
Programa de Formação Continuada (Re) significando Saberes na Educação na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental

Objetivos da Formação Continuada:

Geral

*Efetivar  um  Programa  de  Formação  Continuada  que  considere  o 
conhecimento acumulado pelo educador no seu fazer pedagógico e possibilite, 
na  interação com seus  pares,  o  aprofundamento teórico  que emerge como 
necessidade da reflexão na e sobre a ação.

Específico

*Dar  continuidade  às  discussões  metodológicas,  contemplando  o 
referencial curricular do Ensino Fundamental.

*Oportunizar espaços para a socialização das práticas pedagógicas no 
decorrer dos encontros e, também, no seminário final.

*Ter  uma  opção  teórica  para  promover  o  processo  de  ensino-
aprendizagem.

*Definir em qual teoria "aportar" a própria prática pedagógica.
*Explicar o que é feito pedagogicamente em sala de aula ao ensinar ... ao 

alfabetizar...ao letrar.
*Apreender o processo de transposição didática para melhor transmitir o 

conteúdo que dominam, com vistas a atingir todos os alunos, em processo de 
alfabetização.

*Sanar  a dificuldade de compreensão conceitual sobre o que se faz na 
prática,  ou  seja,  qual  teoria  estaria  embazando  a  prática  pedagógica  do 
professor.

Estratégia metodológica

*Os encontros serão realizados em dois momentos: o primeiro, destinado 
às reflexões teórico-metodológicas, as quais envolvem o ensino-aprendizagem 
nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental; o segundo, proporcionará a 
reflexão das ações pedagógicas produzidas pelos docentes.

*Durante o encontro, um professor que se disponibilize ou que seja eleito 
pelo grupo, deverá elaborar um registro sobre o mesmo, tendo como objetivo 
central o incentivo ao professor como pesquisador de sua prática, e que este 
transforme o espaço de trabalho num elemento propício à reflexão da ação 
pedagógica.

Sugestão de cronograma



07/04  =>  Conferência  "Formação  Docente  e  Vários  Olhares  Sobre  a 
Aprendizagem" - Profº Dr. Lourival José Martins Filho

05/05 => Justificativas da constituição deste grupo de   
           estudos
  =>   Alfabetização e Letramento: algumas considerações
  =>   Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento: 
          SME (sequência didática)

09/06=> Alfabetização    e     Letramento:    métodos     de
           alfabetização  
  => Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento

07/07=>Alfabetização e Letramento: como processo de aquisição do Código 
Gráfico
=>Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento

11/08 => Alfabetização e letramento: como processo de aquisição da língua 
escrita numa proposta de trabalho a partir do texto
=> Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento

1º/09 => Alfabetização e Letramento: concepções sobre alfabetização
=>  Produção Textual: procedimentos didáticos e estratégias para revisão de 
textos
=> Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento

06/10 =>  Alfabetização e Letramento: um aspecto essencial da infância - o 
ludismo
=>  Alfabetização  e  Letramento:  os  níveis  conceituais  da  evolução 
psicogenética - o jogo linguístico
=> Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento

10/11  =>  Alfabetização  e  Letramento:  Ensinar  a  ler?  ou  apenas...  ler: 
propósitos didáticos 
=>  Interesses  de  leitura  de  acordo  com o  desenvolvimento  psicológico  da 
criança: idades de leitura

Contrato Didático:
-Horário de entrada-  Manhã - 08h
-Horário do intervalo- 10h às 10h15min
-Horário de saída- 11h 30min (efetividades entregues somente neste horário)
-Horário de entrada- Tarde – 13h30min
-Horário do intervalo- 15h30min às 15h45min
-Horário de saída- 17h (efetividades entregues somente neste      horário)

-Assinatura da lista de presenças após o intervalo
-Combinações sobre o registro dos encontros


