
  

 

 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

 Há 4 meses iniciamos o terceiro ciclo de formação 

do PNAIC. Naquele 27 de agosto, não imaginávamos que 

construiríamos laços tão fortes de amizade e afetividade 

mediados pela ignorância.  

 Ignorância? Sim! Afinal, nos reconhecemos como 

discípulos de Sócrates.  
 

 Encontramos na consciência de nossa ignorância a 

força que nos levou a diferentes e complexos saberes. 



  



  



























  

 

 

 
 

 

 Mais do que respostas, elaboramos muitas 

perguntas, conscientes de seu potencial desestabilizador. 

Elas nos levam a um mundo que não conhecemos, nos 

permitem viajar no pensamento, nos deslocam de nossa 

zona de conforto.  

 Construímos... 
    ... Desconstruímos 
... e reconstruímos  

nossos saberes e nossa prática e nos reinventamos como 

educadores.  



































Ludicidade, afetividade, interação e colaboração marcaram 

nossos encontros. E  nosso lema passou a ser: 

...“sonhar sonhos possíveis”...  

    ...como nos ensinou Paulo Freire.   

Sonhem!  

Mas realizem!  

Vocês fazem a diferença! 

 
Abraços 

Andréa Botelho – “Tia Dedéia” 





















































E foi discutindo sobre diversidade, 

infância, criança, ludicidade, 

currículo, afetividade, 

interdisciplinaridade e práxis 

docente que redescobrimos que 

brincar faz parte da vida e 

promove aprendizagem... 



















"Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música 
não começaria com partituras, notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria 
sobre os instrumentos que fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria 
que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas 
para a produção da beleza musical.  

A experiência da beleza tem de vir antes". 

 Rubem Alves 

Foi um privilégio conhecê-las... 

Abraços... 

Carla Reis 



 

 

32  

orientadores de 
estudo 

de vários municípios 
de Minas Gerais 

 

 

 

  Grandiosidade  

e  

Diversidade 
 



= PACTO 



















Momentos de estudo e 
discussão 

 

Estratégias diversificadas para 

trabalhar com os textos dos 

cadernos de formação do Pacto. 





















Um semestre de muito estudo e 
dedicação.  

Várias temáticas abordadas.  

Relato – Crescimento de todos 

no processo de escrita. 
 

Cátia Rosa 

 



 O 3º Ciclo de Formação do PNAIC iniciou com grandes 

desafios e mudanças significativas em sua formatação, dentre 

elas: etapa desenvolvida em 6 meses, participação dos 

Professores Alfabetizadores, descentralização e retomada de 

conceitos trabalhados nos Ciclos anteriores, o que conduziu a 

um trabalho mais teórico.  

 A participação dos Professores Alfabetizadores 

enriqueceu com expressividade a formação no corrente 

período, com trocas de experiências e determinação. 





















 As Orientadoras de Estudos da Turma são muito 

comprometidas, entusiasmadas, alegres, companheiras, 

persistentes, organizadas e garantiram o desenvolvimento da 

formação com os Professores Alfabetizadores com tenacidade 

e articulação entre teoria e prática, também com enfoque na 

perspectiva reflexiva.  

 Os temas abordados proporcionaram a reflexão acerca 

da prática pedagógica adotada pelo professor. Corroboraram 

com firmeza, que formação docente é fundamental como parte 

integrante do desenvolvimento formativo do professor. 















 Pensar a formação docente e a prática pedagógica 

com qualidade, com responsabilidade, com equidade, 

igualitária, é pensar em educação. É pensar “no fazer 

permanente que se refaz constantemente na ação”, como 

dizia Paulo Freire.  
 

 É pensar e fazer uma transformação real de dentro 

para fora. Somente o agir sobre o que se conhece se 

consegue analisar e transformar o que o rodeia.  































 E é nessa perspectiva que os atores dessa formação 

se tornaram parte integrante da construção de um novo 

caminhar, ao construir e reconstruir saberes.  

 Por fim, assim como o rio vai ultrapassando 

obstáculos e redefinindo o contorno de sua trajetória com a 

força de sua água e sempre chega aonde quer, vencemos 

os desafios dessa etapa e temos nossos nomes escritos na 

história da educação transformadora de nossa Pátria 

Educadora.  



“A alegria não chega apenas no 
encontro do achado, mas faz parte do 
processo da busca. E ensinar e 
aprender não pode dar-se fora da 
procura, fora da boniteza e da alegria.” 

Paulo Freire 

 
Élica Gonçalves 





Ao iniciarmos o PNAIC 2015 muitos desafios 

estavam sendo colocados à nossa frente. Uma 

formação descentralizada, a retomada de alguns 

conceitos, o trabalho mais teórico, dentre outros.  
 

Tivemos a riqueza da participação direta de 

professores alfabetizadores na formação, que 

muito acrescentaram com suas experiências e 

motivação.   



 













À medida que os temas foram trabalhados 

pudemos perceber o avanço nas discussões 

entre os grupos, a participação de todos e as 

conclusões, mesmo que provisórias, pois todas 

as conclusões são sempre provisórias... 
 

Foram encontros muito intensos e produtivos e  

ao final percebemos o quanto avançamos. 

























Temos a certeza de que participamos de um 

programa de alcance nacional e que mais tarde, 

daqui a alguns anos, perceberemos que participamos 

da construção de uma educação de qualidade, de 

uma educação mais libertadora, mais igualitária. 
 

Veremos enfim, que participamos de um momento da 

história educacional do nosso país . 

FIZEMOS HISTÓRIA!!!! 
 









 





















 Currículo no Ciclo de Alfabetização... 

 Criança e Infância... 

 Brincadeiras e Ludicidade... 

 Sequência e Projetos Didáticos... 

 Disciplinaridade, Inter, Multi, Pluri e Trans.... 

 

  O quanto aprendemos ao estudar esses 

temas! 



 
 

OBRIGADO, ORIENTADORAS DE 
ESTUDOS  

 
VOCÊS SÃO NOTA 100.000.000!!!!!! 

 
JULIANO ALVES 

FORMADOR/PNAIC/2015 
 















  

















































O QUE EU DIGO PARA A TURMA UEMG  6? 

Ousem, arrisquem, não desistam jamais e 

saibam valorizar sempre as pequenas coisas. 

Quanto ao resto...bom... ninguém nunca 

precisou de resto para ser feliz! 

Agradeço o quanto crescemos e aprendemos 

juntas. Sorrimos, choramos, mas vencemos. 

E tudo isso só fortaleceu nossos vínculos. 

Hoje? Posso dizer somos AMIGAS. 

AMO VOCÊS. 

 



PNAIC – 2015 
 

 

APRENDIZAGEM 

LUDICIDADE CRIANÇA 

INFÂNCIA 

CURRÍCULO 

DIVERSIDADE 

INCLUSÃO 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

AMIZADE 



 Uma história sempre tem um começo. A 

nossa começa com muitas Sandras, Silvanas, 

Sílvias, Simones e Teres(z)inhas, isso mesmo, com 

S e Z. Há também Rosinéa, Rozângela, Sheila, 

Sônia, Stella, Tânia, Tatiana, Teresina, Úrsula, 

Valdirene, Valquíria, Vicência, Vildete, Vitória, 

Wânia, Wayne, Zely, e eu, Maximiliana.  



 Mas que fique bem claro: não sou eu a 

autora dessa história.  
 

 Cada uma das pessoas citadas construiu uma 

rede, e vieram tantos Professores Alfabetizadores 

de mãos dadas aos seus pequeninos alunos.  
 

 Portanto, essa é uma história 

compartilhada… 































 Vinda do latim “Formatio” a nossa formação 

chegou para dar forma, a partir de estudos teóricos, 

a termos e conceitos educacionais, vivenciados na 

prática: currículo, avaliação, infância, criança, 

ludicidade, interdisciplinaridade, ciclo da 

alfabetização… 
 

Sempre na perspectiva do diálogo, reflexão e 

compartilhamento.  



































 Dinâmicas, leitura deleite, oficinas, exposição 
dialogada, projetos, sequência didática, glossário, 
portfólio, brincadeiras… 
 
Sedimentamos muitos conhecimentos, mas como 
somos uma rede, a partilha só faz multiplicar, e 
portanto, há muito ainda por vir. 
  
 Não há fim…  
 

Maximiliana Ferreira 
Formadora/PNAIC/2015 


