
Desenvolvimento Profissional
Professores 



Tutorial de navegação

Este tutorial tem como objetivo orientar sua navegação na Plataforma de 
Desenvolvimento Profissional do Programa Mais Alfabetização.

IMPORTANTE! 

A leitura do tutorial é indispensável para que você se aproprie de todos 
os recursos disponíveis nesse espaço.

Boa leitura!



Programa Mais Alfabetização – Desenvolvimento Profissional 

Para acessar o Desenvolvimento Profissional do Programa Mais Alfabetização,  o usuário deve clicar 

no card Plataforma de Desenvolvimento Profissional disponível na Minha Página.



Desenvolvimento Profissional

Após ler atentamente as informações sobre o Desenvolvimento Profissional e os critérios para

certificação, você deve declarar sua Intenção de Participação no Desenvolvimento Profissional do

Programa Mais Alfabetização para Fins de Certificação, clicando no botão Declaração de

Intenção de Participação.



Atenção! O Desenvolvimento Profissional faz parte das 

ações formativas do Programa, por isso sua realização é 

obrigatória.  A certificação é opcional. 



Desenvolvimento Profissional 

Na tela principal do Desenvolvimento

Profissional, você pode visualizar o

objetivo de cada módulo disponível,

assim como as temáticas abordadas

em cada tópico.



A certificação de participação no desenvolvimento profissional do 

Programa Mais Alfabetização 2018 depende de dois conjuntos de 

atividades: 

i) A pontuação obtida nos questionários (você deve responder a um 

bloco de questões ao término de cada módulo) e 

ii) O preenchimento dos formulários: Registro de Diagnóstico, 

Registro de Metas e Sequência Didática.



Módulos 1, 2 e 3 – Questionários 

Ao término de cada módulo você deve responder a um bloco

de questões. Por exemplo, ao concluir o percurso formativo

do Módulo 1, responda o Bloco 1 e assim sucessivamente.

Para responder os blocos de questões do Módulo 1, você

deve acessar a Atividade 1, disponível ao final desse módulo.

Atenção! Você deve acessar o botão Atividade 1 para

responder as questões referentes aos três módulos

disponíveis.



Módulos 1, 2 e 3 – Questionários

Clicando no botão Atividade 1, você pode escolher o bloco de questões que deseja responder.

Clique no ícone para responder o bloco de questões relativo ao módulo que você finalizou.

Você pode realizar duas tentativas em cada bloco de respostas.



Módulos 1, 2 e 3 – Questionários

Após ler atentamente e responder todas as

questões, clique no botão Salvar.

O gabarito será disponibilizado na mesma

página, depois da segunda tentativa.



Módulo 2 – Registro Diagnóstico da Turma

Finalizada a leitura dos textos componentes do módulo 2, 

você poderá realizar a Atividade 2 – Registro do Diagnóstico 

da Turma.



Módulo 2 – Registro Diagnóstico da Turma

Clicando no botão Atividade 2, você deverá selecionar o ícone para preencher o formulário

correspondente ao Registro do Diagnóstico da Turma.



Módulo 2 – Registro Diagnóstico da Turma

Preencha as informações 

relacionadas ao número de 

estudantes da turma em cada 

nível de desempenho nos 

testes de Língua Portuguesa e 

Matemática. 



Módulo 2 – Registro Diagnóstico da Turma

Preencha, ainda, os campos 

correspondentes a sua observação do 

desempenho dos estudantes nas 

avaliações internas e à análise das três 

habilidades com menores percentuais 

de acerto na turma. 

Clique no botão Salvar.

Atenção! Não se esqueça de retornar à 

Atividade 1 e responder o questionário 

correspondente (Bloco 2).



Módulo 3 – Registro de Metas

A Atividade 3 – Registro de Metas 

deverá ser desenvolvida após a leitura 

dos textos referentes ao módulo 3.



Módulo 3 – Registro de Metas

Ao clicar no botão Atividade 3, você deverá selecionar o ícone      para preencher o formulário 

correspondente ao Registro de Metas da escola. 



Módulo 3 – Registro de Metas

Registre, nas respectivas caixas, o 

número de alunos da turma que se 

deseja que alcancem o Nível 3 na 

avaliação de saída, em cada 

disciplina avaliada.

Clique em seguida no botão Salvar.



Bom trabalho!


