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Senhores Diretores, 

 
Conforme constou no Boletim CGEB de ano 5, nº 251 de 30 de julho 

de 2018 informação nº 5, no período de 13/08 a 06/09, as escolas 
participantes do Programa Mais Alfabetização deverão aplicar a 

avaliação diagnóstica para os alunos envolvidos. 

A partir de 13/08, também estará disponível no CAED o curso de 
Capacitação para o desenvolvimento dos profissionais que 

atuam no Mais Educação.  
O objetivo do curso é preparar os profissionais que trabalham com 

alfabetização para avaliar o resultado das ações desse processo, a 
construir planos de ação e fazer um trabalho de reflexão sobre o tema. 

Além disso, a formação também abordará a avaliação diagnóstica 
intermediária, que representa a segunda etapa de avaliação do 

desenvolvimento e aprendizado das crianças em termos de 
alfabetização, com o objetivo de melhorar o desempenho do programa.  

O curso, dirigido aos educadores de escolas que aderiram ao programa, 
foi elaborado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação (CAED), da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e será realizado pela 
internet, mediante inscrição na plataforma online. A capacitação terá a 

duração de 40h e será dividido em 3 (três) módulos, com avaliação 

ao final de cada um.  
O público-alvo são: professores alfabetizadores, assistentes, 

Coordenadores Pedagógicos e Diretores de escola.  
Acesso ao curso: 

Para Diretores de escolas, o acesso será via PDDE Interativo >> 
Programa Mais Alfabetização >> Principal >> CAED.  

Para os Coordenadores Pedagógicos, Professores alfabetizadores e 
assistentes de alfabetização, o acesso é via CAED, através do link 

https://maisalfabetizacao.caeddigital.net (copiar e colar link no Google 
Chrome. Login e senha: o CPF do professor alfabetizador e/ ou do 

assistente de alfabetização) 
 Esse curso de formação é obrigatório a todos os envolvidos.  

Para maiores informações, consulte o Manual do Assistente de 
Alfabetização ou consulte a Equipe dos Programas MEC por meio da 

equipe responsável da Diretoria de Ensino. 

https://maisalfabetizacao.caeddigital.net/


 
Responsáveis na SEE-SP: 

Maria Ines De Fatima Rocha - maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

Luciana Virgilio De Souza - Luciana.Souza@educacao.sp.gov.br 
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