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￼ OEI E CERLALC ORGANIZAM O I SEMINÁRIO VIRTUAL SOBRE 

LEITURA E USO DE TECNOLOGIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA NO ATUAL 

CONTEXTO DA COVID-19  

 

▪ Nos próximos dias 7, 8 e 9 de outubro, a OEI e o CERLALC realizarão um seminário 

virtual para contribuir na construção de saberes e no diálogo regional sobre a primeira 

infância e sua relação com a leitura e as tecnologias digitais na atual crise da COVID-19.  

 

▪ O seminário é voltado para especialistas, professores, cuidadores, pais e mães, assim 

como para funcionários responsáveis pelos programas governamentais de atenção à primeira 

infância nos países ibero-americanos. 

 

▪ O encontro focará os principais desafios da primeira infância numa região onde 154 

milhões de crianças e adolescentes foram afetados pelo fechamento das escolas por causa 

da pandemia. 

 

Madri/Bogotá, 10 de setembro de 2020 – Nos próximos dias 7, 8 e 9 de outubro, a Organização de 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o Centro Regional para o 

Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (CERLALC), organização patrocinada pela Unesco, 

com o apoio do Ministério de Educação e do Ministério da Cultura e Juventude da Costa Rica, 

realizarão o I Seminário virtual sobre a primeira infância “Competência Leitora, Primeira 

Infância, Leitura em Suporte Digital.  

O encontro apresentará uma seleção de programas, tendências e experiências significativas 

na área da leitura, as políticas públicas e o uso de tecnologias digitais na primeira infância. O 

objetivo do seminário é refletir e discutir alguns aspectos de maior incidência no desenvolvimento 

infantil nos primeiros anos de vida, como por exemplo, o uso das tecnologias na pré-escola e o 

impacto das políticas públicas nas crianças de tenra idade. Será um espaço aberto para compartilhar 

experiências de professores, cuidadores, pais, mediadores e outros atores sociais encarregados do 

cuidado e da atenção de crianças da primeira infância.  

Participarão do evento reconhecidos especialistas e acadêmicos de diferentes países ibero-
americanos: o gerente de Primeira Infância do Escritório Regional do Unicef para a América Latina 
e o Caribe, Yannig Dussart; a escritora colombiana e especialista em educação e leitura na primeira 
infância, Yolanda Reyes; a promotora de leitura espanhola Beatriz Sanjuán; a presidente da 
Academia Boliviana de Literatura Infantil e Juvenil, Mariana Ruiz; a escritora argentina e especialista 
em literatura infantil Carola Martínez; a diretora-executiva do Programa Nacional Cuna Más, do Peru, 
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Fanny Montellanos; e o pesquisador chileno, decano da Faculdade de Ciências da Educação da 
Universidade de Talca e especialista em educação e tecnologia, Cristian Rojas-Barahona, entre 
outros. Também estarão presentes representantes da Rede Ibero-americana de Políticas para a 
Primeira Infância sob auspício da OEI, entre eles Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 
República Dominicana e Uruguai, bem como representantes de governos da região envolvidos em 
programas nacionais de primeira infância e organizações internacionais de longa trajetória na área 
como o Unicef, a UNESCO e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

As atividades programadas para os três dias do seminário serão realizadas on-line, pela 

plataforma Zoom, com a transmissão das palestras e discussões entre os especialistas 

convidados, assim como da interação e da participação do público assistente, num período 

aproximado de três a quatro horas diárias. Todas as intervenções também serão transmitidas via 

streaming pelas redes sociais (Facebook) das instituições organizadoras e se fará a cobertura com 

o hashtag #CriançaLeitora. As primeiras 500 pessoas inscritas através do formulário que 

assistirem o seminário na íntegra durante os três dias receberão um certificado de 

participação emitido pelas entidades organizadoras.  

Este seminário virtual nasce como parte do compromisso compartilhado pela OEI e o Cerlalc de 

impulsionar nos países da Ibero-América a implementação de iniciativas que possibilitem a 

participação ativa de todos os cidadãos na cultura escrita desde a primeira infância.  De acordo com 

recentes estudos referentes ao tema, as crianças entre 3 e 5 anos com acesso a livros têm duas 

vezes mais possibilidades de ter um desenvolvimento infantil adequado na tenra idade. 

Inscrição no seminário:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8B7LrHdPTFuzI0pHpmlULg 

 

Panorama da primeira infância na região 

Segundo a CEPAL, a população entre 0 e 4 anos na América Latina e no Caribe é de 51.689.000 
crianças, ou seja, a primeira infância é a etapa correspondente a 7,9 % da população total da região. 
Embora a taxa de mortalidade durante os primeiros cinco anos de vida nestes países tenha diminuído 
consideravelmente na última década, ainda é quase quatro vezes maior que nos países europeus, e 
apenas dois países da América Latina e do Caribe (Brasil e Colômbia) contam com leis específicas 
para a primeira infância.  
 
Quanto à educação infantil pré-escolar, nos últimos anos tem se constatado um avanço significativo 
na América Latina e no Caribe, onde a taxa bruta de matrícula para esta etapa chegou a 78% em 
2018, porcentagem que está por cima do percentual global, que é de 52%. Apesar desse progresso, 
nos países da região persistem brechas consideráveis no acesso das crianças da mais tenra idade 
à educação, especialmente, daqueles pertencentes aos setores mais vulneráveis e dos que vivem 
em zonas rurais ou de difícil acesso. 
 

Acesse a programação completa do seminário virtual sobre a primeira infância Competência Leitora, 

Primeira Infância, Leitura Em Suporte Digital aqui. 
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Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) 

A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é o primeiro 
organismo intergovernamental de cooperação do espaço ibero-americano. Desde sua criação em 1949, 
trabalha na promoção da cooperação em suas três áreas de atuação. Atualmente, 23 Estados são membros 
da OEI, existindo 18 escritórios regionais, além da sua Secretaria-Geral em Madri. 
 
 

Sobre o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (Cerlalc) 

O Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, Cerlalc, é um órgão 

intergovernamental sob os auspícios da UNESCO, que trabalha com 21 países ibero-americanos há 

quase 50 anos na promoção do livro e da leitura por meio de suas três áreas de atuação: Ecossistema 

do Livro, Leitura, Escrita e bibliotecas, e Direitos Autorais. O Centro desenvolve diversos projetos 

com o apoio dos governos da região e de diferentes parceiros públicos e privados. Através de seu 

Observatório Ibero-americano de Cultura e Educação para a Primeira Infância (OPI), que faz parte 

da área de Leitura, Escrita e Bibliotecas, realiza diversos programas e projetos focados na leitura, na 

educação e na cultura para este grupo populacional. 
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