f) promover debates, seminários para divulgação de resultados, 

troca de experiências e avaliação entre os parceiros do Programa; 

III - obrigações da FDE: 

a) repassar à IES o valor estipulado para custeio das despesas 

oriundas da execução do convênio; 

b) realizar o acompanhamento técnico e a execução do convênio; 

c) proceder sistematicamente, em conjunto com órgãos próprios da 

SE, à avaliação das atividades técnicas e financeiras, propondo as 

reformulações necessárias; 

d) fazer o controle financeiro dos recursos repassados; 

IV - obrigações da IES: 
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a) executar o objeto do convênio de acordo com o Plano de 

Trabalho, respeitadas as diretrizes e normas pedagógicas da SE, assim como a 

orientação da FDE; 

b) elaborar relatórios referentes ao Projeto, conforme critérios 

definidos pela SE; 

c) permitir e facilitar à SE e à FDE o acompanhamento e a 

supervisão do convênio; 

d) indicar professores orientadores que se responsabilizarão pelo 

desenvolvimento e acompanhamento do Projeto e pelas atividades dos alunos 

pesquisadores; 

e) assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido e a adequação 

da aplicação dos recursos financeiros; 

f) celebrar termo de compromisso de estágio com os alunos 

pesquisadores, controlar-lhes a frequência e promover a substituição dos que se 

desligarem no curso do Projeto; 

g) aplicar, integralmente, o valor repassado pela FDE na execução 

do objeto deste convênio; 

h) manter em dia a contabilidade e o movimento de despesas 

relativos ao desenvolvimento do convênio, permitindo o exame de toda a 

documentação contábil, quando solicitado pela FDE; 

i) arcar com a complementação de despesas eventuais que 

ultrapassem o valor dos repasses; 

j) comunicar à FDE toda alteração ocorrida em seu ato constitutivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Da Execução do Convênio 

I - a execução do Convênio ficará a cargo dos órgãos da SE, da 

FDE e da IES, no âmbito de suas respectivas competências e atribuições; 

II - cada partícipe se responsabilizará pelas contratações que fizer, 

na forma da lei. 

CLÁUSULA QUARTA 

Dos Recursos Financeiros 

I - o valor do presente convênio é de R$           (        ), que correrão 

à conta das seguintes dotações orçamentárias da SE: Elemento Econômico                               

; 
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II - a IES receberá da FDE, mensalmente, repasse de recursos, 

correspondente a R$        , destinados, com exclusividade, ao custeio de 

despesas oriundas da execução do Projeto, nos termos especificados no Plano 

de Trabalho; 

III - os repasses serão efetuados pela FDE na seguinte 

conformidade: 

a) concretizar-se-ão sempre até o 15º dia do mês subsequente ao 

da execução do convênio, conforme Projeto e Plano de Trabalho aprovados pela 

FDE, observado o inciso V desta cláusula; 

b) guardarão proporcionalidade com os dias de execução do 

convênio no mês; 

c) recebido o repasse, a IES terá o prazo de 10 (dez) dias para a 

respectiva prestação de contas; 

d) a aprovação das contas de um período permitirá, observado o 

inciso V desta cláusula, o repasse correspondente ao período seguinte, e assim 

sucessivamente, até o término do convênio; 

e) os saldos não gastos, ou cujo dispêndio não possa ser 

comprovado, deverão ser descontados do pedido de repasse do período 

seguinte; 

f) findo o convênio, a IES terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

prestação final de contas; 

g) os saldos não gastos, ou cujo dispêndio não possa ser 

comprovado, referentes à prestação final de contas, deverão ser restituídos à 

SE; 

h) a IES obriga-se expressamente a observar o disposto nos §§ 4º, 

5º e 6º do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, no tocante às aplicações financeiras dos recursos 

recebidos cuja utilização for diferida e à devolução de saldos financeiros 

remanescentes, na hipótese de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

ajuste; 

IV - Os recursos repassados pela FDE serão depositados em conta 

bancária específica, aberta pela IES, no Banco Nossa Caixa S.A.; 

V - O requerimento de repasse, protocolizado pela IES junto à FDE 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas seguinte ao encerramento do mês, será 
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instruído com relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, planilha 

das despesas decorrentes da concessão das bolsas-auxílio e da supervisão 

didática, guias de recolhimento referentes ao INSS e FGTS e cópia dos termos 

de compromisso de estágio firmados. 

CLÁUSULA QUINTA 

Da Suplementação dos Recursos Financeiros 

Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, e ocorrendo 

necessidade devidamente justificada pela IES e aprovada pela FDE, a SE 

poderá, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, 

suplementar por meio de termo de aditamento o valor deste convênio, nos 

seguintes casos: 

I - atualização do valor originalmente previsto; 

II - acréscimo de serviços inicialmente previstos ou daqueles a 

princípio não previstos, mas considerados imprescindíveis para a conclusão do 

objeto deste termo de convênio. 

CLÁUSULA SEXTA 

Das Alterações 

O presente convênio poderá ser alterado pelos signatários, 

mediante a lavratura de termos aditivos, tendo em vista a conveniência e o 

interesse dos partícipes. 

Parágrafo único - Sempre que não modifiquem a essência do 

objeto deste ajuste, caberá ao Titular da SE decidir a propósito das alterações 

de que trata esta cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Do Encerramento 

Concluído o objeto deste convênio, deverá a IES apresentar à SE 

relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, assim como prestação 

de contas nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Prestação de Contas 

A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata a 

Cláusula Quarta, inciso III, alínea "c", deste instrumento deverá ser feita pela IES 

à FDE, que enviará relatório à SE, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas 

do Estado. 
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CLÁUSULA NONA 

Da Vigência 

O presente convênio terá a duração de 2 (dois) anos, a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelos signatários, até o limite 

de 5 (cinco) anos, mediante lavratura do competente termo de aditamento.  

CLÁUSULA DÉCIMA 

Da Denúncia e da Rescisão 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita com antecedência de 90 

(noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de 

qualquer de suas cláusulas. 

Parágrafo único - O Secretário da Educação, o Diretor Executivo 

da FDE e o representante legal da IES são as autoridades competentes para 

denunciar ou rescindir o presente convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dos Casos Omissos 

Os casos omissos que surgirem na vigência deste convênio serão 

solucionados por consenso dos partícipes, mediante assinatura de instrumento 

específico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado para dirimir 

todas as questões resultantes da execução deste convênio, após esgotadas as 

instâncias administrativas. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente convênio em 3 (três) 

vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo,    de         de  2007 

 

 

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

DIRETOR EXECUTIVO DA FDE 

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 
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Testemunhas: 

1.__________________________ 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

 

2.__________________________ 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

 

A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º DO 

DECRETO Nº 51.627, DE 1º DE MARÇO DE 2007 

Termo de Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria da Educação, o Município de, a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE e a instituição de ensino superior, 

objetivando o desenvolvimento do Projeto dentro do Programa "Bolsa Formação 

- Escola Pública e Universidade". (Processo SE nº) 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, 

neste ato representada por seu Titular, devidamente autorizado pelo Governador 

do Estado, nos termos do Decreto nº        , de   de      de 2007, doravante 

denominada SE, o Município de        , neste ato representado pelo seu Prefeito, 

devidamente autorizado pela Lei nº    , de    de      de     , doravante denominado 

MUNICÍPIO, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, neste ato 

representada por seu Diretor Executivo, na forma de seu estatuto, aprovado pelo 

Decreto nº 27.102, de 23 de junho de 1987, doravante denominada FDE, e a 

instituição de ensino superior  , neste ato representada por seu Diretor, na forma 

de seu ato constitutivo, doravante denominada IES, têm entre si justo e acertado 

celebrar o presente convênio, que estará sujeito às normas da Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro 

de 1989, com as cláusulas que se seguem. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 

O presente convênio tem por objeto a execução, mediante mútua 

colaboração, do Projeto                    dentro do Programa "Bolsa Formação - 

Escola Pública e Universidade", instituído pelo Decreto nº  , de   de      de 2007, 

de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado, que do presente é 

parte integrante. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Das Obrigações dos Partícipes 

I - obrigações comuns: 

a) executar o Projeto de que trata a cláusula primeira, respeitando 

seus objetivos e particularidades; 

b) proporcionar, reciprocamente: 

1. adequada implantação e desenvolvimento do Projeto; 

2. fluxo de dados e informações; 

3. apoio mútuo na utilização dos recursos humanos, financeiros e 

materiais disponíveis; 

4. supervisão da implantação, execução e avaliação do Projeto 

objeto deste Convênio; 

II - obrigações da SE: 

a) estabelecer as diretrizes e normas pedagógicas a serem 

observadas pela IES na execução do Projeto de que trata o presente convênio; 

b) definir os critérios para a elaboração, pela IES, dos relatórios 

atinentes à execução deste convênio; 

c) acompanhar, avaliar e ajustar as atividades previstas neste 

convênio; 

d) promover debates, seminários para divulgação de resultados, 

troca de experiências, avaliação entre os parceiros do Programa; 

III - obrigações do MUNICÍPIO: 

a) repassar à FDE o valor estipulado para custeio das despesas 

oriundas da execução do convênio; 

b) criar instrumentos legais e regulamentares, se necessário, que 

viabilizem a execução do Projeto; 
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c) permitir o acompanhamento das ações referentes ao Projeto, a 

ser realizado pela FDE e SE; 

d) reservar em seu orçamento, para os exercícios subsequentes, 

as dotações necessárias ao atendimento dos compromissos decorrentes deste 

convênio; 

IV - obrigações da FDE: 

a) repassar à IES o valor estipulado para custeio das despesas 

oriundas da execução do convênio; 

b) realizar o acompanhamento técnico e a execução do convênio; 

c) proceder sistematicamente, em conjunto com órgãos próprios da 

SE, à avaliação das atividades técnicas e financeiras, propondo as 

reformulações necessárias; 

d) fazer o controle financeiro dos recursos repassados; 

V - Obrigações da IES: 

a) executar o objeto do convênio de acordo com o Plano de 

Trabalho, respeitadas as diretrizes e normas pedagógicas da SE, assim como a 

orientação da FDE; 

b) elaborar relatórios referentes ao Projeto, conforme critérios 

definidos pela SE; 

c) permitir e facilitar à SE e à FDE o acompanhamento e a 

supervisão do convênio; 

d) indicar professores orientadores que se responsabilizarão pelo 

desenvolvimento e acompanhamento do Projeto e pelas atividades dos alunos 

pesquisadores; 

e) assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido e a adequação 

da aplicação dos recursos financeiros; 

f) celebrar termo de compromisso de estágio com os alunos 

pesquisadores, controlar-lhes a frequência e promover a substituição dos que se 

desligarem no curso do Projeto; 

g) aplicar, integralmente, o valor repassado pela FDE na execução 

do objeto deste convênio; 

h) manter em dia a contabilidade e o movimento de despesas 

relativos ao desenvolvimento do convênio, permitindo o exame de toda a 

documentação contábil, quando solicitado pela FDE; 
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i) arcar com a complementação de despesas eventuais que 

ultrapassem o valor dos repasses; 

j) comunicar à FDE toda alteração ocorrida em seu ato constitutivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Da Execução do Convênio 

I - a execução do Convênio ficará a cargo dos órgãos da SE, do 

MUNICÍPIO, da FDE e da IES no âmbito de suas respectivas competências e 

atribuições; 

II - cada partícipe se responsabilizará pelas contratações que fizer, 

na forma da lei. 

CLÁUSULA QUARTA 

Dos Recursos Financeiros 

I - o valor do presente convênio é de R$ ()               , que correrão 

à conta das dotações orçamentárias próprias do Município: EE; 

II - a FDE repassará à IES, mensalmente, os recursos que lhe 

foram transferidos pelo Município, no montante de R$, destinados, com 

exclusividade, ao custeio de despesas oriundas da execução do Projeto, nos 

termos especificados no Plano de Trabalho; 

III - os repasses serão efetuados pela FDE na seguinte 

conformidade: 

a) concretizar-se-ão sempre até o 15º dia do mês subsequente ao 

da execução do convênio, conforme Projeto e Plano de Trabalho aprovados pela 

FDE, observado o inciso V desta cláusula;  

b) guardarão proporcionalidade com os dias de execução do 

convênio no mês; 

c) recebido o repasse, a IES terá o prazo de 10 (dez) dias para a 

respectiva prestação de contas; 

d) a aprovação das contas de um período permitirá, observado o 

inciso V desta cláusula, o repasse correspondente ao período seguinte, e assim 

sucessivamente, até o término do convênio; 

e) os saldos não gastos, ou cujo dispêndio não possa ser 

comprovado, deverão ser descontados do pedido de repasse do período 

seguinte; 



168 
 

f) findo o convênio, a IES terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

prestação final de contas; 

g) os saldos não gastos, ou cujo dispêndio não possa ser 

comprovado, referentes à prestação final de contas, deverão ser restituídos ao 

MUNICÍPIO; 

h) a IES obriga-se expressamente a observar o disposto nos §§ 4º, 

5º e 6º do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, no tocante às aplicações financeiras dos recursos 

recebidos cuja utilização for diferida e à devolução de saldos financeiros 

remanescentes, na hipótese de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

ajuste; 

IV - os recursos repassados pela FDE serão depositados em conta 

bancária específica, aberta pela IES, no Banco Nossa Caixa S.A.; 

V - O requerimento de repasse, protocolizado pela IES junto à FDE 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas seguinte ao encerramento do mês, será 

instruído com relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, planilha 

das despesas decorrentes da concessão das bolsas-auxílio e da supervisão 

didática, guias de recolhimento referentes ao INSS e FGTS e cópia dos termos 

de compromisso de estágio firmados. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Da Suplementação dos Recursos Financeiros 

Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, e ocorrendo 

necessidade devidamente justificada pela IES e aprovada pela FDE e pelo 

MUNICÍPIO, este poderá, observadas as normas legais e regulamentares 

pertinentes, suplementar por meio de termo de aditamento o valor deste 

convênio, nos seguintes casos: 

I - atualização do valor originalmente previsto;  

II - acréscimo de serviços inicialmente previstos ou daqueles a 

princípio não previstos, mas considerados imprescindíveis para a conclusão do 

objeto deste convênio. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Das Alterações 
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O presente convênio poderá ser alterado pelos signatários, 

mediante a lavratura de termos de aditamento, tendo em vista a conveniência e 

o interesse dos partícipes. 

Parágrafo único - Sempre que não modifiquem a essência do 

objeto deste ajuste, caberá ao Titular da SE decidir a propósito das alterações 

de que trata esta cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Do Encerramento 

Concluído o objeto deste convênio, deverá a IES apresentar à SE 

e ao Município relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, assim 

como prestação de contas nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do 

Estado.  

CLÁUSULA OITAVA 

Da Prestação de Contas 

A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata a 

Cláusula Quarta, inciso III, alínea "c", deste instrumento deverá ser feita pela IES 

à FDE, que enviará relatório à SE e ao MUNICÍPIO, nos moldes exigidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado. 

CLÁUSULA NONA 

Da Vigência 

O presente convênio terá a duração de 2 (dois) anos, a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelos signatários, até o limite 

de 5 (cinco) anos, mediante lavratura do competente termo de aditamento.  

CLÁUSULA DÉCIMA 

Da Denúncia e da Rescisão 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita com antecedência de 90 

(noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de 

qualquer de suas cláusulas. 

Parágrafo único - O Secretário da Educação, o Prefeito do 

Município, o Diretor Executivo da FDE e o representante legal da IES são as 

autoridades competentes para denunciar ou rescindir o presente convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dos Casos Omissos 
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Os casos omissos que surgirem na vigência deste convênio serão 

solucionados por consenso dos partícipes, mediante assinatura de instrumento 

específico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado para dirimir 

todas as questões resultantes da execução deste convênio, após esgotadas as 

instâncias administrativas. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente convênio em 4 

(quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo,  de       de  2007 

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DIRETOR EXECUTIVO DA FDE 

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

Testemunhas: 

1.__________________________ 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

 

2.__________________________ 

Nome: 

R.G.: 

CPF:  

 

3.5- RESOLUÇÃO SE Nº 74, DE 24-11-2011. 

Dispõe sobre o Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização e dá providências correlatas. O Secretário da Educação, à vista do 

que lhe representou a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, 

e considerando que:- o Decreto 51.627, de 1º de março de 2007, instituiu o 

Programa Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade, introduzindo, em 

caráter de colaboração, a participação e vivência de alunos das Instituições de 
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Ensino Superior, na prática pedagógica de sala de aula, junto aos professores 

da rede pública estadual e municipal;- essa vivência propicia a oportunidade 

ímpar de conhecer a realidade do contexto escolar, como também a 

possibilidade de concatenar a teoria acadêmica e a prática;- alunos, que chegam 

ao final do 2º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, já alfabetizados, conforme 

atestam institutos de pesquisa e avaliação educacional, tendem a obter sucesso 

de aprendizagem nos demais ciclos, 

Resolve: 

Artigo 1º - O Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização – 

Projeto Bolsa Alfabetização, que integra o Programa Bolsa Formação – Escola 

Pública e Universidade, mantido nas escolas da rede pública estadual, tem por 

objetivos: 

I - possibilitar o desenvolvimento de experiência e conhecimento, necessários 

aos futuros profissionais de educação, com relação à natureza da função 

docente no processo de alfabetização de alunos do 2º ano do Ciclo I do Ensino 

Fundamental, bem como de classes, do mesmo ciclo, voltadas para a 

recuperação da aprendizagem; 

II - apoiar os professores de 2º ano do Ciclo I ou de classes, do mesmo ciclo, 

voltadas para a recuperação da aprendizagem, na complexa ação pedagógica 

de garantir a obtenção das competências de leitura e de escrita a todos os 

alunos. 

Artigo 2º - A Secretaria da Educação firmará convênio com Instituições de Ensino 

Superior ou com entidades a elas vinculadas, que sejam incumbidas, regimental 

ou estatutariamente, de atividades de ensino, para proposta e execução de 

Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela Equipe de Gestão Institucional 

do Projeto Bolsa Alfabetização. 

§ 1º - Poderão inscrever-se para o Projeto Bolsa Alfabetização, as Instituições 

de Ensino Superior – IESs, sediadas no Estado de São Paulo, que possuam 

cursos presenciais, devidamente autorizados e/ou reconhecidos, na área de 

Pedagogia, centrada no magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental ou 

de licenciatura plena em Letras, ou ainda de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado/Doutorado) na área de didática da alfabetização. 

§ 2º - No ato de inscrição, a IES deverá apresentar o Certificado de Registro 

Cadastral, emitido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, 
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e Plano de Trabalho, elaborado com observância às diretrizes que embasam o 

Projeto. 

§ 3º - A Equipe de Gestão Institucional do Projeto Bolsa Alfabetização será 

responsável, dentre outras atribuições, por analisar e deliberar sobre a 

aprovação dos Planos de Trabalho apresentados pelas Instituições de Ensino 

Superior. 

§ 4º - As IESs aprovadas deverão abrir conta bancária no Banco do Brasil, 

exclusiva para operações financeiras do Projeto. 

Artigo 3º - Caberá à Secretaria da Educação, por intermédio da FDE: 

I - repassar os valores estipulados para custeio das despesas decorrentes da 

execução do convênio, observados seus respectivos termos; 

II - orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto em 

conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pela Equipe de Gestão 

Institucional; 

III - promover debates e seminários para divulgação de resultados, troca de 

experiências e avaliação entre os parceiros do projeto; 

IV - divulgar, juntamente com as IESs, conteúdos significativos produzidos pela 

parceria. 

Artigo 4º - Caberá à Instituição de Ensino Superior - IES: 

I - indicar professores orientadores, para acompanhamento da execução do 

Plano de Trabalho e para orientação dos alunos em suas pesquisas; 

II - indicar um interlocutor administrativo, responsável por representar a 

Instituição perante a Secretaria da Educação, para esclarecimentos e 

encaminhamentos operacionais; 

III - garantir a participação do orientador e do interlocutor, em reuniões mensais 

com a Equipe de Gestão Institucional, ou sempre que solicitados; 

IV - selecionar os alunos inscritos, conforme critérios estabelecidos no 

regulamento do Projeto; 

V - apoiar e acompanhar a qualidade do desempenho do professor orientador, 

subsidiando-o no desenvolvimento do Plano de Trabalho; 

VI - participar de reuniões promovidas pela Secretaria da Educação, quando 

solicitada; 

VII - assegurar a frequência dos alunos pesquisadores; 

VIII - substituir os alunos que deixarem de cumprir o regulamento do Projeto; 
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IX - atender a todas as disposições do regulamento do Projeto, dando efetivo 

cumprimento ao Plano de Trabalho; 

X - executar o objeto do convênio de acordo com o Plano de Trabalho, 

respeitadas as diretrizes e normas pedagógicas da Secretaria da Educação, 

assim como as orientações da FDE. 

Artigo 5º - Caberá ao aluno pesquisador, sob a supervisão de seu professor 

orientador: 

I - auxiliar o professor regente da classe na elaboração de diagnósticos 

pedagógicos de alunos; 

II - planejar e executar, em comum acordo com o professor regente da classe, 

atividades didáticas destinadas aos alunos, de forma individual ou em grupos; 

III - escolher, juntamente com o professor orientador, o tema para o 

desenvolvimento da pesquisa; 

IV - cumprir outras atribuições que estejam previstas no regulamento do Projeto. 

§ 1º - O aluno pesquisador deverá realizar suas atividades, na unidade escolar 

onde atua, com a carga horária de 20 horas semanais, de 2ª a 6ª feira, na 

seguinte conformidade: 

1 - 18 horas em classe de 2º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental ou em classe, 

do mesmo ciclo, voltada para a recuperação da aprendizagem, sendo 4 horas 

diárias, sempre com o professor regente da classe; 

2 - 2 Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPCs, realizado na unidade 

escolar, conforme regulamento do Projeto; 

§ 2º - Na impossibilidade de participar das HTPCs, o aluno pesquisador deverá 

cumprir a totalidade da carga horária semanal na classe de 2º ano do Ciclo I ou 

em classe, do mesmo ciclo, voltada para a recuperação da aprendizagem, junto 

com o professor regente da classe. 

Artigo 6º - As vagas para aluno pesquisador, em classes de 2º ano do Ciclo I do 

Ensino Fundamental ou em classes, do mesmo Ciclo, voltadas para a 

recuperação da aprendizagem, serão distribuídas entre as IESs, após serem 

selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

I – de adequação do Plano de Trabalho em relação às diretrizes propostas pelo 

Projeto Bolsa Alfabetização; 

II – de localização geográfica das unidades das IESs, de modo a favorecer o 

atendimento do número de classes das Diretorias de Ensino; 
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III – da quantidade de alunos universitários que se encontrem aptos a participar 

do Projeto Bolsa Alfabetização, de acordo com os requisitos estabelecidos no 

regulamento do Projeto; 

IV – de bom desempenho no atendimento às classes das unidades escolares 

no(s) ano(s) anterior (es). 

Artigo 7º - Caberá à Equipe de Gestão Institucional definir o período de indicação 

e encaminhamento dos alunos selecionados pelas IESs, respeitando o 

calendário escolar da rede pública estadual de ensino.  

Artigo 8º - O Plano de Trabalho será desenvolvido ao longo do ano letivo, 

observado o calendário escolar, devendo ser revisto anualmente. 

Artigo 9º - Os critérios que deverão subsidiar a elaboração dos Planos de 

Trabalho, a serem apresentados pelas IESs, observadas as diretrizes do Projeto 

Bolsa Alfabetização, serão objeto de regulamentação específica. 

Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 90, de 

8.12.2008. 

Notas: 

Decreto nº 51.627/07, à pág. 206 do vol. LXIII; 

Revoga a Res. SE nº 90/08, à pág. 199 do vol. LXVI. 

 

3.6 - CHAMAMENTO PÚBLICO – PROJETO BOLSA ESCOLA PÚBLICA E 

UNIVERSIDADE NA ALFABETIZAÇÃO – 2015  

 

3.6.1-OBJETO  

 Chamamento público para seleção de propostas de instituições de ensino 

superior, sediadas no Estado de São Paulo, interessadas em firmar termo de 

convênio para desenvolvimento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade 

na Alfabetização. O Projeto apoia os professores da rede pública estadual 

paulista, que atuam nas salas de ciclo I e, ao mesmo tempo, incide na formação 

do aluno dos cursos de Pedagogia, Letras e Pós-Graduação Stricto Sensu 

(didática da alfabetização).  Está estruturado, de modo a levar às instituições 

formadoras problemas relacionados à didática da alfabetização. 
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 Para isso os discentes, denominados “alunos pesquisadores”, desenvolvem 

uma investigação didática de caráter formativo, que implica em um melhor 

conhecimento da gestão da sala de aula.  

 O Projeto Bolsa Alfabetização viabiliza repasse de recursos, 

correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais) por classe atendida, destinados, 

com exclusividade, ao custeio de despesas oriundas do funcionamento do 

Projeto, sendo que dessa quantia R$ 200,00 (duzentos reais) deverá, 

obrigatoriamente, ser empregado pela IES para o custeio de despesas de 

alimentação e transporte dos alunos pesquisadores, nos termos especificados 

no Plano de Trabalho.  

 

3.6.2-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 As instituições interessadas deverão apresentar um Plano de Trabalho, 

de acordo com a Resolução SE 74, de 24-11-2011, da Secretaria de Estado da 

Educação. 

 Somente poderão participar do presente chamamento pessoas jurídicas 

devidamente constituídas que tenham por ramo de atividade o oferecimento de 

curso(s) de graduação de nível superior, que sejam regularmente cadastradas 

na FDE. 

 As IES que ainda não tenham cadastro atualizado na FDEpoderão 

requerer a sua inscrição no Departamento de Cadastro e Arquivo – DCA da FDE, 

desde que atendam a todos os requisitos exigidos para cadastramento. 

 Será vedada a participação de instituições:  

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;  

b) sob falência, concordata ou recuperação judicial e extrajudicial;  

c) impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus 

órgãos descentralizados.  

 

3.6.3-ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 Para a seleção, as Instituições de Ensino deverão entregar, até -

25/03/2015,  na sede da FDE, Departamento de Convênios; à Av. São  Luís,  n.º  

99,  15º  andar  –  República,  CEP  01046-001  –  São Paulo  –  SP,  de  segunda  

a  sexta-feira,  no  horário  das  08:30  às 17:00  horas,  único  envelope  fechado,  

em  cuja  parte externa estejam  identificados,  de  forma  clara,  Chamamento  
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Público  –Projeto  Bolsa  Alfabetização,  o  CNPJ  e  o  nome  da  instituição 

interessada, contendo em seu interior os seguintes documentos:  

I. Plano de Trabalho, na forma do modelo do Anexo, com a proposta da 

instituição de ensino para participação do Projeto Bolsa Alfabetização;  

II. Certificado de Registro Cadastral (CRC) da FDE, em plena validade;  

III. Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, no caso 

das instituições sem fins lucrativos;  

IV. Prova de regularidade junto ao Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN Estadual. 

 Obs.: as instituições de ensino também poderão encaminhar a 

documentação pelo Correio, com as devidas identificações acima descritas. 

 Nesse caso, será considerada a data de postagem. A documentação 

apresentada será analisada por Comissão instituída para esse fim. 

 

3.6.4- PLANO DE TRABALHO  

 A Equipe de Gestão Institucional será a responsável pela análise dos 

Planos de Trabalho apresentados e atribuirá as quantidades de bolsas de estudo 

aos Planos aprovados, até o limite das bolsas disponibilizadas pela Secretaria 

de Estado da Educação.  

 

3.6.5-TERMO DE CONVÊNIO  

 Constatado o atendimento às exigências do Chamamento será 

formalizado o Termo de Convênio, segundo modelo constante no site do Projeto: 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br, onde também estarão disponíveis os anexos: 

Plano de Trabalho, modelo de Declaração de Conta Bancária, Regulamento do 

Projeto Bolsa Alfabetização.  

 

3.6.6- OBSERVAÇÕES FINAIS  

 •A participação na seleção implica na aceitação integral e irretratável, 

pelos interessados, dos termos deste Chamamento e seus anexos indicados, 

não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento.   

 •A Instituição de Ensino é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados.   
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3.7-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROJETO BOLSA ESCOLA 

PÚBLICA E UNIVERSIDADE NA ALFABETIZAÇÃO REGULAMENTO 2015  

SEÇÃO I – DO ALUNO PESQUISADOR-CAPÍTULO I – ATRIBUIÇÕES DO 

ALUNO PESQUISADOR  

 Cabe ao aluno pesquisador, sob a supervisão de seu professor orientador 

da Instituição de Ensino Superior conveniada:  

a) conhecer os documentos que regem a unidade escolar, como o Regimento e 

a Proposta Pedagógica;  

b) informar-se sobre o perfil da comunidade atendida pela escola;  

c) conhecer o Planejamento Anual do professor regente;  

d) cumprir 20 (vinte) horas semanais, na escola que abriga sua investigação 

didática – escolhida sob orientação de seu professor orientador –, sendo: 18 

(dezoito) horas em sala de aula e 02 (duas) em ATPC – Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletivo;  

e) estabelecer vínculo de respeito mútuo com o diretor, vice-diretor, professor 

coordenador, professor regente, alunos e demais funcionários da escola;  

f) atuar, auxiliando o professor regente na elaboração de diagnósticos 

pedagógicos, quanto às hipóteses da escrita;  

g) planejar e executar, sempre em parceria com o professor regente, atividades 

pedagógicas, para serem desenvolvidas individualmente ou em grupo;  

h) participar de todos os encontros de formação promovidos pela Instituição de 

Ensino Superior, sendo que as faltas não serão permitidas e acarretam motivo 

de desligamento do aluno pesquisador do Projeto;  

i) registrar as atividades, constatações e reflexões propiciadas pela prática em 

sala de aula ou suscitadas pelo projeto de pesquisa a ser desenvolvido, junto à 

Instituição de Ensino Superior;  

j) apresentar e discutir com seu professor orientador os apontamentos 

registrados em sala de aula;  

k) desenvolver a investigação formativa de orientação didática, conforme os 

encaminhamentos de seu professor orientador;  

l) participar das reuniões de formação e avaliação do Projeto, sempre que 

solicitado pelos professores coordenadores, nas unidades escolares, e pelos 

professores orientadores, nas Instituições de Ensino Superior, respeitando sua 

carga horária.  
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3.7.1-CAPÍTULO II – CANDIDATOS A ALUNO PESQUISADOR 

 Poderá candidatar-se a aluno pesquisador, junto a uma Instituição de 

Ensino Superior conveniada, o estudante universitário que preencher 

integralmente os seguintes requisitos, conforme disposto na Resolução SE 74, 

de 24.11.2011:  

a) estar regularmente matriculado e frequentando um dos cursos:  

1. Pedagogia;  

2. Licenciatura Plena em Letras;  

3. Pós-Graduação Stricto Sensu na área de didática da alfabetização.  

b) ter interesse e disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas 

semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, incluindo duas horas semanais em 

ATPC (Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo), compatíveis com seu 

horário escolar, de segunda a sexta-feira, em classe de 2º ano do cicloI do 

Ensino Fundamental ou em classe do mesmo ciclo, voltada à recuperação da 

aprendizagem, desenvolvendo atividades junto ao professor regente, conforme 

disposto no Artigo 5º da Resolução nº 74, de 24.11. 2011;  

c) dispor de, no mínimo, duas horas semanais, para participar das reuniões com 

o professor orientador, em sua Instituição de Ensino Superior, nas datas 

estipuladas no Plano de Trabalho apresentado;  

d) não ser beneficiário de bolsa de estudos, financiamento universitário ou similar 

oriundos de recursos públicos.  

 

3.7.2-CAPÍTULO III – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO ALUNO PESQUISADOR 

 Para seleção do aluno pesquisador, em consonância com os objetivos do 

Projeto, é recomendável que a Instituição de Ensino Superior considere:  

a) participação bem avaliada no Projeto, nos anos anteriores;  

b) assiduidade;  

c) desempenho acadêmico;  

d) condição socioeconômica;  

e) sociabilidade;  

f) facilidade de acesso à região escolhida para a pesquisa;  

e) interesse pelos fundamentos teóricos do Programa Ler e Escrever. 
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3.7.3-CAPÍTULO IV – ENCAMINHAMENTO DO ALUNO PESQUISADOR 

PARA A ESCOLA 

 O encaminhamento do aluno pesquisador para a escola onde deverá 

atuar obedecerá aos seguintes procedimentos:  

a) Na Instituição de Ensino Superior  

1. o estudante universitário que preencher os pré-requisitos deverá procurar um 

professor orientador ou o interlocutor do Projeto, em sua Instituição de Ensino 

Superior, para candidatar-se a aluno pesquisador;  

2. a Instituição de Ensino Superior promoverá a análise do perfil do candidato, 

segundo critérios de seleção estabelecidos neste Regulamento, e o credenciará 

para participar do Bolsa Alfabetização, inscrevendo-o no site:  

www.bolsaalfabetizacao.fde.sp.gov.br;  

3. o interlocutor administrativo encaminhará o universitário à Diretoria Regional 

de Ensino escolhida pelo aluno, com base na consulta de bairros e/ou escolas 

e/ou endereços das unidades escolares disponíveis.  

b) Na Diretoria de Ensino 

1. o candidato deverá comparecer à Diretoria Regional de Ensino escolhida, 

munido dos documentos pessoais (RG e CPF) e do comprovante de matrícula  

(ou similar) na Instituição de Ensino Superior;  

2. a Diretoria Regional de Ensino determinará a escola onde o candidato atuará, 

buscando acomodá-lo na localidade de mais fácil acesso, de acordo com as 

vagas existentes, disponíveis;  

3. uma vez determinada a escola, a Diretoria Regional de Ensino registrará o 

encaminhamento do aluno pesquisador no site e emitirá duas vias do protocolo 

de encaminhamento, constando: nome, endereço da escola, data e horário em 

que o aluno deverá comparecer à unidade escolar;  

4. na data estipulada pela Diretoria Regional de Ensino, o aluno pesquisador 

deverá apresentar-se à unidade escolar, levando as duas vias do protocolo de 

encaminhamento;  

5. as duas vias do protocolo deverão ser assinadas pelo diretor ou professor 

Coordenador da escola; uma delas será arquivada na unidade escolar e a outra 

entregue ao aluno pesquisador, para arquivamento em sua Instituição de Ensino 

Superior;  
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6. se por quaisquer motivos o aluno não aceitar nenhuma das escolas para atuar 

em Diretoria Regional de Ensino específica, caberá à sua Instituição de  

Ensino Superior encaminhá-lo a outra, desde que confirme a existência de vagas 

disponíveis;  

c) Termo de Compromisso  

 Após o encaminhamento do aluno pesquisador à escola onde atuará, a 

Instituição de Ensino Superior deverá apresentar o Termo de Compromisso para 

conhecimento e assinatura do aluno pesquisador.  

 

3.7.4-CAPÍTULO V – DO DESLIGAMENTO DO ALUNO PESQUISADOR 

 O aluno pesquisador poderá ser desligado do Projeto quando:  

a) por qualquer motivo, deixar de ser aluno regular da Instituição de Ensino 

Superior;  

b) não cumprir a carga horária estabelecida, tanto na escola em que atua quanto 

nas reuniões semanais com o professor orientador;  

c) não contribuir para o bom andamento do Projeto, deixando de cumprir, com 

responsabilidade, as atividades junto ao professor regente da classe;  

d) desistir do curso de graduação ou ser reprovado por baixo rendimento escolar 

ou frequência;  

e) incorrer em indisciplina ou falta grave no exercício de sua colaboração como 

aluno pesquisador;  

f) for denunciado ou, por qualquer motivo, não for firmado o convênio entre sua  

Instituição de Ensino Superior e a Secretaria de Estado da Educação / Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação;  

g) exceder a 3 (três) dependências, ao longo do curso de graduação, ou ao limite 

de dependências, segundo a política adotada pela Instituição de Ensino 

Superior.  

 Para efetuar o desligamento do aluno pesquisador do Projeto, a Instituição 

de Ensino Superior ou a Diretoria Regional de Ensino deverá entrar no site e 

solicitar sua desativação, por meio de opção específica.  

 

3.8-SEÇÃO II – DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR-CAPÍTULO VI – 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

 Cabe às Instituições de Ensino Superior:  
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a) elaborar seu Plano de Trabalho, nos moldes definidos no ANEXO II deste 

Regulamento;  

b) proceder ao cadastramento da instituição, informando cursos conveniados, 

professores orientadores, interlocutores e alunos pesquisadores no site do 

Projeto;  

c) celebrar Termo de Compromisso com os alunos pesquisadores, controlando 

sua frequência e promovendo a substituição dos que se desligarem no 

transcurso do Projeto;  

d) responsabilizar-se por assuntos decorrentes da relação com seus alunos 

pesquisadores;  

e) aplicar, de forma integral, o recurso repassado para execução do objeto do 

convênio firmado, de acordo com os valores estipulados na planilha de custo 

apresentada no Plano de Trabalho;  

f) assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido ea adequação da aplicação 

dos recursos financeiros;  

g) arcar com a complementação de despesas eventuais que ultrapassem o valor 

dos repasses;  

h) manter em dia a contabilidade e o movimento de despesas relativas ao 

desenvolvimento do convênio, para efeito de exame de toda a documentação 

contábil, quando solicitada pela Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação;  

i) apresentar, periodicamente, relatórios de acompanhamento do convênio, em 

conformidade com as diretrizes determinadas pela Equipe de Gestão 

Institucional;  

j) permitir e facilitar à Secretaria de Estado da Educação e à Fundação para o  

Desenvolvimento da Educação o acompanhamento e a supervisão do convênio;  

k) comunicar à Fundação para o Desenvolvimento da Educação toda alteração 

ocorrida em seu ato constitutivo. 

 

3.8.1-CAPÍTULO VII – DO PLANO DE TRABALHO 

 Para se habilitarem a participar do Projeto, as Instituições de Ensino 

Superior deverão apresentar Plano de Trabalho, contendo: 

a) dados cadastrais da Instituição;  
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b) relação nominal do (s) professor (es) orientador (es) destacados pela 

Instituição de Ensino Superior, com seu (s) currículo (s) anexo (s);  

c) indicação do interlocutor administrativo da Instituição;  

d) apresentação da matriz curricular, ementas e bibliografia dos cursos de 

Pedagogia, Letras e Pós-Graduação Stricto Sensu (didática da alfabetização); 

e) proposta do número de classes de 2º ano do ciclo I do Ensino Fundamental 

ou de classes do mesmo ciclo, voltadas à recuperação da aprendizagem, por DE 

e município, a serem atendidas pela Instituição no âmbito do Projeto;  

f) relação nominal dos alunos selecionados para atuarem no Projeto, com os 

números dos respectivos registros de matrícula;  

g) descrição dos critérios utilizados para formação das turmas de orientação na  

Instituição, que deverão comportar, no máximo, até 40 (quarenta) alunos 

pesquisadores para cada professor orientador;  

h) cronograma e plano de desenvolvimento dos encontros semanais de 

formação, contendo:  

1. explicitação dos temas a serem abordados nos encontros ao longo do ano;  

2. datas e horários das reuniões;  

i) proposta de articulação do desenvolvimento da pesquisa de investigação 

didática (baseada no ANEXO I deste Regulamento), definida pela instituição;  

j) planilha de custos, por aluno, que demonstre a previsão mensal, por classe 

atendida, da aplicação dos recursos a serem repassados pela Secretaria de 

Estado da Educação;  

k) Carta Compromisso de abertura de conta bancária no Banco do Brasil;  

l) cronograma de execução;  

m) cronograma de desembolso.  

 

3.8.2-CAPÍTULO VIII – DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 São atribuições do professor orientador:  

a) selecionar, em conjunto com o interlocutor administrativo, os candidatos a 

alunos pesquisadores;  

b) preparar, com especial cuidado, fornecendo todas as informações 

necessárias, a entrada dos alunos de 1º semestre ou daqueles que nunca 

participaram do Projeto, nas Diretorias Regionais de Ensino e Unidades 

Escolares; 
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c) planejar ações junto aos alunos pesquisadores, visando ao desenvolvimento 

da pesquisa de investigação didática;  

d) auxiliar o aluno pesquisador, por meio de seu projeto de pesquisa didática, a 

registrar, compreender e analisar sua experiência no 2º ano, articulando-a com 

os conceitos e teorias sobre didática e processos de aprendizagem;  

e) promover permanente reflexão no aluno pesquisador, acerca da ética nas 

relações interpessoais e profissionais, pois isso contribui para a construção de 

uma conduta profissional consistente e responsável;  

f) promover encontros de formação destinados aos alunos pesquisadores sob 

sua tutoria, respeitando o cronograma anual apresentado no Plano de Trabalho;  

g) participar de todos os encontros de acompanhamento promovidos pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação;  

h) elaborar Relatório Circunstanciado sobre a atuação de seus alunos nas 

unidades escolares;  

i) validar mensalmente, no site, a frequência dos alunos pesquisadores e tomar 

as providências cabíveis nos casos de inconsistência.  

 

3.8.3- CAPÍTULO IX – DO INTERLOCUTOR ADMINISTRATIVO 

 São atribuições do interlocutor administrativo:  

a) gerenciar e controlar, administrativamente, o Projeto Bolsa Escola Pública e  

Universidade na Alfabetização, na Instituição de Ensino;  

b) selecionar, em conjunto com o professor orientador, os candidatos a alunos 

pesquisadores;  

c) realizar a prestação mensal de contas, junto à Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, encaminhando toda a documentação necessária 

ao setor responsável, no prazo estabelecido pelo Termo de Convênio;  

d) gerenciar e solucionar quaisquer conflitos que surjam em relação às 

obrigações da Instituição de Ensino Superior com os alunos pesquisadores.  

 

3.8.4-SEÇÃO III – DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CAPÍTULO 

X – DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

 Cabe à Secretaria de Estado da Educação, por meio da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação:  
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a) celebrar convênios com as Instituições de Ensino Superior para execução do 

Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização;  

b) estabelecer diretrizes e normas pedagógicas a serem observadas pelas 

Instituições de Ensino Superior no desenvolvimento do Projeto;  

c) trazer conteúdos e discussões atualizados, provenientes da área didática da 

alfabetização, para fomentar e aprofundar a reflexão;  

d) repassar às Instituições de Ensino Superior o valor estipulado no convênio, 

para custeio das despesas oriundas de sua execução;  

e) definir parâmetros para elaboração de relatórios de acompanhamento da 

execução do convênio pelas Instituições de Ensino Superior;  

f) promover debates e seminários para divulgação de resultados, troca de 

experiências e avaliação entre os parceiros do Projeto;   

g) proceder a distribuição das classes a serem atendidas pelas Instituições de 

Ensino Superior e habilitadas a participarem do Projeto, de acordo com os 

seguintes critérios estipulados pela Equipe de Gestão Institucional:   

 1.desempenho no Projeto, nos anos anteriores;  

 2.adequação do Plano de Trabalho em relação às diretrizes propostas 

 pelo Programa Ler e Escrever;  

 3.localização geográfica da instituição de ensino superior, de modo 

 a favorecer o atendimento do número de classes das Diretorias 

 Regionais de Ensino;  

 4.apresentação de estratégias de atendimento às escolas de 

 acesso mais difícil;   

 5.número de alunos aptos a participarem do Projeto;   

 6.índice de desempenho no ENADE (Exame Nacional de 

 Desempenho dos Estudantes).   

 

h) orientar e acompanhar as Instituições de Ensino Superior em relação  à 

prestação de contas e repasse dos recursos;  

i) realizar o acompanhamento técnico e a execução do convênio;  

j) proceder, sistematicamente, em conjunto com órgãos próprios da SEE, a 

avaliação das atividades técnicas e financeiras, propondo as reformulações 

necessárias. 
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3.8.5-CAPÍTULO XII – DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO  

 As Diretorias de Ensino são os órgãos regionais responsáveis pela 

gestão, acompanhamento e controle do desenvolvimento do Projeto, no conjunto 

das escolas sob sua jurisdição. São atribuições das Diretorias de Ensino:  

a) promover o acolhimento dos alunos pesquisadores, instruindo-os quanto aos 

princípios, objetivos e procedimentos referentes ao Projeto, bem como à conduta 

de interação com a equipe de funcionários da escola, alunos, professor regente 

e equipe gestora;  

b) acomodar os alunos pesquisadores nas classes de 2º ano do Ensino 

Fundamental Ciclo I, ou nas turmas de recuperação de aprendizagem do mesmo 

ciclo, encaminhando-os para as escolas em que atuarão, de acordo com o 

cronograma estabelecido pela Diretoria de Projetos Especiais, conforme 

disposto na alínea “g” do Capítulo XI deste Regulamento;  

c) orientar e acompanhar, junto às escolas sob sua jurisdição, o registro de 

frequência dos alunos pesquisadores, efetuado mensalmente pelos professores 

coordenadores.  

 

3.8.6-CAPÍTULO XIII – DAS UNIDADES ESCOLARES  

 As escolas são os órgãos responsáveis pela execução do Projeto Bolsa 

Escola Pública e Universidade na Alfabetização, e isso se dá pela atuação dos 

professores coordenadores de 1º ao 5º ano e professores regentes de 2º ano, 

sob a orientação e acompanhamento do diretor.  

Cabe ao professor coordenador e, na sua ausência, ao diretor:  

a) acolher e recepcionar o aluno pesquisador na unidade;  

b) planejar, junto com o professor regente, a orientação para atuação do aluno 

pesquisador em sala de aula;  

c) mediar as relações entre professor regente, aluno pesquisador e alunos da 

classe;  

d) incentivar o aluno pesquisador a participar das ATPCs (Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletivo);  

e) digitar mensalmente no site, a frequência do aluno pesquisador. 14  

São atribuições do professor regente:  

a) acolher e recepcionar o aluno pesquisador na unidade e na sala de aula;  

b) compartilhar seu planejamento semanal com o aluno pesquisador;  
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c) propor, gradativamente, ao aluno pesquisador a elaboração e execução de 

atividades à classe;  

d) envolver o aluno pesquisador no processo de avaliação periódica (sondagem);  

e) auxiliar o aluno pesquisador a consolidar sua conduta profissional;  

f) contribuir de forma solidária, ética e democrática para a formação da futura 

geração de professores.  

 

3.8.7-SEÇÃO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Somente após a celebração do convênio da Instituição de Ensino Superior 

com a Secretaria de Estado da Educação, o candidato poderá ser cadastrado no 

site pela IES para atuar em uma escola da rede pública estadual paulista.  

b) Não haverá transferência de alunos pesquisadores entre Instituições de 

Ensino Superior no âmbito do Projeto. O aluno pesquisador que se transferir para 

outra Instituição de Ensino Superior será, automaticamente, desligado do  

Projeto.  

c) Este Regulamento deverá ser rigorosamente considerado por todas as esferas 

de atuação do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, 

pois é parte integrante da Resolução SE 74, de 24.11.2011. Casos não 

contemplados neste Regulamento serão analisados, discutidos e solucionados 

no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação.  

 

3.8.8-ANEXO I - BOLSA ALFABETIZAÇÃO– DIRETRIZES GERAIS 

 Segundo os informes contidos no site da SEE o Programa Ler e Escrever 

foi concebido com o compromisso de fazer frente aos baixos índices de 

alfabetização no Estado de São Paulo, há nove anos. A meta era alfabetizar 

100% das crianças da rede estadual até os 8 anos de idade. Falta pouco para 

essa meta ser atendida e, a cada ano, o índice demonstra avanços. Uma das 

ações para dar suporte ao alcance dessa meta foi a implantação do Projeto Bolsa 

Alfabetização, que tem a missão de atingir objetivos estratégicos do Programa 

Ler e Escrever, enfocando as iniciativas empreendidas no Ciclo I do Ensino 

Fundamental, etapa decisiva na vida dos alunos nesse início da vida escolar.  

 O Programa Ler e Escrever produziu um conjunto de materiais de apoio 

para o aluno e para o professor do 1º ao 5º ano e desenvolveu um programa de 
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formação continuada, que visa acompanhar o trabalho pedagógico das escolas, 

por meio do professor coordenador, do gestor escolar e da equipe de formadores 

de todas as Diretorias Regionais de Ensino do Estado.  

 O Projeto Bolsa Alfabetização apoia os professores da rede que atuam 

nas salas de ciclo I e, ao mesmo tempo, incide na formação do aluno 

pesquisador, futuro professor. Na recente pesquisa “Formação inicial de 

professores para o Ensino Fundamental: Instituições Formadoras e seus 

Currículos”, feita pela Fundação Carlos Chagas, pesquisadores concluem que:  

– A proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à formação 

profissional específica é de 30%, ficando 70% para outros tipos de matérias 

oferecidas nas instituições formadoras. Cabe a ressalva já feita na análise das 

ementas. Segundo a pesquisa, nas disciplinas de formação profissional, 

predominam os referenciais teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica 

ou outros, com associação, em poucos casos, às práticas educacionais.  

– Os conteúdos das disciplinas a serem ensinados na Educação Básica 

(Alfabetização) comparecem apenas esporadicamente nos cursos de formação; 

na grande maioria dos cursos analisados, eles são abordados de forma genérica 

ou superficial, no interior das disciplinas de metodologias e práticas de ensino, 

sugerindo frágil associação com as práticas docentes.  

 O Projeto Bolsa Alfabetização está estruturado, de modo a levar às 

instituições formadoras, problemas relacionados à didática da alfabetização. 

Para isso, os alunos desenvolvem investigação didática de caráter formativo. O 

que se pretende é assentar as bases para um desenvolvimento profissional 

permanente dos docentes. A investigação didática tem ganhado cada vez mais 

importância na formação docente.  

 Por meio de experiências concretas de investigação, da realização de 

pequenas indagações, da delimitação de problemas didáticos, da formulação de 

hipóteses, da análise de informações sobre determinado problema, os alunos 

pesquisadores aproximam-se dos procedimentos da investigação didática. O 

objetivo não é formar pesquisadores teóricos, e sim, bons professores.  
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3.9 - MARCO CONCEITUAL 

 

 Neste Programa, compreende-se a Língua Portuguesa como 

conhecimento que se organiza, se reproduz e se recria nas diferentes práticas 

sociais de leitura e de escrita. Os propósitos são determinantes no modo de se 

ler, tanto quanto nas características do texto a ser produzido, as intenções de 

quem escreve. Estar alfabetizado significa saber mais do que decodificar textos 

simples, sabendo usar, de modo autônomo, os recursos da sua própria língua, 

por meio da leitura e da escrita, nos diferentes gêneros.  

 Nota-se que o uso de cartilhas e de métodos prontos não se mostrou 

eficiente para a conquista dos níveis mais avançados de alfabetização. Isso 

ocorre porque tais métodos não consideram o modo como os alunos pensam e 

se esforçam para construir conhecimentos sobre a escrita. Não levam os alunos 

para além do contato com palavras isoladas e frases simples, portanto, não 

cumprem o propósito de apresentar a língua na sua real complexidade como 

objeto social de conhecimento.  

 Sabe-se hoje que os alunos pensam sobre a escrita e desenvolvem 

complexas hipóteses para explicar as regularidades do sistema, mas tais 

conhecimentos não surgem espontaneamente, é preciso que seja dada aos 

alunos, em muitas situações de leitura e escrita, a oportunidade de refletirem 

sobre o sistema de escrita.  

 A escola e o professor, em especial, são os responsáveis por inserir os 

alunos nesse universo da cultura escrita e por compartilhar suas diferentes 

práticas. O acesso às práticas de leitura e de escrita é condição para a 

construção de conhecimentos sobre a língua e, para que haja aprendizagens 

nesse campo, é preciso que o aluno vivencie práticas de leitura e escrita 

significativas, ao longo de todo o 1º ciclo.  

 Para o sucesso na alfabetização, é necessário manter uma rotina de 

leitura e de escrita na escola, assim como, desenvolver projetos e sequências 

didáticas que permitam aos alunos refletir sobre o funcionamento do sistema de 

escrita, usos e funções da língua e sobre as especificidades da linguagem que 

se escreve.  

 Parte-se de uma concepção de aprendizagem construtivista, que 

considera o aluno sujeito de sua própria aprendizagem, pois, ele aprende nas 
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mais diferentes situações, às quais é chamado a resolver problemas 

significativos que demandem dele a elaboração de ideias e hipóteses próprias, 

como etapas rumo à compreensão da escrita alfabética. Tal como Delia Lerner, 

mestra em Didática e consultora do Projeto Alfabetização, “[...] compreende-se 

que o problema a ser resolvido deve ter sentido no campo de conhecimento dos 

alunos, porém não deve ser resolúvel só a partir dos conhecimentos que as 

crianças já possuem”. Em outras palavras, uma situação problemática tem de 

permitir que os alunos ponham em prática os esquemas de assimilação que já 

construíram e interpretam, a partir dos mesmos, porém estes conhecimentos 

prévios não devem ser suficientes para resolvê-la: a situação deve exigir a 

construção de novos conhecimentos ou de novas relações entre os já 

elaborados.  

 Também é conveniente que o problema seja rico e aberto, que coloque 

os alunos diante da necessidade de tomar decisões que lhes permitam escolher 

procedimentos ou caminhos diferentes (Douady, 1986; Inhelder, 1992).  

 O marco conceitual das concepções de ensino e de aprendizagem 

também deve embasar as estratégias de trabalho na formação de professores: 

entende-se que os alunos pesquisadores também são sujeitos de suas 

aprendizagens profissionais e que isso se faz no enfrentamento de situações 

homólogas àquelas vivenciadas pelos professores titulares.  

 Os alunos pesquisadores são entendidos como sujeitos históricos que 

carregam visões de mundo próprias, mediados em maior ou menor grau pela 

cultura escolar. São também sujeitos da própria aprendizagem e constroem 

conhecimentos sobre o que é ser professor, o que e como se ensina, nos 

diferentes contextos e nas interações de que participam, não só nas escolas em 

que atuam, mas, principalmente, na comunidade de sua IES.  

 A investigação didática de cunho formativo permitirá aos alunos 

pesquisadores conhecerem como as práticas pedagógicas podem ser mediadas 

por conhecimentos sobre a didática da língua em funcionamento em contextos 

reais de sala de aula.  

 Espera-se assim, aproximar alunos pesquisadores dos professores 

titulares das escolas públicas, envolvendo-os com os problemas próprios da 

transposição didática, da gestão de sala de aula e das relações de ensino e de 

aprendizagem na alfabetização inicial.  
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 A imersão na escola permitirá aos alunos lidar com a interpretação de 

gestos, atitudes, opiniões, hábitos e crenças sobre alfabetização, bem como as 

tantas ações do dia a dia de uma sala de aula, que lhes dará aptidão para 

enfrentarem os reais dilemas da alfabetização no 2º ano. Poderão participar do 

cotidiano da escola, mantendo-se numa relação mais horizontal, à medida que 

também atuarão junto aos alunos, sempre respeitando o papel distinto do 

professor regente da sala.  

 Nesse contexto, o trabalho do professor regente deve apoiar o aluno na 

sistematização de conhecimentos didáticos específicos, centrados nas 

diferentes situações em foco na pesquisa: leitura feita pelo professor; produção 

oral com destino escrito; cópia e ditado (ressignificação da cópia), leitura feita 

pelo aluno e escrita feita pelo aluno. Tais conteúdos devem ser sistematicamente 

acompanhados, ao longo do ano, conforme Plano de Trabalho da IES.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

 

 Possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos e 

experiências consistentes, necessários à formação de 

profissionais da educação bem qualificados, no tocante à 

natureza da função docente, no processo de alfabetização 

dos alunos do 2º ano e das turmas de recuperação de 

aprendizagem do Ciclo I;  

 Apoiar professores do 2º ano e das turmas de recuperação 

de aprendizagem do Ciclo I, na complexa ação pedagógica 

de garantir aprendizagem da leitura e da escrita a todos os 

alunos ao final do ano letivo.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Compreender que o fracasso da aprendizagem não se 

justifica pelo  erro ou problemas pessoais do aluno, mas 

pelas inadequadas ou  insuficientes condições de 

ensino.  
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2. Construir conhecimentos aprofundados e consistentes 

sobre a prática docente em relação ao processo de 

aprendizagem dos alunos.  

3. Apoiar e subsidiar os professores regentes na 

sistematização de  conteúdos de Língua Portuguesa, 

fortalecendo as relações entre ensino e aprendizagem, por 

meio da garantia de algumas condições e orientações 

didáticas importantes no processo de alfabetização no ciclo 

I.  

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS  

1.A entrada dos alunos pesquisadores na escola, principalmente para 

aqueles que vão à sala de aula pela primeira vez, é assunto dos mais delicados 

e exige um tratamento de conteúdo, principalmente de cunho atitudinal, que deve 

ser aprendido pelos alunos:  

a. postura adequada nos dois ambientes – faculdade e escola;  

b. identificação do aluno com o professor e a construção de um 

olhar mais compreensivo para a complexidade que é a sala de aula;  

c. discussão sobre o intercâmbio entre a diversidade técnica 

acadêmica e a prática pedagógica;  

d. construção de uma relação positiva entre alunos pesquisadores 

e professores regentes, que permita de fato a interação.  

 

3.9.1- PESQUISA DIDÁTICA DE CUNHO FORMATIVO  

a. Análises preliminares, com enfoque em:  

 •conteúdos;  

 •ensino usual;  

 •concepções dos alunos;  

 •contexto didático.  

b. Observação e o registro como estratégias metodológicas para 

desenvolvimento da investigação didática:  

 •O que registrar?  

 •Como registrar?  

 •Para que registrar?  



192 
 

c. Análises e reflexões sobre os registros:  

 •Foco – questões levantadas, respostas encontradas.  

 •A teoria em virtude dos problemas colocados.  

d. A escrita da pesquisa: coerência de ideias e coesão de texto.  

 

3.9.2- CONHECIMENTOS SOBRE O FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO: 

a.Avaliação escolar nas séries iniciais do Ensino Fundamental da 

rede pública estadual de ensino de São Paulo.  

b.Avaliação como regulação da função social da escola.  

c.Conceito de sondagem e análise dos mapas de 

acompanhamento da alfabetização.  

d.Análise da avaliação em seu município e na escola, onde atua 

como aluno pesquisador.  

 

3.9.3- CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS:  

a.Conceito de gênero do discurso e seu papel na definição dos 

objetos de estudo da leitura e da escrita.  

b.Os gêneros e os contextos de aprendizagem: propósitos, 

destinatários e portadores.  

c.Usos e funções da língua portuguesa, segundo práticas de 

leitura, escrita e aspectos da gramática (ortografia, pontuação etc).  

d.Conhecimentos sobre a linguagem que se escreve.  

 

3.9.4-CONHECIMENTOS PSICOLINGUÍSTICOS 

a.Concepções de aprendizagem, metodologias de ensino. 

b.Construção da escrita pelas crianças, hipóteses de escrita e sua 

evolução, segundo a Psicogênese da Língua Escrita e pesquisas 

correlatas.  

 

3.9.5-CONHECIMENTOS DIDÁTICOS:  

a. Ambiente alfabetizador.  

b. O papel do conhecimento didático no planejamento do professor.  

c. Planejamento de estratégias de apoio ao professor regente.  
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d.Intervenções didáticas.  

e. Planejamento de estratégias de apoio ao aluno.  

f. Conhecimento das intervenções pedagógicas junto aos alunos 

que não avançam ou que avançam pouco em suas aprendizagens. 

g.Condições e orientações didáticas para o desenvolvimento da 

pesquisa didática nos seguintes temas: leitura feita pelo professor; 

produção oral com destino escrito; cópia e ditado (ressignificação 

da cópia); leitura feita pelo aluno e escrita feita pelo aluno.  

 

3.9.6- AÇÕES 

 Espera-se que os alunos pesquisadores obtenham orientação adequada 

de sua IES, segundo plano de execução aprovado pela Secretaria da Educação 

e FDE, para o desenvolvimento das seguintes ações:  

 

1.desenvolver sua pesquisa formativa de investigação 

didática ao longo do ano, seguindo as orientações de 

professor orientador e articulando-se com o professor 

regente;  

2.desenvolver, em conjunto com o professor regente dasala, 

intervenções pedagógicas com os alunos que não avançam 

ou que avançam pouco em suas aprendizagens;  

3.colaborar com a gestão da sala, desenvolvendo plano de 

ação com os alunos mais avançados, para dar ao professor 

regente condição de acompanhar pequenos grupos de 

alunos que necessitem de atendimento mais individualizado;  

4.sistematizar as condições e as orientações didáticas de 

algumas das situações didáticas nucleares no ciclo I:  

 leitura feita pelo professor.  

 produção oral com destino escrito.  

 cópia e ditado (ressignificação da cópia).  

 leitura feita pelo aluno.  

 escrita feita pelo aluno.  
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5.construir boas intervenções didáticas, em conjunto com o 

professor regente, favorecendo o avanço dos alunos nas 

diferentes práticas de leitura e escrita;  

6.organizar ações capazes de promover e alimentar um 

ambiente alfabetizador para os alunos do 2º ano do ciclo I 

do Ensino Fundamental, ou em classes do mesmo ciclo, 

voltadas à recuperação da aprendizagem. 

 

3.9.7-DESENVOLVIMENTO 

 As IES devem apresentar um Plano de Trabalho, explicitando as linhas 

gerais de trabalho e a forma como pretendem articular os conteúdos propostos 

com o desenvolvimento da investigação didática. 
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ANEXO 4 - PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAÇÃO. AUTOR: MARISA 

GARCIA. CARGO: COORDENADORA DO PROGRAMA  

 

O Programa Bolsa Alfabetização foi criado pelo Decreto 51.627 de 1º de 

março de 2007, introduzindo, em caráter de colaboração, a participação de 

alunos das Instituições de Ensino Superior na prática pedagógica de sala de 

aula, junto aos professores da rede pública estadual. Essa vivência propicia não 

só a oportunidade ímpar de conhecer a realidade escolar, como também a 

possibilidade de concatenar a teoria acadêmica com a prática. 

Os estudantes dos cursos de Letras e Pedagogia – batizada com o nome 

de alunos pesquisadores (AP) – passam a apoiar os professores nas salas de 

aula do 2º ano do ciclo I ou em classes do mesmo ciclo, voltados para a 

recuperação da aprendizagem, na complexa ação pedagógica de garantir a 

obtenção das competências de leitura e de escrita por todos os alunos. 

Nesse processo, a prioridade dos APs em sala de aula é trabalhar com 

crianças que têm mais conhecimentos em leitura e escrita, fazendo intervenções 
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de modo que, junto com o professor titular, todos, na classe, possam avançar.  

A concepção que orienta tanto a atuação de um, quanto a do outro, é a do LER 

E ESCREVER, programa estreitamente vinculado ao Bolsa Alfabetização. 

Além da rotina cotidiana, o AP, como o próprio nome diz, faz uma 

pesquisa de natureza didática na sala de aula em que está atuando, para 

acompanhar o avanço dos alunos na leitura e na escrita. Orientado pelo 

respectivo professor orientador (PO) da Instituição de Ensino Superior onde 

estuda, ele observa e registra as atividades didáticas desenvolvidas em sala de 

aula, aprofundando esses procedimentos com estudos sobre os temas 

desenvolvidos. Essa investigação feita pelos alunos em sala de aula conta com 

a supervisão da Profª Delia Lerner, docente da Universidade de Buenos Aires. 

O Programa Bolsa Alfabetização foi estruturado com o propósito de 

discutir, junto às instituições formadoras, problemas relacionados à didática de 

alfabetização, que trazem questões vivas e candentes da prática educativa em 

sala de aula, para que se constituam conteúdos da formação inicial dos 

professores. 

São objetivos do Programa: 

a) aprimorar a formação inicial dos estudantes dos cursos de 

Pedagogia e de Letras, possibilitando-lhes atuar como docentes da 

rede pública de ensino, tendo conhecimento de tal realidade; 

b) favorecer o acesso à leitura e à escrita a todos os alunos do 2º 

ano ou de classes do mesmo ciclo, voltadas à recuperação da 

aprendizagem; 

c) comprometer as IES com a causa do ensino público. 

 

 Ano a ano o Programa vem ampliando a parceria com as instituições de 

ensino superior de todo o Estado, e isso representa mais alunos pesquisadores 

em franca atuação, participando diretamente na aprendizagem dos alunos da 

rede. 

 

4.1- PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAÇÃO 2013-AUTOR: FDE 

PROGRAMA LER E ESCREVER BOLSA ALFABETIZAÇÃO LISTA DE IES 

CONVENIADAS – 2013 
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 Associação Educacional Nove de Julho  

Centro Universitário Amparense  

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium  

Centro Universitário Central Paulista  

Centro Universitário Claretiano de Batatais  

Centro Universitario Italo Brasileiro  

Faculdade Ciências Econômicas e Administrativas Santa 

Rita de Cássia  

Faculdade das Américas  

Faculdade De Administração E Ciências Contábeis De 

São Roque  

Faculdade de Ciências Humanas de Garça  

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva  

Faculdade de Educação São Luís  

Faculdade de Educação Thereza Porto Marques  

Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista - FAIP  

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do 

Rio Pardo  

Faculdade De Filosofia Ciências E Letras De Ituverava  

Faculdade de Itapecerica da Serra  

Faculdade de Itápolis  

Faculdade de São Bernardo do Campo  

Faculdade de São José dos Campos  

Faculdade de São Vicente  

Faculdade Dottori  

Faculdade Faccat  

Faculdade Fernão Dias  

Faculdade Guaianás  

Faculdade Método de São Paulo  

Faculdade Network  

Faculdade Paschoal Dantas  

Faculdade Polis das Artes  

Faculdade Sumaré  
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Faculdade Unida de Suzano - UNISUZ  

Faculdades Adamantinenses Integradas  

Faculdades Atibaia  

Faculdades da Fundação de Ensino de Mococa  

Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e 

Educação de Guarulhos  

Instituição Universitária Moura Lacerda  

Instituto de Educação e Ensino Superior de Campinas  

Instituto Singularidades  

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior  

Universidade de Mogi das Cruzes  

Universidade de Ribeirão Preto - Campus Guarujá  

Universidade de Sorocaba  

Universidade de Taubaté  

Universidade do Sagrado Coração de Jesus  

Universidade Municipal de São Caetano do Sul  

 

ANEXO 5- PESQUISA DE CAMPO- QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

 

Questionário de sondagem com as professoras participantes do Projeto de 

Mestrado A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PERANTE O PROGRAMA LER E 

ESCREVER: MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES - PROGEPE UNINOVE- 

 

1) Qual é o percurso de sua formação atual? 

2) Qual é a sua experiência com o Programa Ler e Escrever? 

3) Quais os cursos de formação do Programa Ler e Escrever que você já 

participou? 

4) Quais os pontos positivos sobre o Programa Ler e Escrever? 

5) Quais os pontos negativos sobre o Programa Ler e Escrever? 

6) Qual a sugestão que você daria para contribuir com o Programa Ler e 

Escrever? 

7) Em sua opinião o que poderia ser feito para que o trabalho em equipe 

melhorasse? 

8) O que você espera da Secretaria do Estado perante a educação atual? 
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9) O que você mudaria na educação atual? 

10) Como você percebe diante da sua formação o aprendizado dos alunos? 

 

Agradeço a participação e grande contribuição neste projeto. 

Mestranda: Ivana Santiago Bueno. 

Orientadora: Profª Drª Patrícia Bioto-Cavalcanti. 

 

 

 


