
 
 

UEMG/PNAIC/2016 

Planejamento para II Formação Local  

Atividades realizadas pelas Professoras alfabetizadoras em serviço -   
I Formação local 

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 

 

Proposta de planejamento para a II Formação Local com as professoras 

alfabetizadoras e supervisores pedagógicos 

 

Carga Horária: 4h 

Atividades: 

 

1. Roda de leitura literária   30min 

2. Fórum de socialização das atividades realizadas em serviço pelas 

professoras alfabetizadoras. Seguem algumas questões para direcionar essa 

atividade. A Orientadora pode, no entanto, acrescentar ou substituir essas 

perguntas por outras que considerar pertinentes ao trabalho que foi realizado.  

40min 

Como ocorreu a construção do plano de ação? O coletivo de professoras 
participou? Os dados das avaliações foram considerados? O plano foi um 
exercício de simulação ou tem possibilidades de ser executado no 
processo escolar? Quais as dificuldades enfrentadas? Como o plano pode 
potencializar o trabalho escolar? 
 

3. Módulo: Eixo de trabalho Língua Portuguesa (Caderno 5)  2h30min 
 

 Objetivos: 

 Refletir sobre as inter-relações entre oralidade e escrita, reconhecendo 
a diversidade e a heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e 
orais, e suas implicações no trabalho pedagógico do componente 
Língua Portuguesa, no Ciclo de Alfabetização. 

 Compreender que os usos do oral e do escrito complementam-se nas 
práticas de letramento, e que a fala e a escrita se relacionam em vários 
níveis, dos aspectos sociodiscursivos aos aspectos notacionais. 



 
 Analisar práticas alfabetizadoras, apreendendo os princípios 

pedagógicos subjacentes a elas. 
 

Materiais: Apresentação em power point, quadros para o estudo dos eixos e 

vídeos. Todos os materiais estão disponíveis no blog 

pactuando.wordpress.com. 

Desenvolvimento:  

1. Enquete com as professoras alfabetizadoras: Qual eixo do ensino de 
LP temos priorizado mais na escola?   
 

2. Organização da turma em grupos para construção dos quadros de 
estudo dos eixos da Língua Portuguesa, com base nos textos do caderno 5..  
 

O projeto de letramento “O massacre das lagartas” deverá ser analisado por 
3 grupos, sendo que cada grupo estudará um dos eixos: Oralidade, Leitura ou 
Escrita. (Caderno 5, pág.82) 

 
A mesma organização deverá ser feita para o estudo da sequência didática 
“E era onça mesmo”: três grupos, cada grupo com um dos eixos. (Caderno 
5, pág. 88) 

 

 
3. Cada grupo identificará no projeto ou na sequência didática as 
atividades relacionadas a cada eixo; registrará no quadro e em seguida 
apresentará à turma. A Orientadora de Estudos, de forma intercalada à 
apresentação dos quadros pelas professoras, apresentará, com apoio do 
power point, uma síntese teórica sobre cada eixo.   

 
Modelo de quadro para estudo do eixo 

Eixo Oralidade 

Textos base para estudo:   

 Inter-relações entre oralidade e escrita no componente Curricular Língua 

Portuguesa – Liane Castro de Araujo 

 Práticas orais e escritas antes e depois que as crianças ingressam na 

escola – Maria Sílvia Cintra Martins 

 Oralidade, leitura e escrita nas diferentes áreas de conhecimento – 

Ludmila Thomé de Andrade 

  

  

Projeto de letramento:  

“O Massacre das Lagartas”  

 

Adriana Ranzani, Ariane 

Ranzani, Marina de Cássia 

Bertoncello Limoni 

Atividades didáticas relacionadas ao eixo 

 

  
 
 



 
 
4. Vídeos I e II sobre modos de falar e modos de escrever:  

                 Vídeo I: Alfabetização e linguagem: da fala para a escrita. CFORM –     UNB 
(11:49) 

       Vídeo II: Modos de falar/modos de escrever – Pró-letramento  
       (até o tempo 10:45) 
 

5. Orientação das atividades em serviço a serem cumpridas pelas 
professoras alfabetizadoras 

 

Atividades em serviço 

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

     
 
      44h 

Em grupo de 4 professoras, no máximo, ELABORAR uma 
Sequencia Didática, a partir de um livro de literatura do PNBE, 
considerando os textos abaixo relacionados, integrantes do 
Caderno 7 do PNAIC 2015 - Alfabetização matemática na 
perspectiva do letramento: 
 
Texto 2 - Página 17  - Investigação/explorações matemáticas no 
Ciclo de Alfabetização – Cármen Lúcia Brancaglion Passos 
 
Texto 4 Página 42  - A Matemática na integração de saberes – 
Everaldo Silveira 
 
REGISTRAR E ENCAMINHAR, por e-mail, a Sequência Didática 
para o Orientador de Estudo até dia 16/12. 
 
 

Realizar as atividades no SIMEC 

 

Formação em Serviço para Orientador de Estudo e Coordenador Regional e 
Local 

Carga Horária Atividades 

     
 
      30h 

 
AVALIAR as Sequências Didáticas elaboradas pelas professoras 
alfabetizadoras e ELABORAR um breve relatório, no qual constem, 
de forma geral, considerações sobre a tarefa realizada, tendo como 
eixo as seguintes questões: 
 
Cumpriu o que foi pedido? Utilizou-se de obra literária? A tarefa tem 
consistência teórica? Houve um diálogo com os textos indicados no 
caderno 7? Demonstra criatividade e inovação?  
 
No final, ESCREVA uma breve avaliação sobre o seu trabalho de 
formação com as professoras alfabetizadoras no âmbito do 
PNAIC/2016. 
 
ENCAMINHAR, por e-mail, os registros à Formadora até o dia  
23/12. 

Realizar as atividades no SIMEC 
 


