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O
 

Programa Alfabetiza MT foi instituído pela Lei nº 11. 485, de 28 de julho de 2021, e
regulamentado pelo Decreto n° 1.065 em 10 de agosto de 2021. 

Objetivo do Programa

  O Programa ALFABETIZA MT tem por objetivo principal a melhoria dos resultados da
alfabetização dos estudantes das escolas públicas do Estado de Mato Grosso, por meio
de Regime de Colaboração com os municípios adesos, buscando: 

A importância do Programa Alfabetiza MT

  O DRC MT ressalta que “as aprendizagens essenciais devem ser asseguradas aos
estudantes nos diferentes contextos escolares”, e destaca que o processo de
alfabetização seja assumido como um compromisso social a ser realizado até o 2º  do
Ensino Fundamental I.  
  Sendo assim, é imprescindível fortalecer o Regime de Colaboração entre o Estado de
Mato Grosso e todos os 141 municípios  que já assinaram o Termo de Cooperação
Técnica para melhoria dos resultados na alfabetização.
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Beneficiários Diretos do Programa

Estudantes da Educação Infantil

Estudantes do 1° e 2° anos do Ensino Fundamental

Professores da Educação Infantil

Professores dos 1° e 2° anos do Ensino Fundamental

Coordenadores Pedagógicos

Gestores Escolares

 
Total de Beneficiários Diretos: 271.966

Os 8 componentes no Programa Alfabetiza MT 

O Alfabetiza MT está estruturado em 8 componentes que contemplam as seguintes
 dimensões:

Conheça as ações de cada componente do Programa Alfabetiza MT: 



Institucionalização
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   O processo de institucionalização do Programa Alfabetiza MT se deu por meio da Lei
11.485, de 28 de julho de 2021 e pelo Decreto N°1.065, de 10 de Agosto de 2021.

   O Programa possui uma Estrutura Administrativa e de Governança juntamente com
um Comitê Consultivo. O Comitê Consultivo tem o papel de assegurar o cumprimento
das metas definidas para o Programa ALFABETIZA MT, atuando na tomada de decisões,
desenvolvimento e implementação do Programa.

Conheça os documentos oficiais de institucionalização: 

Lei n°11.485 Decreto n°1.065

Instituição do Comitê Consultivo e Deliberativo do Programa Alfabetiza MT no
Estado de Mato Grosso: 19 de Novembro de 2021.

Objetivo do comitê: apoiar e propor ações para assegurar o cumprimento das metas
definidas para o Programa Alfabetiza MT, para melhoria dos resultados de alfabetização
dos estudantes das redes públicas de ensino do Estado de Mato Grosso, atuando na
tomada de decisões, propondo melhorias para implementação e monitoramento do
Programa, bem como no fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e
Municípios. 

Avaliação e 
Monitoramento

    O monitoramento e acompanhamento das ações de implementação do Programa e
dos resultados da aprendizagem dos estudantes são extraídos das avaliações
Formativas e Somativas, e dos instrumentos de monitoramento do Programa nas
diversas instâncias administrativas. Incluem ferramentas e estratégias de aferição e
divulgação dos dados e evidências, sendo elas:



4

Avaliação de Fluência leitora para as turmas do 2° ano.
Avaliação Somativa para turmas do 2° e 5° anos do Ensino fundamental.
Protocolos de avaliação diagnóstica.

Avaliação de Fluência leitora para as turmas do 2° ano.
Avaliação Somativa para turmas do 2° e 5° anos do Ensino fundamental.
Protocolos de avaliação diagnóstica.

Avaliação de Fluência

   A avaliação da fluência consiste na aferição da capacidade de os alunos lerem com
velocidade e precisão (automaticidade), um número de palavras dicionarizadas e
palavras inventadas, isoladas, e um pequeno texto narrativo em determinado tempo,
seguido de três perguntas de compreensão.
   Em 2021, de 25 de outubro a 5 de novembro e de 7 a 12 de dezembro, estudantes
do 2° ano do Ensino Fundamental foram avaliados. 
   O quadro abaixo apresenta a participação na avaliação de Fluência.

Resultados gerais do estado:

  A participação e os resultados da Avaliação de Fluência em Leitura apontam os
desafios da alfabetização no Estado de Mato Grosso. Menos de 9% dos estudantes
que realizaram a avaliação são leitores fluentes.
 No primeiro semestre 2022 haverá uma nova Avaliação de Fluência em Leitura para
os estudantes matriculados no 2° ano.
 
  Para acessar os resultados de 2021 por regional, município e unidade escolar, os
responsáveis necessitam estar cadastrados na plataforma : 

https://parc.caeddigital.net/#!/pagina-inicial
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Fortalecimento da
Gestão Municipal e Escolar

   A governança e gestão do Programa se estabelece por meio de uma estrutura
organizada em três níveis: Estadual, Diretorias Regionais de Educação e Municipal. 
   As Diretorias Regionais de Ensino  da SEDUC são as grandes responsáveis pelo 
 fortalecimento da gestão municipal e escolar na implementação das ações do
Programa.

   Dentre as ações que as equipes regionais desenvolvem destacam-se a assessoria, o
acompanhamento das ações, o monitoramento dos resultados e a construção de uma
dinâmica permanente de relação e engajamento com os municípios, permitindo que o
programa e a agenda da alfabetização das crianças se mantenha viva e em constante
evolução. 

   As quinze (15) Diretorias Regionais de Educação de Mato Grosso contam com apoio
de  equipe estadual e municipal, a fim de que possam realizar as ações de assessoria
pedagógica, acompanhamento e monitoramento dos resultados das ações e formação
continuada.

  Em 2021 iniciaram as Formações de gestores regionais e municipais de Educação do
Programa Alfabetiza MT oferecida pela Lyceum e PARC . O objetivo desta formação é
fortalecer e tornar as redes eficazes nas ações para alcançar melhores índices na
alfabetização.
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Criação de Material
Didático e Metodologias

   O Material Didático Complementar para o 1º e  2º anos do Ensino Fundamental é uma
das estratégias do Alfabetiza MT. 

  Integrada à formação dos professores, esta ação representa uma das fundamentais
marcas da presença do programa na escola.    

   O MDC será acompanhado de orientações para os professores e deve ser distribuído
pelo estado a todos os estudantes da rede pública e representa um importante apoio
aos professores, direcionando-se para o desenvolvimento das habilidades básicas do
processo de alfabetização das crianças.

   Além do material complementar do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, também
serão organizadas orientações pedagógicas para os professores da Educação Infantil.

    As coleções "Vamos Passear na Escrita?" (1° ano) e " Pé de Imaginação" (2° ano), são
materiais já utilizados no Estado do Ceará, que passaram por adaptações regionais.
Como recurso didático complementar, sua utilização não dispensa o material didático
adotado pelas escolas, mas oportuniza a implementação de uma nova metodologia e
rotina pedagógica.  

Desenvolvimento de
Capacidades

   A formação continuada e em serviço de todos os professores alfabetizadores e da
educação infantil (pré-escola) é uma das relevantes ações do Programa Alfabetiza MT.     

   Todos os docentes de alfabetização do Ensino Fundamental  (1º e 2º anos ) e da
Educação Infantil (pré-escola), em cada município, serão envolvidos no processo
formativo docente que visa apoiar o processo de ensino e de aprendizagem dos
estudantes.     

   



Formadores Estaduais
formam:

Formadores Regionais
formam:

Formadores Municipais
formam:

Professores da Educação Infantil (pré- escola)
Professores do 1° e 2° ano

      Os gestores escolares, Secretários municipais de educação, os diretores de regionais
e as equipes de coordenação do Programa nas diversas instâncias administrativas
também participarão da formação continuada com foco na gestão pedagógica.

   A estrutura de organização e realização das formações será por meio do
cascateamento, obedecendo a seguinte estrutura:

   Para assegurar que as formações alcancem todo o público alvo do programa, o
Alfabetiza MT conta com uma plataforma Moodle  onde todos os formadores e
professores terão acesso aos módulos, encontros síncronos e assíncronos bem como
os materiais de leitura. 

Ao final da formação todos os participantes serão certificados.

7



Comunicação e
Engajamento

   Com intuito de divulgar  o Programa, o Alfabetiza MT conta com um espaço dentro
do site da SEDUC MT. O Objetivo é dar visibilidade às ações desenvolvidas e em
andamento.

Acesso Rápido
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Articulação e
Mobilização

    ARTICULAÇÃO PARA ADESÃO DE PARCEIROS

    ARTICULAÇÃO PARA ADESÃO DOS MUNICÍPIOS

    LANÇAMENTO DO PROGRAMA E PACTUAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS

   A articulação e mobilização ocorre junto aos 141 prefeitos, secretários municipais  de
educação e coordenadores municipais do Programa, a fim de  que estes  mobilizem
gestores escolares e professores  de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental a participar
efetivamente do Programa Alfabetiza MT. 

   Em 2021 foram realizadas as seguintes ações para o desenvolvimento deste
componente do programa:

   Ocorreu também a pactuação com os parceiros de implementação, mobilização e
engajamento:

    Implementação:  Associação Bem Comum (ABC), Fundação Lemann, Instituto
Natura;
    Mobilização e engajamento: Conselho Estadual de Educação, Ministério Público,
União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso/UNDIME, Associação
Mato-grossense dos Municípios/AMM, União das Câmaras Municipais de MT/UNCME,
Assembleia Legislativa, Sindicato dos Profissionais da Educação Básica/Sintep,
Instituições filantrópicas, Senai, Senac, Sesi/ Sistema S,  comunidade escolar, entre
outros;  

   Solenidade de lançamento e apresentação das ações do Programa Alfabetiza MT com
participação dos Prefeitos, Secretários de Educação, representantes de instituições
supramencionadas/ articuladores, sociedade civil entre outros. Assinatura de  termo de
adesão ao Programa pelos prefeitos dos 141 municípios.

    O Programa Alfabetiza também proporciona a divulgação de Boas Práticas em
Alfabetização.  Esta ação tem o papel de inspirar professores e gestores e estimular a
difusão de práticas educacionais  exitosas.
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Criação de Incentivos

    O Prêmio Educa MT tem por objetivo incentivar a aprendizagem na idade certa,
destinando prêmios por meio de recursos financeiros às escolas com melhores
resultados de alfabetização, e apoio financeiro para aquelas com baixos índices de
desempenho nas avaliações.   

    A cada ano, após a divulgação do resultado final das avaliações da aprendizagem,
serão publicadas as relações das escolas contempladas com as premiações e apoios
financeiros, a partir do Índice de Desempenho Educacional do Estado de Mato Grosso
na Alfabetização – IDEMT-ALFA.

   Além do Prêmio, o Programa oferece:
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Contato equipe do Programa Alfabetiza MT   
 
O contato direto com a equipe do programa alfabetiza MT é feito pelo  e-mail
institucional:

alfabetizamt@educacao.mt.gov.br

Equipe Alfabetiza

Brígida Couto Mendes

Isaltino Alves Barbosa

André Riul

Elizete Maria de Jesus

Helen Ilse Deniz Pietrowski

Jakline Estfane Alves Martins

Jussana Valéria de Souza 

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado de Mato Grosso

Otaviano Olavo Pivetta

Vice-governador do Estado de Mato Grosso

Alan Porto

Secretário de Estado de Educação

Amauri Monge Fernandes

Secretário Executivo

Valdelice de Oliveira Holanda

Secretária Adjunta de Gestão Educacional


