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Proinfantil – O Programa de Formação Inicial dos Professores em 
Exercício na Educação Infantil é dirigido aos 37 mil professores de creches e 
pré-escolas que não têm a formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) - nível médio em magistério. O curso a distância 
terá duração de dois anos e teve início nos estados de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Piauí, Rondônia e Sergipe. 

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação a Distância 
(Seed), o curso aproveita a infra-estrutura do já existente Proformação. O 
currículo do Proinfantil compreende as disciplinas do ensino médio regular e 
as específicas do curso de magistério em educação infantil. Professores com 
ensino fundamental ou ensino médio completo sem magistério poderão se 
inscrever no Proinfantil. 

Proformação - O Programa de Formação de Professores em Exercício é 
voltado para professores de escolas públicas nas séries iniciais do ensino 
fundamental, em classes de alfabetização ou na educação de jovens e 
adultos que não tenham formação em magistério nível médio, na 
modalidade Normal. O curso combina educação a distância com encontros 
presenciais e tem duração de dois anos, estruturados em quatro módulos. A 
meta do programa para este ano é a formação de 5.439 professores de 12 
estados. 

Pró-Licenciatura – Programa de formação inicial dirigido aos cerca de 
180 mil professores das séries finais do ensino fundamental, do ensino 
médio e técnico em exercício que não têm a formação mínima exigida pela 
lei. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige que esses 
profissionais tenham graduação em licenciatura. 

Os cursos serão oferecidos por universidades públicas ou comunitárias 
sem fins lucrativos, na modalidade a distância. O Pró-Licenciatura terá 
duração mínima de 3,5 anos. O exercício docente pode contar como estágio, 
completando os quatro anos de curso. O programa é uma segunda fase de 
formação de professores em licenciatura, agora dirigido aos professores em 
exercício e com oferta de vagas em todo o país. Na primeira fase, a Seed 
firmou parcerias com universidades e criou 18,5 mil vagas de licenciatura 
em diversos estados. 

Pró-Letramento – Programa de formação continuada criado para 
melhorar a qualidade do ensino de língua portuguesa e de matemática nas 
séries iniciais do ensino fundamental, o Pró-Letramento é dirigido a 
professores de regiões e municípios com baixo índice de aproveitamento nas 
duas disciplinas. A formação será feita pelas universidades da Rede de 
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Formação de professores da educação básica, coordenada pelo MEC, sem 
custo para os municípios. Já teve início nos estados da Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e 
Sergipe. 

O programa pretende atingir cerca de 400 mil professores até 2007, 
com cursos que enriquecerão o trabalho dos docentes nas duas matérias. O 
Pró-Letramento tem o intuito de impulsionar a melhoria da educação básica 
e combater diretamente a deficiência de qualidade da escolarização, 
detectada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
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