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Curso ‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ – Edição 2021 

 

Módulo 1 - De 5 a 21 de abril de 2021 

Módulo 2 - De 4 a 28 de maio de 2021 

 

Saiba Mais 

Se você tem interesse em conhecer o "Método Paulo Freire", se você atua na Educação de 
Jovens e Adultos ou com alfabetização, esta é uma oportunidade imperdível.  

A partir do início do mês de abril de 2021, ofereceremos o curso ‘Como Alfabetizar com Paulo 
Freire’ – Edição 2021. Serão 16 videoaulas, divididas em 2 módulos de 8 videoaulas cada.  

Como alfabetizar estabelecendo o necessário diálogo, amoroso, sensível, entre saber popular 
e saber científico? Como alfabetizar a partir da filosofia da educação e da metodologia freiriana? 
Como alfabetizar de forma significativa e transformadora? Estas e outras questões serão 
abordadas neste curso. Trataremos da alfabetização na perspectiva da Educação Popular.  

Apropriando-se da experiência e da prática de Paulo Freire, você, junto com ele e conosco, da 
EaD Freiriana do Instituto Paulo Freire, de forma simples e direta, poderá enriquecer a sua atuação 
como alfabetizador(a) que aprende ao ensinar e que ensina ao aprender.  

Em 2019, celebramos os 30 anos do MOVA (Movimento de Alfabetização), criado por Paulo 
Freire, na cidade de São Paulo, quando foi Secretário da Educação, e que inspirou inúmeras outras 
iniciativas do MOVA. Desejamos, então, com este curso, homenagear a ousadia, o compromisso, a 
luta freiriana pela causa da alfabetização de jovens, adultos e idosos. Junte-se àqueles e àquelas 
que ajudam a dar continuidade e a fortalecer o legado freiriano, no Brasil e no mundo. E venha 
reafirmar e escrever a sua própria história e alfabetizar, com Paulo Freire, comprometendo-se com 
a causa dos “esfarrapados do mundo”.  

Certamente, no contexto deste curso da EaD Freiriana, aprenderemos e ensinaremos 
uns/umas aos(as) outros(as), uns/umas com os(as) outros(as). E concluiremos os nossos estudos 
acrescidos pela somatória de novos conhecimentos e saberes. 

Ajude-nos a divulgar o curso. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com 
educadores, educadoras, com pessoas interessadas no pensamento freiriano, nas diversas redes 
sociais que você frequenta. Contamos com a sua participação! 

 

Inscrição 

https://www.eadfreiriana.org/curso-cacpf-2021 
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Características da EaD Freiriana 

 

São características específicas da EaD Freiriana: 

I – Fundamentada no universo de princípios, práticas e metodologias formuladas e vivenciadas por 
Paulo Freire. 

II – Linguagem comunicativa, atualizada, dinâmica, criativa, valorizando a formação humana e a 
emancipação social, para além de lógica dos “treinamentos” e cuidadosa com o respeito e 
valorização às diversidades. 

III – Intercâmbio permanente entre os sujeitos do processo formativo: dos(as) educadores(as) com 
os educandos/as e dos educandos entre si. 

IV – Materiais pedagógicos abertos e atualizados permanentemente. 

V – Matriz curricular e relação pedagógica intertranscultural (partindo das relações humanas 
interculturais entre as pessoas, respeitando, valorizando e convivendo com as suas diferentes 
diferenças e múltiplas semelhanças) e intertransdisciplinar (superando o isolamento das disciplinas, 
das áreas do conhecimento, e sempre visando a uma visão de totalidade deste). 

VI – Mobilização das múltiplas dimensões do humano: afetiva, cognitiva, sensível, emocional, 
racional, lúdica etc. 

VII – EaD Freiriana conectada ao que se passa nos contextos nacional e internacional, na 
perspectiva da construção de comunidades virtuais de aprendizagem. 

VIII – Planejamento dialógico dos cursos e das jornadas: interconexão entre diferentes pessoas e 
áreas e definição de matrizes curriculares com base em pesquisas de interesse dos(as) cursistas e da 
experiência acumulada pelo Instituto Paulo Freire. 

IX – Equipes docentes de mestres, doutores, pós-doutores e livre-docentes com larga experiência 
na pedagogia referenciada na práxis de Paulo Freire. Contamos com educadores/as e não “tutores” 
ou “facilitadores”. 

X – Organização curricular intertranscultural, com base no planejamento dialógico e da 
horizontalidade na gestão das relações eco-político-pedagógicas. 

XI – Educandos e educandas considerados sujeitos ativos e participativos dos processos 
educacionais. 

XII – Educação para a práxis, que incentiva e promove a produção de novos conhecimentos e 
saberes pelos/as cursistas, educando não para constatar, mas para transformar a realidade. 

XIII – Transparência na aferição de créditos e na certificação dos cursos. 
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Curso ‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ 

 

‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ – Módulo 1 

Período de realização: De 5 a 21 de abril de 2021 

Docentes: Carlos Rodrigues Brandão, Ângela Biz Antunes, Sonia Couto, Simone Lee e Paulo 
Roberto Padilha. 

Formato: São 8 videoaulas iniciais de até 30 minutos cada. 

Exibição das videoaulas: todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nos dias 05/04/2021 (Live 
de lançamento do curso e primeira videoaula do módulo 1 no ar), 07, 09, 12, 14, 16, 19 e 
21/04/2021 + Live de encerramento do primeiro módulo, dia 23/04/2021. 

 

‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ – Módulo 2 

Período de realização: De 4 a 28 de maio de 2021 

Docentes: Carlos Rodrigues Brandão, Sonia Couto, Simone Lee, Francisca Pini, Sheila Ceccon, 
Moacir Gadotti e Paulo Roberto Padilha. 

Formato: São 8 videoaulas de até 30 minutos cada. 

Exibição das videoaulas: todas as terças e sextas-feiras, nos dias 04/05/2021 (Live de 
lançamento do módulo 2 e primeira videoaula deste módulo no ar), 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 
28/05/2021 + Live de encerramento do segundo curso, dia 31/05/2021. 

 

Objetivo do curso: Oferecer formação inicial para pessoas interessadas em aprender e/ou 
aprimorar práticas alfabetizadoras junto a jovens, adultos e idosos, na perspectiva do método, 
da metodologia e da filosofia de Paulo Freire, para atuar de forma crítica, social e 
emancipatória, em diálogo com os princípios e práticas da psicogênese da língua escrita 
desenvolvida por Emília Ferreiro e com conhecimentos da psicolinguística e da teoria 
psicológica e epistemológica de Jean Piaget, em especial, as diferentes hipóteses da construção 
da leitura e da escrita. Ao resgatar também as contribuições de Vigotsky, este curso pretende 
contribuir para a compreensão e a aplicação prática do construtivismo piagentiano, com o 
sócio-construtivismo vigotskyano e freiriano. 

Certificação pelo curso: até 48 horas pelas 16 videoaulas do curso + 27 horas pela participação 
no E-book, totalizando até 75 (setenta e cinco) horas de créditos possíveis. 

Metodologia do curso que você terá à sua disposição: Utilizamos como referência a teoria de 
conhecimento de Paulo Freire, e, portanto, a metodologia freiriana dialógica, part icipat iva, 
crít ica e criat iva. E você terá acesso à Plataforma da EaD Freiriana do Inst ituto Paulo Freire, 
onde encontrará: 

Aulas 100% online; estude onde quiser e no horário que for melhor para você. 
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Após o término do curso, você terá até 28/07/2021 para realizar o seu comentário reflexivo. E 
ainda terá acesso à plataforma da EaD Freiriana até 28/08/2021.  
 

Orientações metodológicas para a produção de art igo para o E-book inédito do curso, em dois 
chats, com transmissão ao vivo. 
 

Ex-cursistas part icipam de todos os cursos pela EaD Freiriana com desconto de 20%. Ou seja, 
no próximo curso, você já começa a ter direito a este desconto especial. 
 

Você passa a ser aluno(a) da Universitas Paulo Freire (UniFreire), que é uma rede de pessoas e 
inst ituições presentes em mais de 100 países, para dar cont inuidade ao legado Paulo Freire. 
Assim, receberá gratuitamente todas as publicações da UniFreire e notícias atuais dos IPFs de 
vários países do mundo. E poderá part icipar a cada dois anos dos Encontros Internacionais do 
Fórum Paulo Freire.  

Você poderá participar, se quiser, do grupo de WhatsApp deste Curso, para comentar as aulas, 
interagir com os colegas e com os docentes e avaliar processualmente a caminhada coletiva. 
 

E-book inédito do curso, elaborado pelos(as) cursistas - Opcionalmente, você poderá também 
ser autor ou autora do E-book inédito do curso: ‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ – Edição 
2021 e receberá ajuda e orientações processuais para isso. Escreva a sua própria história. 
Contribua com a prática pedagógica de outros educadores, compartilhando suas reflexões e 
experiências.  
 

Certificação – Você deverá realizar um comentário reflexivo no final do curso para ter direito à 
certificação de 48 horas. Você poderá receber certificado ainda certificação de até 75 horas de 
créditos-atividades, pela participação no curso e no e-book. 
 Bônus especial – 1) pdf do Caderno de Formação “Como Alfabetizar com Paulo Freire” - Trata-
se de uma publicação, produzida por toda a Equipe Pedagógica e docente da EaD Freiriana 
(São Paulo, IPF, 2019-2020). 2) pdf do Caderno de Formação “Educação de adultos como 
direito humanos” (São Paulo, Ed,L, 2009).  
 
#ESTUDANTEPAGAMEIA – Se você for estudante e estiver realizando qualquer tipo de curso, 
terá 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor de inscrição neste curso. Para nós, o 
fundamental é que você esteja estudando e que queira agregar ainda mais valor à sua 
formação, participando também deste nosso curso. Para tanto, você, ao fazer a sua inscrição, 
encontrará um espaço próprio para receber seu bônus especial para completar a sua inscrição 
como este maravilhoso desconto. É só digitar em cupom: #ESTUDANTEPAGAMEIA. 
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Programação do Curso 

 

Módulo 1 

05/04/2021 Videoaula 1  O que é o Método Paulo Freire (I) 

07/04/2021 Videoaula 2 Universo vocabular, palavra geradora e tema gerador como 
momentos da Leitura do Mundo 

09/04/2021 Videoaula 3 Leitura do Mundo: a conscientização como prática 
pedagógica e a politização do ato educativo 

12/04/2021 Videoaula 4 Contra o quê? Em nome de quê? E o diálogo como 
sentimento de amor tornado ação política e transformadora 

14/04/2021 Videoaula 5 O Método Paulo Freire e os primeiros exercícios de escritas 
de alfabetizandos jovens, adultos e idosos 

16/04/2021 Videoaula 6 A importância da oralidade, escrita e leitura na 
alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos 

19/04/2021 Videoaula 7 Psicogênese da Língua Escrita 

21/04/2021 Videoaula 8 Alfabetização (Etno)Matemática 

 

Módulo 2 

04/05/2021 Videoaula 9  O que é o Método Paulo Freire (II) 

07/05/2021 Videoaula 10 Práticas de leitura na alfabetização de jovens, adultos e 
idosos 

11/05/2021 Videoaula 11 Práticas de escrita (produção de texto) na alfabetização de 
jovens, adultos e idosos 

14/05/2021 Videoaula 12 O papel das múltiplas linguagens e da lucididade na 
alfabetização de jovens, adultos e idosos 

18/05/2021 Videoaula 13 A avaliação processual e dialógica no processo de 
alfabetização 

21/05/2021 Videoaula 14 O trabalho com diferentes gêneros textuais na 
alfabetização de jovens, adultos e idosos 

25/05/2021 Videoaula 15 Materiais didáticos na perspectiva da alfabetização 
freiriana: cuidados pedagógicos do(a) alfabetizador(a) 

28/05/2021 Videoaula 16 Como alfabetizar hoje com Paulo Freire 
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Sobre o comentário reflexivo 

Após o final do curso, o(a) cursista deverá enviar um comentário reflexivo-crítico à EaD Freriana 
até 28 de julho de 2021. Os comentários reflexivos devem conter o seguinte: 

a) suas reflexões relacionadas às aulas assistidas. Não necessariamente sobre todas as 
videoaulas; 

b) suas principais aprendizagens relacionadas às aulas e sua breve avaliação sobre algumas 
delas (o que foi mais importante, mais proveitoso, o que gostaria que fosse diferente, 
sugestões etc.); 

c) O comentário reflexivo deve ter, no máximo, 2.000 caracteres com espaços, em formulário 
próprio, na plataforma do curso. 

d) Ao longo do curso, cada cursista poderá também tecer comentários reflexivos na plataforma, 
sem limites de caracteres, sobre cada videoaula assistida. Com isso, cada cursista poderá ler e 
comentar os textos de seus colegas e sentir-se livre para comentar as produções dos(as) demais 
cursistas, observando os mesmos critérios acima. 

 

Sobre a Certificação 

Você receberá certificado integral ou parcial, com até 75 horas, conforme a sua participação no 
curso e e-book Os créditos serão consignados no seu Certificado, a partir dos registros de suas 
participações nas lives, nas aulas e de seu comentário crítico-reflexivo. O certificado será 
fornecido em pdf para download, pelo Instituto Paulo Freire e pela Universitas Paulo Freire, e 
será assinado pelo professor Moacir Gadotti (Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire) e 
Paulo Roberto Padilha (Coordenação Geral da EaD Freiriana e deste curso). Os certificados 
serão disponibilizados a partir de 20 de agosto de 2021. 

Dúvidas e outras informações, escreva para: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org. 

 

Sobre o e-book 

Além de participar do curso com todas as mediações e interações previstas, o(a) cursista tem 
ainda a opção de participar como co-autor(a) de um e-book intitulado ‘Como alfabetizar com 
Paulo Freire’ – Edição 2021, produzindo seu artigo. Será mais uma publicação histórica da EaD 
Freiriana, com registro ISBN.  

Os(as) cursistas que participarem como autores(as) do e-book terão orientações metodológicas 
processuais para a produção de artigo, em dois chats, com transmissão ao vivo. Além de 
receber mais 27 horas de crédito-atividades, para fins de certificação, podendo chegar a 75 
horas. 

../../../../../../../Downloads/eadfreiriana_certificado@paulofreire.org
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Escreva a sua própria história. Contribua com a prática pedagógica de outros educadores, 
compartilhando suas reflexões e experiências.  

Mas atenção! a) Caso o(a) cursista inscrito(a) no E-book do curso não entregar a versão 
preliminar de seu artigo dentro no prazo previsto para esta entrega, perderá o valor total de sua 
inscrição nesta publicação, nada mais tendo direito a reclamar a este respeito. 

b) Caso o artigo produzido para publicação no E-book não seja aprovado pelo Conselho 
Editorial da EaD Freiriana, conforme critérios previamente definidos para a sua produção 
(Documento disponível na Plataforma do Curso) e esgotadas as orientações de atualização do 
texto, bem como findo o prazo para a entrega final do texto, o valor da inscrição no E-book não 
será devolvido. 

 

Material de Apoio 

Participe do Curso ‘Como alfabetizar com Paulo Freire’ – Edição 2021 e contribua com o 
trabalho do Instituto Paulo Freire ao adquirir os materiais de apoio produzidos pela Instituição. 

Ao adquirir o Material de Apoio, você receberá em sua casa, pelo Correio, sem nenhum custo a 
mais. Mas apenas para endereços no território nacional. Caso o(a) informe o endereço incorreto 
ou incompleto, terá que arcar com os custos do reenvio. 

O livro que faz parte do Material de Apoio deste curso é: 
Alfabetizar e Conscientizar: Paulo Freire, 50 anos de Angicos.  

Livro comemorativo, organizado pelo professor Moacir 
Gadotti, confeccionado em capa dura, papel couché, 
colorido, com muitas fotos históricas, distribuídas em 448 
páginas. Foi publicado em 2014, e conta que há 50 anos 
antes, ocorria, em Angicos (RN), uma experiência 
educacional que notabilizou, nacional e internacionalmente, 
Paulo Freire e sua proposta pedagógica. O projeto-político do 
Patrono da Educação Brasileira foi fundamentalmente um 
repensar da própria educação, em geral, e da educação 
pública, em particular, como uma contribuição para a 
constituição da democracia e da cidadania. 

 

Alfabetizar e Conscientizar: Paulo Freire, 50 anos de Angicos, Moacir Gadotti (organizador) | 
Editora e Livraria Instituto Paulo Freire | Ano: 2014 | Páginas: 448 | ISBN: 978-85-60867-15-8 | 
Acabamento: Capa dura, brochura | Formato: 17,5 x 25 cm | Peso: 400 gramas | Área: Educação, 
Alfabetização, Memória. 

Obs. Quantidades limitadas. Apenas 100 exemplares. 
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Investimento no Curso ‘Como alfabetizar com Paulo Freire’- 
Edição 2021 

Inscrição no Curso = R$ 157,00 

Inscrição no Curso + Participação no e-book = R$ 507,00 

Inscrição no Curso + Material de Apoio = R$ 277,00 

Inscrição no Curso + Participação no e-book + Material de Apoio = R$ 627,00 

 

O valor do curso poderá ser pago à vista, com boleto ou cartão de crédito, ou com cartão de 
crédito em até 3 parcelas, sem juros. Parcelando de 4 a 10 vezes, há juros cobrados pela operadora 
do cartão. 

 

Ex-cursista da EaD Freiriana tem desconto de 20% no valor do Curso 

Solicite seu cupom de desconto em: eadfreiriana@paulofreire.org 

 

Estudante tem 50% no valor do Curso – Digite em Cupom: #ESTUDANTEPAGAMEIA 

#ESTUDANTEPAGAMEIA – Se você for estudante e estiver realizando algum curso, terá 50% 
(cinquenta por cento) de desconto sobre o valor de sua inscrição. Para nós, o fundamental é que 
você esteja estudando e que queira agregar ainda mais valor à sua formação, participando 
também deste nosso curso. Para tanto, você, ao fazer a sua inscrição, encontrará um espaço 
próprio para receber seu bônus especial para completar a sua inscrição como este maravilhoso 
desconto. É só digitar em cupom: #ESTUDANTEPAGAMEIA 

Atenção! O desconto é concedido apenas no valor do curso. Não vale para a participação no e-
book e na aquisição do Material de Apoio. 

 

mailto:eadfreiriana@paulofreire.org
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Quadro-síntese dos créditos possíveis 

ITENS PRODUTOS 
HORAS-

ATIVIDADE 

COMO AFERIR CRÉDITOS 

(15 HORAS = 1 CRÉDITO) 

1. Comentários reflexivos no final do 
Curso sobre as 16 videoaulas 
equivalerá a 40 horas para fins de 
certificação. 

40 

Acessar a aula na plataforma 
do curso, assisti-la e postar 
seu comentário na plataforma 
do curso, ao final do curso.  

2. Cada transmissão ao vivo (abertura do 
curso e encerramento módulo 1, 
abertura do módulo 2 e encerramento 
do curso) é também aula para 
aprofundamento de estudo. Ao assistir 
as lives, o(a) cursista receberá crédito 
adicional de 2 horas. Como serão 4 
lives, o total de créditos possíveis será 
de 8 horas. 

8 horas 

Créditos totais possíveis para 
esta modalidade 

 

4 lives x 2 horas cada = 8 horas 

3. TOTAL DE CRÉDITOS POSSÍVEIS 48 HORAS- 

ATIV. 

Tendo cumprido todas as 
horas-atividade acima 
previstas. 

Outros créditos possíveis: PARTICIPAÇÃO NO E-BOOK DO CURSO 

4. Chat para orientação de produção do 
artigo (serão 2 encontros x 1,5 horas 
créditos de horas, cada) = total de 3 
horas. 

3 

Ao assistir as transmissões, 
o(a) cursista receberá 1,5 
horas de créditos por cada 
chats/encontros de orientação 
para a produção do artigo  

5.  Crédito por pessoa pela produção de 
artigo (individual) a ser publicado no E-
book do curso. 24 

Crédito de 24 horas 
correspondentes à produção 
do artigo (desde que o mesmo 
seja aprovado e publicado, 
conforme critérios do curso) 

 SUB TOTAL 27  

6.  

TOTAL DE CRÉDITOS POSSÍVEIS 75 (*) 

 

TOTAL COM TODAS AS 
ATIVIDADES POSSÍVEIS = 75  

(*) Cada 15 horas-atividade corresponde a 1 (hum) credito-atividade. Portanto, 75 horas de 
atividades corresponderão a 5 (cinco) CRÉDITOS-ATIVIDADE. 
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Conheça os(as) educadores do Curso ‘Como Alfabetizar com Paulo 
Freire’ 

 

Ângela Biz Antunes 

Doutora e mestra em Educação pela Faculdade de Educação da USP (FEUSP-2002 e 
1997). Licenciada em Letras (1982), Pedagogia (1985). Participou como 
colaboradora dos livros Paulo Freire: uma biobibliografia (Cortez, 1996), Educação de 
jovens e adultos: a experiência do MOVA-SP (MEC/IPF, 1996) e Autonomia da escola: 
princípios e propostas (Cortez/IPF, 1997). É autora do livro Aceita um conselho: como 
organizar os colegiados escolares (Editora Cortez, 2002) e Educação Cidadã, Educação 
Integral: fundamentos e práticas (IPF, 2010), com Paulo Roberto Padilha. Foi 
professora efetiva da rede estadual e municipal de ensino de São Paulo, bem como 
da rede privada por mais de dez anos. Pesquisadora e palestrante com ênfase na 
participação popular, educação para e pela cidadania, democracia participativa, 

gestão democrática na escola pública, Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola (CRECEs), 
exercícios de cidadania desde a infância e docência na perspectiva freiriana, entre outros. Atualmente, 
é diretora Pedagógica do Instituto Paulo Freire. 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

Nasceu no Rio de Janeiro em 1940. Envolveu-se com cultura e educação popular de 
seu ingresso no Movimento de Educação de Base (MEB), em janeiro de 1964. Desde 
então participa até hoje como assessor e como autor de livros e escritos sobre a 
Cultura e Educação Popular. É formado em Psicologia. Possui Mestrado e 
Doutorado em Antropologia e é professor do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Estadual de Campinas. Nesta mesma universidade 
está vinculado ao GEPEJA, Grupo de Pesquisa de Educação de Jovens e Adultos. Um 
de seus mais de 50 livros publicados é intitulado O que é Método Paulo Freire (São 
Paulo, Brasiliense, 1981; Volume 38 da Coleção Primeiros Passos). 

 

 

Francisca Rodrigues de O. Pini  

Assistente Social e professora, com Mestrado e Doutorado em Serviço Social, 
Políticas Sociais pela PUC/SP. Ativista e pesquisadora em políticas sociais e direitos 
humanos de crianças, adolescentes e jovens é professora Visitante da Unifesp/B, 
consultora na Faculdade Paulus de Comunicação (Fapcom) e filiada à ANDHEP. Foi 
diretora Pedagógica do Instituto Paulo Freire e durante cinco anos, coordenadora 
pedagógica do Projeto MOVA-Brasil pelo Instituto Paulo Freire. É organizadora dos 
livros Educação, Participação Política e Direitos Humanos (Ed,L, 2011), Salvar o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), (IPF, 2015). Atualmente é professora da 
Unifesp – Baixada Santista. 
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Moacir Gadotti 

Fundador e Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire, é doutor em Ciências da 
Educação pela Universidade de Genebra (1977) e professor Titular aposentado da 
Universidade de São Paulo. É autor de uma extensa obra, incluindo Pedagogia da 
Terra (2001), Os mestres de Rousseau e Educar para a sustentabilidade, onde 
desenvolve uma proposta educacional cujos eixos são a formação crítica do 
educador e a construção da Educação Cidadã numa perspectiva dialética 
integradora e orientada pelo paradigma da sustentabilidade. 
 

 

 

Paulo Roberto Padilha 

Doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo. Pedagogo, bacharel em Ciências Contábeis, músico e compositor musical. 
Coordena a EaD Freiriana do Instituto Paulo Freire onde trabalha há 24 anos, já 
tendo sido Coordenador do Movimento da Escola Cidadã, Diretor de 
Desenvolvimento Institucional e Diretor Pedagógico. Autor dos livros Planejamento 
dialógico: como elaborar o projeto político-pedagógico da escola; Currículo 
Intertranscultural: novos itinerários para a educação e Educar em todos os cantos: por 
uma educação intertranscultural. Como artista, músico e compositor, criou o projeto 
Transbordarte2033 (vide site: www.transbordarte2033.com.br), onde podem ser 

encontrados seus CDs musicais. 

 

Sonia Couto Souza Feitosa 

Mestre e Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP (FE-USP). É 
autora do livro Método Paulo Freire, a reinvenção de um legado (Brasília: Liber livros, 
2010) e de livros didáticos para EJA na perspectiva freiriana. Tem artigos publicados 
em revistas acadêmicas e em cadernos pedagógicos para Secretarias Municipais de 
Educação. É coordenadora do Centro de Referência Paulo Freire que tem como 
missão socializar e dar continuidade ao legado freiriano.  
 

 

 
 

Simone Lee 

Graduada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-
graduada em Magistério do Ensino Superior pela PUC-SP, possui experiência em 
salas de alfabetização, formação de educadores e articulação e assessoria a 
Secretarias Municipais de Ensino. Foi assistente pedagógica na área da EJA do 
Instituto Paulo Freire, onde atuou no Projeto MOVA-Brasil. Atualmente faz parte da 
Equipe Pedagógica da EaD Freiriana, onde atua também na assistência e edição de 
videoaulas colaborando com a gestão da Plataforma dos cursos da EaD Freiriana e 
com o Setor de TI do IPF. Publicou Cuidado com o registro e a sistematização das 
ações”, sobre o Projeto MOVA-Brasil, no livro Reinventando Freire. São Paulo, 2018. 
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Sheila Ceccon 

Engenheira agrônoma, especialista em Horticultura pela Universidade de Pisa- 
Itália e mestre em Ensino e História de Ciências da Terra, pela Unicamp. Atua na 
área de meio ambiente e educação. No Instituto Paulo Freire, desde março de 
2010, coordena a UniFreire, é responsável pela dimensão socioambiental de 
projetos e assessorias e representa a instituição no Movimento de Educação 
Popular da América Latina e Caribe (CEAAL) e nos Conselhos Internacionais do 
Fórum Social Mundial e do Fórum Mundial de Educação.  

 

 

 

Atenção 

A participação no curso somente será confirmada após o pagamento da Contribuição. Ou seja, 
o preenchimento da ficha de inscrição não garante sua vaga no curso. 

Caso não seja alcançado o mínimo necessário de inscrições para a realização do curso, a EaD 
Freiriana, do Instituto Paulo Freire tem o direito de cancelar a realização do mesmo. Se esta 
situação acontecer, existe a possibilidade do(a) participante manter o valor pago como crédito 
para realizar outro curso em nova data. O crédito poderá ser utilizado pelo(a) cursista no prazo 
máximo de 12 (doze) meses. Se o(a) cursista preferir o reembolso, haverá devolução integral do 
valor pago em até 30 dias após a comunicação de cancelamento. 

No caso da ocorrência de cancelamento do Curso por insuficiência de alunos, a comunicação 
será realizada por e-mail. 

Caso o(a) cursista realizar a inscrição, fizer o pagamento, mas não frequentar o curso até o 30 
(trinta) dias após a sua matrícula, os recursos pagos não serão devolvidos. 

Além disso, solicitamos também a você, que participará deste curso, que contribua com a 
reinvenção e fortalecimento do legado de Paulo Freire e com o trabalho do Instituto Paulo 
Freire, curtindo, compartilhando e dando o seu like, nos links abaixo. Com isso, você estará 
efetivamente fortalecendo a nossa causa e a rede freiriana nacional e internacional, para 
darmos continuidade ao legado freiriano. 

Portanto, compartilhe os links abaixo, curta, inscreva-se e dê o seu like: 

Facebook: https://www.facebook.com/eadfreirianaipf 

Instagram: https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/ 

Youtube: https://www.youtube.com/eadfreiriana 

iPF.Tv: https://www.youtube.com/c/iPFTv2018 
 

https://www.facebook.com/eadfreirianaipf
https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/
https://www.youtube.com/c/iPFTv2018
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Cronograma Geral do Curso ‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’ – 
Edição 2021 

Atividades Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Período de inscrição 1 a 5     

Live de Lançamento do módulo 1   5     

Desenvolvimento do módulo 1   5 a 21     

Live de Encerramento do módulo 1   23     

Live de Lançamento do módulo 2    4    

Desenvolvimento do módulo 2    4 a 28    

Live de Encerramento do módulo 2    31    

Data limite para comentários na Plataforma      28  

Envio do pdf dos cert if icados para cursistas       20 

Fechamento da Plataforma       28 

 

Cronograma Específico para produção do E-book 

Atividades Mai Jun Jul Ago Set Out 

Primeiro chat para orientações sobre o E-book 17      

Envio ao IPF da primeira versão dos art igos para o E-
book 

  2  
  

Devolutiva do IPF da primeira versão dos art igos    10   

Segundo chat para orientações sobre o E-book    11   

Envio ao IPF da versão f inal dos art igos     1  

Fechamento da Plataforma do Curso para autores(as)     6  

Envio do IPF da versão inicial do E-book já 
diagramado para revisão f inal dos(as) autores(as) 

    
 5 

Envio dos(as) autores(as) ao IPF de suas pequenas 
correções do print f inal do e-book, para as necessárias 
atualizações. 

    
 13 

Prazo f inal para lançamento do E-book. Publicação 
no site e nas Redes Sociais do IPF. 

    
 26 
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Contatos e Redes Sociais do Instituto Paulo Freire 

 

EaD Freiriana – Instituto Paulo Freire 

Inscrição/Financeiro: eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org 

Certificação: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org 

Comunicação: eadfreiriana@paulofreire.org 

Pedagógico: pedagogico@eadfreiriana.com.br 

Suporte: suporte@eadfreiriana.com.br 

Whatsapp EaD Freiriana: (11) 9 8434-2688 

Facebook: https://www.facebook.com/eadfreirianaipf 

Instagram: https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/ 

Youtube: https://www.youtube.com/eadfreiriana 

 

Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire 

Rua Cerro Corá, 550 - Sala 17 - Alto da Lapa – São Paulo (SP) 

Tel. (11) 3021-5536 

Site: www.paulofreire.org 

Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF 

Twitter: https://twitter.com/instpaulofreire  

Instagram: https://www.instagram.com/institutopaulofreire 

Youtube: http://www.youtube.com/instpaulofreire 

 

iPF.Tv: https://www.youtube.com/c/iPFTv2018 

 

Aproveite o Curso ‘Como Alfabetizar com Paulo Freire’! 

Sigamos juntos(as)!. 

 

 

Grande abraço, 

#EquipeEaDFreiriana 

Instituto Paulo Freire 

mailto:eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana_certificado@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana@paulofreire.org
mailto:pedagogico@eadfreiriana.com.br
mailto:suporte@eadfreiriana.com.br
https://www.facebook.com/eadfreirianaipf
https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/
http://www.paulofreire.org/
https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF
https://twitter.com/instpaulofreire
https://www.instagram.com/institutopaulofreire
http://www.youtube.com/instpaulofreire
https://www.youtube.com/c/iPFTv2018

