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1. O que é o PRO Alfabetização
    na Idade Certa?
 O PRO Alfabetização na Idade Certa é uma iniciativa do 
Governo do Estado do Piauí para implementar, em regime de colaboração 
com os municípios, uma política de Estado para a Alfabetização na Idade 
Certa, com o propósito de assegurar as condições necessárias para que 
todos os alunos piauienses cheguem ao nal do 2º ano do Ensino 
Fundamental com o domínio das competências de leitura, escrita e 
letramento matemático e, consequentemente, com habilidades para 
avançar nos estudos de forma autônoma.
 O programa destina-se à educação infantil e ao 1º. e 2º. ano do 
ensino fundamental das redes públicas do estado e dos municípios. 
Baseado em evidências técnicas e cientícas, as ações do programa estão 
organizadas em cinco eixos estruturantes: (I) Fortalecimento da 
Aprendizagem; (II) Fortalecimento da Gestão Municipal e Escolar; (III) 
Cooperação, Articulação e Incentivo; (IV) Comunicação e Engajamento; e 
(V) Avaliação Externa e Monitoramento dos Indicadores.

2. Benefícios para Todos
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Fortalecimento   do   processo  de  aprendizagem  para  mais  de

199 mil crianças da educação infantil (creche e pré-

escola) e do ciclo de alfabetização (1º. e 2º. ano do ensino fundamental);

Formação para mais de 16 mil professores da educação infantil e do 
ciclo de alfabetização;

Assessoria técnica e pedagógica para os 224 municípios e para mais de  
8 mil escolas  de educação infantil e de ciclo de alfabetização;

Bolsas de incentivo ofertadas pelo Estado para servidores das redes 
públicas (estadual e municipais) de ensino;

Prêmios e apoio nanceiro para as escolas de acordo com os resultados 
de aprendizagem dos estudantes;

Alteração da distribuição da cota-parte do ICMS, com a instituição do 
ICMS Educação, com base nos resultados de aprendizagem dos 
estudantes.
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3. Regime de Colaboração:
    a adesão dos municípios
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 Os 224 municípios piauienses estão convidados a integrar o 

PRO Alfabetização. A participação integral de todos os 

municípios é fundamental para a criação de um ambiente de mútua 
colaboração com o Governo do Estado. A adesão ao programa será feita 
por meio das Prefeituras. 

4. Como o programa
    PRO Alfabetização vai funcionar?

Entrega de material didático complementar e de apoio pedagógico para 
os alunos e professores do ciclo de alfabetização, para o fortalecimento 
da alfabetização e letramento das crianças;

Orientações pedagógicas para professores da educação infantil;

Entrega de livros literários à todas as escolas de educação infantil e do 
ciclo de alfabetização;

Formação continuada para professores e gestores escolares que atuam 
na educação infantil e no ciclo de alfabetização;

Bolsas para coordenadores e formadores regionais e municipais, para o 
desenvolvimento das formações e gestão das ações do programa;

Assessoria técnica e pedagógica aos municípios e às escolas;

Prêmio para escolas com bom desempenho;

Apoio técnico e nanceiro para as escolas com baixo desempenho;

Avaliação de Fluência para todos os estudantes do 2º ano do ensino 
fundamental;

Avaliação anual do Sistema de Avaliação Educacional do Piauí (SAEPI) 
para os alunos do 2º. ano do ensino fundamental.
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5. O que é o ICMS Educação?
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O ICMS Educação, instituído pela Lei nº. 7429/2020, é um mecanismo 
que destina parte da distribuição do ICMS aos municípios com base nos 
resultados da aprendizagem dos alunos. A iniciativa tem a nalidade de 
proporcionar um regime de colaboração mútua entre o Estado e os 
Municípios para promover a melhoria da educação básica do Piauí. A 
nova distribuição do ICMS será válida a todos os municípios piauienses, 
independente de adesão ao PRO Alfabetização.

6. Mãos Dadas pela Alfabetização
   das Crianças
Para transformar a educação do nosso estado e assegurar a efetiva 
alfabetização de todas as crianças, é necessário que toda a sociedade 
abrace e fortaleça o PRO Alfabetização. Por isso, convidamos famílias, 
professores, lideranças locais, prossionais da educação, prefeitos, 
dirigentes municipais de educação, gestores, organizações da sociedade 
civil, conselhos de direitos e todos interessados a darem as mãos pela 
alfabetização e pela educação pública de qualidade no nosso estado.
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7. Importante saber! 
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- Quais municípios podem aderir ao Programa?

Todos os 224 municípios piauienses podem aderir ao programa, 
por meio da assinatura do convênio entre o Governo do Estado e as 
Prefeituras Municipais.

- Quais as contrapartidas dos municípios? 

Não há qualquer contrapartida nanceira. No entanto, as 
Prefeituras Municipais, em regime de colaboração com o Estado, 
deverão garantir as condições necessárias para a realização das 
ações previstas no PRO Alfabetização. Os compromissos a serem 
assumidos pelos municípios estarão detalhados no convênio de 
adesão.

- Qual é o público alvo do PRO Alfabetização?

O PRO Alfabetização abrangerá todos os alunos da educação 
infantil e do ciclo de alfabetização (1º. e 2º. ano do ensino 
fundamental), com o objetivo de garantir a efetiva alfabetização de 
todas as crianças piauienses até os 07 (sete) anos de idade.

- As bolsas de incentivo serão destinadas a quem?

As bolsas de incentivo do PRO Alfabetização serão concedidas 
exclusivamente aos servidores públicos, em caráter indenizatório. 
O Governo do Estado garantirá a concessão de três bolsas para 
cada Gerência Regional de Ensino e para cada município: uma 
para o coordenador do programa e duas para os formadores. Para 
o processo de seleção de bolsas, os candidatos deverão seguir as 
orientações da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, que 
serão publicadas em edital.
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As equipes do PRO Alfabetização, responsáveis pela 
implementação e gestão das ações, estão estruturadas em três 
níveis: estadual, no âmbito da SEDUC-PI; regional, no âmbito de 
cada Gerência Regional de Ensino (GRE); e municipal.

A formação continuada será para todos os professores e gestores 
de escolas de educação infantil e do ciclo de alfabetização. A 
formação funcionará em formato de cascata, envolvendo os 
formadores estaduais, formadores regionais, formadores 
municipais e, por m, os professores e gestores escolares.

- Como são estruturadas as equipes do
PRO Alfabetização?

- Como funcionará a formação de professores e
 gestores escolares?

- O que é o Prêmio Alfa-10?

O Prêmio ALFA-10 é um incentivo nanceiro destinado às escolas 
públicas (escolas premiadas) estaduais e municipais de todo 
território piauiense que tenham obtido, no ano anterior à sua 
concessão, os melhores resultados de alfabetização, expressos pelo 
Índice de Desenvolvimento da Educação do Piauí para a 
Alfabetização (IDEPI-Alfa) do Sistema de Avaliação Educacional do 
Piauí - SAEPI. Anualmente, 150 escolas serão premiadas. 

A contribuição nanceira é um incentivo nanceiro destinado às 
escolas que obtiverem os menores resultados (escolas asseguradas) 
na avaliação de alfabetização do SAEPI do 2º. ano do ensino 
fundamental, expressos pelo IDEPI-Alfa, para implementação de 
plano de melhoria dos resultados de aprendizagem de seus alunos. 
Anualmente, 150 escolas serão contempladas com a contribuição 
nanceira.

- O que é a Contribuição Financeira?
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A primeira edição do Prêmio Alfa-10 será realizada em 2022, com 
base nos resultados do SAEPI de 2021.

O material didático complementar (MDC) é um instrumento de 
apoio ao aluno e ao professor com conteúdos e atividades 
complementares ao livro didático, para as disciplinas de língua 
portuguesa e matemática, voltado ao fortalecimento da 
aprendizagem na alfabetização e no letramento de crianças.

- O que é o Material Didático Complementar?

- Quando será a primeira edição do Prêmio
 Alfa-10?

O ICMS Educação e o PRO Alfabetização são iniciativas diferentes, 
mas que se complementam. A nova distribuição do ICMS, 
estabelecida pelo ICMS Educação, será válida a todos os 
municípios, independente da adesão ao PRO Alfabetização.

- O ICMS Educação está vinculado ao
PRO Alfabetização?
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