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A alfabetização é um processo ativo porque pressupõe o reconhecimento da ação ne-
cessária da criança e do professor. A criança, motivada por finalidades sociais efetivas, 
pela necessidade de ampliar suas estratégias e o professor pelas práticas pedagógicas 
intencionais, de modo a contribuir efetivamente com os processos de construção da 
leitura e da escrita. 

Nesse seminário serão abordados temas que ajudarão os profissionais da educação a se 
apropriar dos conceitos que fundamentam o desenvolvimento das crianças e jovens que 
explicam as possibilidades de aprender; em seguida aprenderão a identificar de maneira 
prática as causas do porque não se alfabetizam e por fim aprenderão como alfabetizar 
nesses tempos pós pandemia.

A NTC por meio de sua plataforma virtual, promove formação em alta qualidade com 
profissionais de excelência, disponibilizando materiais didáticos, palestras e oficinas de 
forma interativa, fazendo com que o participante desenvolva e amplie conhecimentos 
de maneira mais autônoma.

SOBRE O
EVENTO

Soluções 

educacionais 

inovadoras para 

desenvolver os 

gestores, formar 

e transformar 

os educadores 

e revolucionar o 

aprendizado dos 

estudantes, de 

forma a prepará-los 

adequadamente 

para os desafios 

impostos 

pelo mundo 

contemporâneo.

BEM-VINDO 
AO NTC 
EDUCAÇÃO

Educadores de renome nacional colocam em pauta a aceleração 
da aprendizagem, com suporte pedagógico e emocional, para 
melhorar os resultados da escola.

2www.ntceventos.com.br
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 • Como aprendem as Crianças e Jovens
 • Alfabetizar em tempos de incerteza
 • Alfabetização e letramento na sala de aula
 • Desenvolvimento profissional de professoras alfabetizadoras
 • Leitura e produção de textos
 • Práticas de letramento matemático

DESTAQUES

Ressignificar as práticas pedagógicas, em sala de aula, nos 
anos iniciais do ensino fundamental, desenvolvendo um pro-
cesso de alfabetização na perspectiva do letramento, desta 
forma alinhando tais práticas às necessidades e usos da lin-
guagem em suas várias instâncias.

OBJETIVO

Em função da inviabilidade de realização de eventos presen-
ciais neste período de pandemia de COVID-19, este Simpósio 
se dará à distância, através da poderosa tecnologia da plata-
forma de realização de eventos on-line ao vivo do EventOn 
NTC, conduzido por renomados palestrantes,  para até 5000 
(cinco mil) participantes simultâneos, que fornece uma expe-
riência atraente e abrangente, produzindo um maior retorno 
do investimento para o Órgão e o participante. 

FORMATO DO EVENTO

Professores, alfabetizadores, coordenadores e gestores de 
instituições e redes de ensino.

PÚBLICO ALVO 

O conteúdo programático do seminário será abordado me-
diante palestras e oficinas ofertadas por renomados pro-
fessores. O seminário propiciará perfeita interação entre os 
palestrantes e participantes por intermédio comunicação via 
“chat” e áudio “on line”.

METODOLOGIA
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Porque você vai aprender na prática alfabetiza-
ção e letramento segundo a BNCC;

Porque você quer prestar serviços de educação 
de qualidade;

Porque você vai poder discutir sobre alfabetiza-
ção e letramento com profissionais de elevada e 
notória capacidade técnica de reconhecimento 
regional e nacional;

Porque você vai aprender sobre metodologias e 
os recursos didáticos na alfabetização;

Porque você vai trocar experiências com outros 
profissionais da educação;

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REQUISITOS TÉCNICOS
RECOMENDADOS

POR QUE
PARTICIPAR?
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único 
evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, transmis-
são de vídeo e áudio de alta qualidade independente do dispositivo: desktop, laptop, 
tablet ou telefone. 

Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar a sala do evento. 
 
Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em tempo real e até tenha um apresenta-
dor da plateia! 

Baixo custo
Conte com preços que fazem sentido para sua organização. 

Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar os melhores e mais dinâmicos eventos 
online do mercados

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE - 100% AO VIVO
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PALESTRANTES

Pedagoga e doutora em Psicologia Educacional pela Faculdade de Educação da UNICAMP. Atua na 
formação e no aperfeiçoamento de professores e gestores da Educação Infantil. Ministra cursos, 
seminários e palestras na área do desenvolvimento humano, currículo e metodologias ativas. 
Membro e colaboradora do Laboratório de Psicologia Genética da FE-Unicamp. Atualmente é 
docente do curso de extensão em Educação Infantil para professores da FE/UNICAMP. Atua como 
assessora pedagógica para gestores da Educação Infantil e Ensino Fundamental de algumas 
redes municipais de ensino. Participou como redatora da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) da Educação Infantil juntamente com o MEC. Faz parte do Conselho Consultivo da Câmara 
Temática da Diretoria de Desenvolvimento e Formação dos Profissionais da Educação da ANEBHI 
- Associação Nacional de Educação Básica Híbrida

ANDRÉA PATAPOFF DAL COLETO

Possui graduação em Bacharelado em Informática pela Universidade Positivo (1998), especialização 
na área de Gestão da Informação, Marketing e Neuropsicologia Educacional e mestrado em 
Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2005). Atualmente é professora da 
Universidade Positivo. Possui experiência na docência na área de Ciência da Computação, com 
ênfase em Lógica de Programação e na área de Educação, no curso de Pedagogia, como docente 
de Matemática. Responsável pelo programa Fórum de Líderes, que discute diversos assuntos 
institucionais com alunos representantes de todos os cursos de graduação da Universidade 
Positivo. Atua nos cursos superiores de tecnologia com o desenvolvimento de projetos, avaliação 
por meio de competências, metodologias ativas, projetos interdisciplinares e planejamento e 
organização de disciplinas online em cursos presenciais.

ISABELE MOLETTA

Doutora e mestre em educação, graduada em Pedagogia e especialista em educação especial, 
modalidades de intervenção na aprendizagem, psicopedagogia. É professora universitária, 
pesquisadora Integrante do grupo de pesquisa Práxis Educativa-Dimensões e Processos (PUC/
PR), pedagoga em escola pública do município de Curitiba, já atuou em núcleos de educação e na 
própria Secretaria de Educação de Curitiba. Parecerista de diversas Revistas Educacionais. Dedica-
se há anos a formação de professores e desenvolveu a tese sobre Desenvolvimento Profissional 
de Professoras Alfabetizadoras. Atuou em centro de atendimento especializado, desenvolvendo 
estratégias para crianças com dificuldades de aprendizagem, além da autoria de materiais 
didáticos para educação infantil e alfabetização.

LILIAMAR HOÇA
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Graduado (1966) em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio 
Preto, Mestre (1970), Doutor (1973) e Livre Docente (1983) em Psicologia pela Universidade de 
São Paulo. Membro da Academia Paulista de Psicologia e Professor Emérito pelo Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) onde exerceu o cargo de Professor Titular, 
Atualmente, integra a Cátedra de Educação Básica no Instituto de Estudos Avançados, USP, é 
assessor do Instituto Pensi, Fundação José Luiz Egydio Setubal, membro do Comitê Científico do 
Núcleo Ciência pela Infância, e membro da Diretoria da ANEBHI (Associação Nacional de Educação 
Básica Híbrida). Estuda o valor dos jogos e brincadeiras na Psicologia, Educação e Saúde, bem 
como a importância da promoção dos processos de aprendizagem e desenvolvimento em crianças 
e jovens.

LINO DE MACEDO

Professora, formadora de professores, mestre e doutora pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Integrou a equipe de Paulo Freire, quando foi secretário da educação na capital 
paulista, coordenou a Escola Cooperativa da Cidade de São Paulo (fundada por pais de alunos), 
assessorou projetos de formação continuada e reorientação curricular em várias Secretarias de 
Educação e no MEC, com destaque para o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. 
Atualmente desenvolve grupos independentes de formação continuada, cursos de extensão na 
Unicamp e assessoria para instituições educativas públicas e privadas. 

ROSAURA SOLIGO

Mestra em Ciências Sociais da Educação (Universidade Lusófona de Tecnologia e Humanidades – 
Lisboa/Portugal). Especialista em Literatura Infantil (Universidade Santa Úrsula – RJ). Professora 
de Pós-Graduação nas áreas de Letramento, Metodologia de Aprendizagem e Ensino da Escrita e 
Reflexões Práticas sobre Literatura Infantil)

SANDRA BOZZA
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Palestra 1: COMO APRENDEM AS CRIANÇAS E JOVENS?
Palestrante: Lino de Macedo

Nessa palestra, são consideradas duas condições fundamentais à Educação Bá-
sica, os alunos aprenderem a conviver com outras pessoas na escola bem como 
aprenderem os conteúdos disciplinares que ela ensina. 
O objetivo é apresentar noções de aprendizagem na perspectiva de Piaget, gra-
ças as quais crianças e jovens adquirem o conhecimento escolar. Vamos ensinar o 
que é:

 • Aprender em sentido estrito e em sentido lato;
 • Aprender em função da experiência física e lógico-matemática;
 • Em uma visão interacionista, por que conhecer implica em aprender?
 • O aprender em crianças pequenas, que frequentam a Educação Infantil;
 • O aprender em crianças, que frequentam a Escola Fundamental I;
 • O aprender em jovens, que frequentam a Escola Fundamental II ou o Ensino 

Médio;
 • Das diferenças entre e da importância em aprender conteúdos (disciplinares) 

e aprender formas (de pensar, agir, dizer ou sentir);
 • Jogos que proporcionam oportunidades de se observar e de se promover 

processos de aprendizagem, valiosos à Educação Básica.

Oficina A: ALFABETIZAÇÃO: DO FRACASSO AO SUCESSO
Instrutora: Andréa Patapoff Dal Coleto

Muitas são as incertezas presentes no cotidiano de professores alfabetizadores. 
Elas são frutos de um caminhar árduo e fecundo daqueles que, em busca de uma 
prática coerente com seus ideais de formar sujeitos autônomos, responsáveis, 
íntegros e conhecedores do mundo que os cercam, indagam constantemente: 
Como fazer para alfabetizar? Porque algumas crianças não se alfabetizam?
Para responder estas perguntas, esta palestra em consonância com uma oficina 
tem como propósito contribuir para o professor compreender a relação dos fato-
res que interferem na aquisição do conhecimento com a singularidade da aquisi-
ção da língua escrita para que possam oferecer melhores condições na constru-
ção de um sistema pedagógico, em que as crianças consigam exercer a condição 
humana serem sujeitos ativos do conhecimento e consigam garantir, desse modo, 
serem verdadeiros criadores da cultura, serem leitores e escritores do mundo. 
Vinculado a essa ideia, será necessário discutir as intervenções adequadas do 
professor numa dinâmica construtivista que possam fortalecer o professor no pla-
nejamento de situações ou atividades específicas para atender às necessidades 
da criança. Vamos abordar:

PROGRAMAÇÃO

DAS 08H ÀS 09H

DAS 09H ÀS 11H

22 DE JUNHO - MANHÃ
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Palestra 2: COMO ALFABETIZAR NESTES TEMPOS DE IN-
CERTEZA?
Palestrante: Rosaura Soligo

O objetivo da palestra é abordar as principais questões que dizem respeito às 
propostas de ensino, na alfabetização inicial, considerando o que já se sabe hoje 
sobre os processos de aprendizagem da língua escrita. 
Por se tratar de um tema complexo, há três textos de subsídio para leitura com-
plementar que, somados à palestra, compõem uma unidade formativa que permi-
tirá compreender melhor:

 • A relação entre aprendizagem e ensino
 • Quais procedimentos os alunos precisam aprender para que se alfabetizem
 • Tipos de propostas que favorecem a alfabetização inicial
 • O que considerar ao planejar essas propostas
 • Os desafios colocados à prática pedagógica nestes tempos de incerteza.
 • E aprender formas (de pensar, agir, dizer ou sentir);
 • Jogos que proporcionam oportunidades de se observar e de se promover 

processos de aprendizagem, valiosos à Educação Básica.

DAS 11H ÀS 12H

 • Alfabetização - do fracasso ao sucesso
 • Discutir as principais causas do fracasso na alfabetização brasileira e o anal-

fabetismo no Brasil - implicações políticas e psicológicas.
 • Refletir sobre o significado de “alfabetizar”.
 • Analisar o papel do professor no processo de construção da escrita pela 

criança identificando as possibilidades de intervenção de acordo com a pers-
pectiva construtivista.

 • As intervenções no processo de alfabetização 
 • Caracterizar uma boa atividade em alfabetização
 • Discutir propostas de registros escritos e atividades que permitam a supera-

ção das diferentes fases.
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Oficina B: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, LEITURA E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS EM SALA DE AULA
Instrutora: Sandra Bozza 

Experienciar como se dá o processo de alfabetização sem passar pelo treino das 
famílias silábicas é um dos grandes desafios de nossas escolas. A oficina tem por 
objetivo refletir sobre todos os conteúdos que envolvem o processo de alfabeti-
zar letrando, bem como demonstrar práticas necessárias para a consolidação da 
escrita ortográfica. Trabalharemos nessa oficina:

 • Processos de alfabetização
 • Letramento
 • Leitura e produção de textos

DAS 15H ÀS 16H30

22 DE JUNHO - TARDE

Palestra 4: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PRO-
FESSORAS ALFABETIZADORAS
Palestrante: Liliamar Hoça

Discutiremos o desenvolvimento profissional de professoras alfabetizadoras como 
um processo interlaçado pela prática, formação para o exercício do magistério e 
pelas aprendizagens representativas do momento histórico e social da educação, 
que originam “laços” que passam a constituir o processo. Para isso trabalhare-
mos:

 • as forças de trabalho do magistério que se constituiu como atividade femini-
na

 • laços geracionais, estabelecidos com alunos ao longo da trajetória profissio-
nal

 • laços profissionais que possibilitam transformações no fazer do professor; 
processos formativos que se constituem como laços contextuais da profissão 
constituídos nas e pelas relações estabelecidas com o grupo de trabalho, 
produzindo os conhecimentos da professora alfabetizadora e marcando mo-
mentos de transformação no desenvolvimento profissional. 

 • processos de aprendizagem, valiosos à Educação Básica.

DAS 14H ÀS 15H
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Oficina B: PRÁTICAS DE LETRAMENTO MATEMÁTICO NO 
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
Instrutora: Isabele Moletta

O objetivo da palestra é trazer as principais reflexões sobre a “Nova” matemática, 
a partir da perspectiva do Letramento matemático com base nas demandas do 
nosso mundo atual e nos direcionamentos trazidos pela BNCC. Para dar suporte 
às nossas reflexões, vamos entender um pouco do desenvolvimento do racio-
cínio lógico e da autonomia das crianças, a partir dos estudos de Jean Piaget e 
Constance Kamii; assim como os jogos e brincadeiras segundo Mizukami e Katia 
Smole; além dos estudos da Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrósio. Ao final do 
nosso encontro, pretendemos refletir sobre:

 • Por que “mudaram” a matemática?
 • A matemática além dos números e cálculos
 • Busca do desenvolvimento do raciocínio e da autonomia a partir do brincar
 • Desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade para a tomada de 

decisão
 • Precisamos decorar a tabuada?

DAS 16H30 ÀS 18H
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DATA
22 DE JUNHO DE 2022

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, terão aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
08 HORAS

HORÁRIO
08 ÀS 12 HORAS E

14 ÀS 18 HORAS

AGENDA
ONLINE

AMBIENTE
VIRTUAL
 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 

cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 



www.ntceventos.com.br

R$ 1180,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica 
     do  seminário.

 ■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome 
de Instituto NTC do Brasil LTDA 
CNPJ: 10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou 
Autorizaçã o de Fornecimento, com posterior pagamento 
na conta bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 
Conta Corrente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, poderão efetivar o 
pagamento através de:

 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).

INVESTIMENTO
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SCS Quadra 9 Bloco C Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001 Parte H 110 -
Asa Sul | Brasília

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

INFORMAÇÃO E
INSCRIÇÕES

www.ntceventos.com.br

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

@NTCNT @ NTCINSTITUTO@NTC_EVENTOS


