
 
 

UEMG/PNAIC/2016 

Planejamento para formação local 

1. Atividades realizadas pelas Professoras alfabetizadoras a distância 
 

As Professoras Alfabetizadoras, por meio de um questionário, estudaram, 

coletivamente, o boletim ANA, das escolas nas quais trabalham, com os objetivos de: 

 identificar os indicadores contextuais, a formação docente e o nível de 

participação das crianças; 

 analisar os resultados, comparando-os com os resultados do município e do 

estado; 

 Indicar ações que podem ser implementadas pela escola para que os direitos 

de aprendizagem do ciclo de alfabetização sejam alcançados pelas crianças e 

suas famílias. 

 

2. Proposta de planejamento para as formações locais com as professoras 

alfabetizadoras e supervisores pedagógicos 

 

Carga Horária: 4h 

 

Atividades: 

 Roda de leitura literária 

 Contrato didático 

 Módulo 1: Boletim ANA – estrutura e conteúdo 

 Orientações sobre como elaborar um Plano de Ação 
 

Objetivos: 

 Compreender o papel da Avaliação Nacional da Alfabetização ANA no contexto 
das avaliações de aprendizagem no ciclo da alfabetização; 

 Conhecer e compreender o boletim da ANA da escola na qual trabalha 
 

Material: Apresentação em power point, disponível no blog pactuando.wordpress.com; 

fichas com frases sobre a importância dos resultados e indicadores da ANA. 

Desenvolvimento:  

1. A partir das atividades já realizadas pelas professoras alfabetizadoras a 

distância, realizar uma exposição dialogada e reflexiva sobre a estrutura e o 

conteúdo do boletim ANA. 

2. Fornecer orientações gerais sobre como produzir um Plano de Ação a partir da 

análise dos resultados das avaliações internas e externas da escola. 

 

 



 
 

 

 

Formação em Serviço para Orientador de Estudo 
Carga Horária Atividades 

     
 
      30h 

 
IDENTIFICAR uma escola que tenha avançado significativamente 
na média em leitura, escrita ou matemática entre os anos 2013 e 
2014. PESQUISAR,  RELACIONAR  e REGISTRAR as principais 
ações implementadas por essa escola para alcançar melhores 
resultados. 
  
ENTREGAR os registros da atividade no II Seminário de Formação 

Realizar as atividades no SIMEC 
   

Formação em Serviço para Professor Alfabetizador e Supervisor Pedagógico 
Carga Horária Atividades 

     
 
      40h 

ELABORAR, para o ano de escolaridade no qual atua, um Plano de 
Ação a partir da análise dos resultados das avalições de 
aprendizagem dos alunos e das avaliações externas: ANA ou 
PROALFA . O Plano de ação deverá: 

 ser elaborado coletivamente pelos professores 
alfabetizadores da escola,  

 contemplar as metas para a dimensão do processo ensino-
aprendizagem; 

 apontar prazos para o alcance das metas. 
 
ENTREGAR ao OE na formação de dezembro 

Realizar as atividades no SIMEC 

 


