www.portaltrilhas.org.br

O Projeto TRILHAS é um conjunto de materiais elaborados para instrumentalizar
e apoiar o trabalho docente no campo da leitura, escrita e oralidade com o
objetivo de inserir as crianças em um universo letrado. São cadernos de estudo
e de orientações para o professor, além de jogos que enriquecem as experiências
escolares e a vivência dos estudantes.
O TRILHAS está alinhado com o Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, que incentiva a leitura e estabelece a alfabetização de todas as crianças
de até 8 anos, e com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), do governo federal. Em 2015, o TRILHAS passou a ser indicado no Guia
de Tecnologias do MEC.
O apoio para a prática docente e a troca entre redes de ensino são feitos pelo
Portal TRILHAS (www.portaltrilhas.org.br).

Pesquisa realizada em 2014 com 3700 educadores
que atendem cerca de 100 mil crianças em 800
municípios brasileiros aponta: 90% dos professores
afirmam que o interesse dos alunos pela leitura
aumentou com o uso do TRILHAS.

Faça parte da rede TRILHAS. Saiba como:
Utilize o Portal TRILHAS
Áreas para troca de experiências, registro do
trabalho realizado em sala de aula e pelos
profissionais da rede, materiais de referência
para estudo.
Kits TRILHAS online
disponíveis para download

Participe dos cursos a distância (EAD)
-

-

-

-

Formação continuada voltada para
professores que querem começar ou
aperfeiçoar o trabalho realizado com o
TRILHAS
Ambiente de navegação simples e agradável
com vídeos, fóruns, atividades e avaliação
contínua
Totalmente gratuito e a distância oferecendo
autonomia ao participante na organização
do estudo
Certificação e duração máxima de 2 meses
Kits TRILHAS impressos para os
concluintes que mais se destacarem

Fique de olho nos prazos de inscrição em
www.portaltrilhas.org.br!

Envolva-se e seja reconhecido
Os profissionais mais engajados no Portal e
nos cursos a distância serão convidados para
participar de formação presencial do TRILHAS
com especialistas na área de alfabetização e
compartilhar suas boas práticas.
Faça parte desta rede!

Usuários
do Portal
Concluintes
do EAD
Rede
TRILHAS

Conheça e acesse o Portal TRILHAS: www.portaltrilhas.org.br

Troca de experiências
e contato com
profissionais de todo
o país

Formação continuada
e gratuita para
professores

Instrumentos de
Acompanhamento para
registro de leituras e
jogos realizados, criação
de Atividades e Eventos
para convidar os
profissionais da sua rede

Consulta, download
e impressão de Kits
TRILHAS (Educação
Infantil e Ensino
Fundamental), além de
diversos materiais de
referência para estudo,
leitura e vídeos

