Seleção interna: Representantes das escolas

A equipe do Appia – Um Olhar para a Infância em articulação com o Centro e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação (Cape) convidam professores(as) e/ou coordenadores(as) pedagógicos(as) que atuam na Educação
Infantil (Emeis, Emefs e instituições parceiras de Educação Infantil) ou no ciclo de alfabetização do Ensino
Fundamental, professores(as) das equipes das Diretorias Regionais e da Secretaria Municipal de Educação, que
tenham experiência (teórica e prática) de letramento e alfabetização para participarem do processo que visa
selecionar os representantes das escolas que atendem 4 e 5 anos das escolas/instituições parceiras de Educação
Infantil e/ou com o trabalho de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino Fundamental RME-BH que atuarão
nas ações formativas para a docência em letramento e alfabetização, no âmbito do Projeto estratégico InterAção.

Atribuições:
- participar do grupo colaborativo com o coordenador(a) Alfaletra;
- compartilhar e articular as ações formativas em sua escola/instituição, após cada módulo;
- fazer o levantamento de experiências de letramento e alfabetização realizadas no período da pandemia;
- socializar as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola/instituição com o grupo colaborativo;
- participar dos seminários síncronos e das conferências;
- dialogar, constantemente, com a equipe Appia Infância.

Processo seletivo

Os(as) professores(as) e/ou coordenadores(as) que serão representantes das escolas/instituições que atendem o 4
e 5 anos da Educação Infantil e/ou e 1º ciclo do Ensino Fundamental serão escolhidos(as) por seus pares, com base
nos seguintes critérios e recomendações:
- ter experiência mínima de 2 anos e estar em exercício como professor/a e/ou coordenador/a envolvido/a
diretamente com turmas de 4 e 5 anos das escolas/instituições parceiras de Educação Infantil e/ou com o trabalho
de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino Fundamental;
- ser graduado(a) em Pedagogia ou Normal Superior;
- recomenda-se que tenha participado de projetos/ações de formação continuada da rede municipal e/ou da escola e
que exerça liderança pedagógica na instituição.

A gestão da escola/instituição deverá preencher o formulário enviado para o email da escola com os dados
do(a) professores(as) e/ou coordenadores(as) escolhido por seus pares segundo os critérios supracitados.
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