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Conheça a página! 

 

 MEC promoverá o fórum Tempo de Aprender na próxima semana  

  

Bem-vindo ao programa Tempo de Aprender! 

 Para secretários 

 Para coordenadores locais 

 Para professores 

 Para diretores e coordenadores pedagógicos 

Tempo de Aprender em números 

 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/#pna
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#para-professores
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#para-pais
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#pesquisas
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#multimidia
http://alfabetizacao.mec.gov.br/ultimas-noticias/290-mec-promovera-o-forum-tempo-de-aprender-na-proxima-semana
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#para_secretarios
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#para_coordenadores
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#para_professores
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#para_diretores
https://vlibras.gov.br/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#ancora


 

 

Conheça mais sobre o programa Tempo de Aprender 

 Perguntas frequentes 

 Biblioteca virtual 

 Manual de Boas Práticas 

 Normativos e legislação 

 Recursos pedagógicos 

 Multimídia e campanhas 

 Últimas notícias 

 Ficha técnica 

Eixos e ações do programa 

Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente, cujo propósito é melhorar a qualidade da 

alfabetização em todas as escolas públicas do país. Para isso, o programa realiza ações que atuam no 

sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e 

recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os 

professores e gestores da alfabetização. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização, o programa Tempo de Aprender propõe ações 

estruturadas em quatro eixos: 

 Eixo 1:Formação continuada de profissionais da alfabetização 

 Eixo 2:Apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização 

 Eixo 3:Aprimoramento das avaliações da alfabetização 

 Eixo 4:Valorização dos profissionais da alfabetização 

 

Eixo 1: Formação continuada de profissionais da alfabetização 

 

1.1 Formação prática para professores alfabetizadores 

          
 

1.2 Formação prática para gestores educacionais da alfabetização 

                           
 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/perguntas-e-respostas-frequentes
http://alfabetizacao.mec.gov.br/normativos-e-legislacao
http://alfabetizacao.mec.gov.br/multimidia-e-campanha
http://alfabetizacao.mec.gov.br/ultimas-noticias
http://alfabetizacao.mec.gov.br/ficha-tecnica
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#eixo1
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#eixo2
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#eixo3
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender#eixo4
https://www.escolavirtual.gov.br/programa/41
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/manual_do_curso_abc.PDF
http://alfabetizacao.mec.gov.br/cursos/244-praticas-de-producao-de-texto
http://alfabetizacao.mec.gov.br/cursos/praticas-de-alfabetizacao


 

1.3 Intercâmbio de professores alfabetizadores 

                        

 
 

 

 

1.4 Desenvolvimento profissional cooperativo 

 

Eixo 2: Apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização 

2.1 Sistemas on-line, recursos digitais e softwares de apoio à alfabetização, à literacia e à numeracia 

 

 
 

 
 

 

 

 

2.2 Apoio financeiro para assistentes de alfabetização e custeio para escolas 

 
                   

 

 

2.3 Reformulação do PNLD para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

                   

 

http://sora.mec.gov.br/
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/13526-edital-pnld-2022
http://alfabetizacao.mec.gov.br/cursos/246-curso-alfabetizacao-baseada-na-ciencia-abc
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/abc_na_pratica_v3.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/livro-de-atividades.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/som-das-letras
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/livro-do-professor_03_09.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game
http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/250-pdde-alfabetizacao
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/14094-edital-pnld-2023


 

2.4 Atenção individualizada a estudantes e suas famílias 

 
 

Eixo 3: Aprimoramento das avaliações da alfabetização 

3.1 Estudo Nacional de Fluência 

 

     
 

3.2 Aperfeiçoamento das avaliações do Saeb voltadas à alfabetização 

 

3.3 Avaliação de impacto das ações do programa 

 

       
   

3.4 Avaliações formativas para atenção individualizada 

 
 

 

 

 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/252-estudo-nacional-de-fluencia
http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/254-acao-para-o-aperfeicoamento-das-provas-do-saeb-voltadas-a-alfabetizacao
http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/255-monitoramento-de-processo-e-de-resultado-e-avaliacao-de-impacto
http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/255-monitoramento-de-processo-e-de-resultado-e-avaliacao-de-impacto
http://avaliacoes.mec.gov.br/


 

 

 

Eixo 4: Valorização dos profissionais da alfabetização 

4.1 Prêmio por desempenho para professores, diretores e coordenadores pedagógicos 

 

4.2 Promoção do bem-estar, motivação e engajamento profissional 

 
 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/conteudo-tempo-de-aprender/256-acao-de-reconhecimento-educacional

