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Prezados Coordenadores Locais/Regionais e Orientadores de Estudo, 

 

Nos dias 17 e 18 de novembro, realizaremos nosso primeiro seminário do PNAIC/UEMG – 

2016. Esperamos que este seja um momento proveitoso e de grandes aprendizagens para 

todos nós. Seguem algumas orientações para que nosso encontro aconteça da melhor forma 

possível. 

1- LOCAL DO SEMINÁRIO 

 

 

 

http://magistra.educacao.mg.gov.br/ 

Contaremos com um espaço amplo, arborizado e muito agradável. As salas, espaçosas e 

arejadas, comportam os participantes com muito conforto. 

 Existem duas opções de almoço – o restaurante Tradição de Minas, próximo ao CEFET 

e os restaurantes localizados na Praça do Coração Eucarístico (A Granel e Varanda do 

Coreu). Ambas as opções estão a aproximadamente 800 metros de distância da 

MAGISTRA. Os participantes podem se deslocar a pé, numa caminhada de 

aproximadamente 20 minutos, ou utilizarem as linhas de ônibus disponíveis.  

 Não existem lanchonetes dentro da MAGISTRA, haverá apenas café e água 

disponíveis nos corredores, recomendamos que cada participante providencie seu 

lanche. 

 O estacionamento é exclusivo para funcionários da Magistra, portanto, as vagas 

não estarão disponíveis para os participantes do PNAIC/UEMG. 

 

2- MATERIAIS 

Para a realização das atividades do I SEMINÁRIO, serão necessários os seguintes materiais:  

A) Atividade EAD realizada em outubro. 

B) Lista de entrega das atividades EAD realizadas pelos Professores Alfabetizadores. 
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C) Boletim PROALFA - Para baixar o resultado da uma escola da sua SRE no 

PROALFA/2015  siga o passo a passo - Acessar o site: http://www.simave.caedufjf.net/ 

clicar nas abas SIMAVE/AVALIAÇÂO 

EXTERNA/PROALFA/RESULTADOS/ESCOLA/ABIR 

RESULTADOS/SELECIONE/PROALFA 2015/SELECIONE REDE/SELECIONE 

REGIONAL/SELECIONE MUNICÍPIO/SELECIONE ESCOLA.  

D) Documento Básico da Avaliação ANA/2013 

E) INDIQUE - Indicadores de Qualidade da Ação Educativa 

F) Elementos Conceituais (págs. 46,49,52,55,57,73,76,77,79,80,82,84) 

G) Documento Um olhar Pedagógico 

 

OBS.: Os itens A e B devem ser impressos; Os itens de C a G podem ser impressos ou em 

meio digital. 

 

Confiantes de que alcançaremos grande êxito na realização de nossa formação e contando 

com a presença de todos, desejamos uma boa viagem.   

 

Cordialmente, 

 

Lílian Sipoli Carneiro Cañete 

Coordenadora Geral do PNAIC/UEMG 2016 

 

 

 


