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1. EQUIPES RESPONSÁVEIS

- Equipe Appia Infância: Cleide Sousa - Denise Fátima - Sterlayni Duarte - Vera Gonçalves.
- Gerência de Bibliotecas: Adriana Martimiano - Cristina Aguiar.

2. APRESENTAÇÃO

“No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona
para cor, mas para som.

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira.
E pois.

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer
nascimentos —

O verbo tem que pegar delírio.”
Manoel de Barros

A escola é espaço de acolhimento, afeto, memórias. Lugar de compartilhar

histórias. Lugar de encontros. Os encontros acontecem pela troca da linguagem,

tecendo laços e fortalecendo os vínculos entre os sujeitos, em suas múltiplas

experiências cotidianas, lendo o mundo.

O momento histórico, único e desafiador decorrente da Pandemia de

COVID-19 trouxe situações adversas para as crianças, famílias e todos os

profissionais envolvidos nesses encontros. O período de isolamento deixou marcas

e pode ter comprometido o desenvolvimento das crianças em diversas dimensões

como a emocional, social e cognitiva. As desigualdades sociais e de aprendizagem

foram ampliadas.

Para reduzir os impactos desse quadro, após o retorno das atividades

presenciais, é prioridade potencializar ações que irão garantir a efetividade do

protagonismo das crianças nos processos de aprendizagem, a autoria dos

professores, o vínculo e o diálogo transparente entre a família e a escola com

práticas pedagógicas baseadas em propostas curriculares específicas para cada

contexto.

3

https://www.pensador.com/autor/manoel_de_barros/


Assim, se crianças e adolescentes das nossas escolas não aprenderam,
sistematicamente, os conteúdos escolares previstos para serem ensinados pelas
práticas pedagógicas escolares do ano de 2020, aprenderam, por outras formas,
inúmeros outros conteúdos, relativos às modificações vividas no cotidiano de seus
lares e de suas famílias. Precisaremos descobrir o que aprenderam. Essa será a
nossa primeira tarefa. Redescobrir quem são os(as) nossos(as) estudantes nesses
tempos de pandemia. Entender o que viveram e o que aprenderam longe de nós.
(BELO HORIZONTE, 2020, p. 18)

É nessa direção que deve caminhar uma proposta com foco em qualidade de

atendimento. A qualidade se trata do acesso a experiências intencionalmente

planejadas, que promovam o desenvolvimento integral, atreladas à cultura visando

atender as peculiaridades, singularidades, transições e necessidades de cada

criança.

Nessa perspectiva, o Projeto “APPIA - Um Olhar para a Infância”

implementado em 2018/2019 transformou-se em uma política pública estruturante

da Secretaria Municipal de Educação para lidar com as múltiplas transições pelas

quais as crianças passam e que envolvem aspectos físicos, cognitivos, afetivos e

sociais além de apoiar as escolas e creches em um atendimento de qualidade tendo

como eixos o protagonismo e a autoria de crianças e adultos.

Na busca da garantia de direitos e promoção da equidade educacional e

social, a política APPIA: um olhar para infância implementada em 2020,exigiu o

estudo de uma gestão pedagógica para ser possível lidar com a transição entre a

Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental com os seguintes

objetivos: a continuidade nos processos de desenvolvimento e aprendizagens

escolares, a estruturação de novas rotinas, a reorganização dos tempos, dos

espaços físicos e materiais e novas metodologias para o trabalho com crianças de

0 a 8 anos.

Assim, o Projeto “Tecendo laços, lendo o mundo: leitura e letramentos na

Infância” vem fortalecer ações já existentes na RME/BH e nas creches parceiras;

fomentar os processos criativos de crianças e professores(as) em práticas sociais

de leitura e letramentos, na relação com a cultura, ampliando repertórios e

produzindo novos significados para o que já existe no mundo.

A imersão na cultura escrita e o desejo pela leitura são práticas cotidianas.

Elas fazem parte do repertório das propostas vivenciadas pelas crianças de forma a

lhes provocar o interesse, a reflexão, a elaboração de hipóteses sobre como

escrever abrangendo situações e experiências concretas da vida cotidiana delas e
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de seus saberes entrelaçando-os aos conhecimentos historicamente construídos

pela humanidade.

Para se tornarem leitoras autônomas e proficientes é essencial que as

crianças compreendam os usos e funções da leitura em variados contextos e

situações do dia a dia, em um ambiente em que possam; partilhar, explorar, colocar

em jogo suas linguagens, estratégias, curiosidades, investigações na busca para

construir sentidos e significados sobre o mundo que as cerca.

Cabe às instituições oferecer a elas práticas de leitura e letramentos em que

elas possam ampliar o seu repertório cultural permitindo-lhes o desenvolvimento de

habilidades de compreensão, interpretação e construção de sentidos para a leitura

da palavra e de outras linguagens.

A palavra “leitura” tem muitos significados e é usada para designar várias
ações, algumas muito diferentes entre si. A amplitude do significado
atribuído ao termo se estende da leitura de mundo, passando à leitura de
diferentes linguagens e chegando à leitura dos textos escritos de diferentes
extensões e complexidades. A ampliação do conceito se explica pelo que
perpassa as leituras: a produção de sentido, a interpretação dada pelo
sujeito frente ao que é dado a ler. (BRASIL, 2016, v. 5, p. 21)

Uma ação pedagógica na infância é uma prática social que se realiza pelas

interações da criança com o outro - adulto e/ou pares. Como sujeito potente ela é

capaz de estabelecer semelhanças entre os fatos, vivenciar situações de

aprendizagem, criar possibilidades de reflexão e compreensão, testar suas

hipóteses e descobertas por meio de experiências estéticas e afetivas. É através da

capacidade humana de expressar, representar e elaborar significados na interação

com os outros, que as crianças vão se apropriando da cultura, transformando-a e

produzindo sentidos sobre as coisas que as cercam.

De acordo com as Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo

Horizonte:
A criança é competente porque interroga o mundo, seus elementos, suas
relações, busca compreendê-los, reelabora-os e atribui significado a todo
esse processo. Faz isso de maneira propositiva, ela não espera pela vida,
mas vai ao encontro dela, quer conhecer, agir, realizar. (BELO
HORIZONTE, 2016, p. 61)

Assim é indispensável garantir em todas as instituições, a utilização de

múltiplas linguagens em práticas sociais reais, de forma significativa e criativa, a

todas as crianças, desde o berçário tornando-se exigência para a escola ser espaço
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de compartilhamentos de sentidos e comunicação de significados na construção dos

conhecimentos e das aprendizagens.

Uma das possibilidades para o compartilhamento de sentidos é o

envolvimento do coletivo das escolas na construção do Plano de Leitura1, tendo

como  eixos  essenciais, a  leitura  como  experiência  estética, a forma de interação

com a comunidade, a construção de identidade e o reconhecimento do outro, a

leitura como  instrumento de informação e de conhecimento.

O fio condutor do currículo para a infância é a vida cotidiana. Através de

experiências vivenciadas com o corpo e pelo corpo, as crianças aprendem e se

desenvolvem. Pensar a vida cotidiana implica construir um pensamento pedagógico

que considere o contexto e os diálogos entre a cultura dos adultos e a cultura das

crianças, através das interações com as diferentes expressões culturais, além de

pensar nos organizadores da prática pedagógica, ou seja, nos espaços, tempos,

recursos humanos e materiais.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil definem em seu

art.9º, que as instituições devem garantir no currículo experiências que:

[…] favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica,
dramática e musical, bem como [...] promovam o relacionamento e a interação das
crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. (BRASIL, CNE/CEB,2009,
INCISOS II E IX)

As narrativas orais se desenvolvem a partir das experimentações em

narrativas corporais que se constroem pelos gestos, pelos afetos, pelas emoções,

pela dimensão cultural das crianças e adultos na convivência diária. Na educação

da infância, compreendemos por experiência cultural, tudo que proporciona às

crianças a vivência e o conhecimento do grupo do qual faz parte e que possibilita a

expansão das percepções do mundo. Por experiência estética, a liberdade de

expressar e mobilizar os sentidos (tato, visão, olfato, paladar, audição) construindo

suas percepções sobre as expressões culturais.

O presente projeto tem por finalidade envolver as equipes de profissionais

das escolas e creches parceiras em uma rede de trocas de experiências,

1 O Plano de Leitura é um documento institucional que contempla as ações e os projetos de leitura e letramentos
que as escolas já realizam e que pretendem realizar. Em 2022, as EMEIs irão elaborar e implementar os Planos
de Leitura de forma coletiva por todos os profissionais envolvidos em consonância com o Projeto Político
Pedagógico (PPP).
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entrelaçando os saberes e fazeres relacionados às práticas sociais de leitura e

letramentos. Ressignificar os espaços de biblioteca como lugar de experiências com

a literatura e diversas expressões culturais, mobilizando a fantasia, o faz de conta e

o gosto pela leitura. Sensibilizar a equipe gestora (direção e coordenação

pedagógica) para a responsabilidade de formar-se e garantir nas escolas e creches,

o planejamento, a reflexão sistemática, ações efetivas e experiências significativas

na formação integral das crianças.

É preciso refletir sobre como as crianças se apropriam da cultura no mundo
contemporâneo, atribuem-lhe significados e constroem uma cultura local e específica
ao seu contexto de vida. Trazer a literatura para o cotidiano enriquece a vida da
criança. Não somente pelo fato de possibilitar-lhe brincadeiras linguísticas, ampliação
de vocabulário e uso da leitura e da escrita em situações reais e significativas, mas,
principalmente, por propiciar-lhe a experiência estética com as palavras e com seus
múltiplos significados. Ela abre possibilidades para o sujeito se compreender,
vivenciar sentimentos, desejos e sonhos por meio da linguagem verbal e icônica.
Nessa dimensão, a literatura tem um papel essencial na infância, porque humaniza
os sujeitos. Na infância a literatura promove a ampliação do mundo imaginário e as
situações que as crianças vivem no cotidiano, em relação à compreensão da
realidade, estimulando a criatividade; o que fortalece o elo da criança com seus pais
ou responsáveis, tornando-o, no futuro, um adulto mais seguro. (BELO HORIZONTE,
2020, p. 45)

Acreditamos que as bibliotecas para a infância, como nos diz Perrotti (2015,

p. 140) devem ser concebidas como “estações de conhecimento”, instalações

lúdicas, locus privilegiado para a fruição estética e encantamento que irá

proporcionar mediações cognitivas, sociais e culturais, permitir o acesso à

informação e ao conhecimento.

É também finalidade deste projeto instalar bibliotecas/bebetecas, revitalizar os

espaços de leitura já existentes nas instituições com acervos que contemplem,

bibliodiversidade e qualidade, possibilidades de diálogos com as diversas

linguagens e expressões  culturais.

Organizar esses espaços não se restringe apenas a torná-los funcionais, mas

antes, criar propostas educativas que serão realizadas cotidianamente. Decidir

sobre as conexões possíveis entre as linguagens e repertórios disponibilizados com

a compreensão das implicações destas ações no processo de formação dos

estudantes.

Propomos a realização de um diagnóstico para localizar bibliotecas e/ou

outros espaços de leitura já existentes, mapear práticas pedagógicas que respeitem

as especificidades das faixas etárias, promovam acesso a experiências com as
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diversas linguagens e ofereçam às crianças possibilidades de ampliação de suas

referências culturais.

Para promoção do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, é

necessário que a responsabilidade pela qualidade da escola seja coletiva. Estas

aprendizagens dependem da mediação e intencionalidades de todos os

profissionais envolvidos. Apoiá-los para que possam potencializar interações entre

as crianças e o universo cultural é também objeto das propostas de ações deste

projeto.

Um dos maiores e mais potentes componentes formativos advém das

práticas cotidianas dos professores com as crianças. Assim, após o reconhecimento

da realidade, é imprescindível a efetivação de formação continuada tendo como

fundamento a reflexão sobre a prática pedagógica, o acolhimento das temáticas

apontadas pelos profissionais, a circulação e produção de conhecimentos atrelados

às trocas de experiências, o processo permanente de observação e registro do

cotidiano para refinar o olhar e criar condições para o desenvolvimento de uma

comunidade de leitores(as) em cada instituição.

3. JUSTIFICATIVA

O projeto se justifica por estar sustentado nos princípios presentes na Política

Appia, que tem como fundamento a garantia de um trabalho pedagógico “que procure

reconhecer as especificidades das crianças nas duas etapas da Educação Básica e os pontos de

interseção para proporcionar transições harmoniosas entre elas, com o mínimo impacto, favorecendo

uma trajetória contínua e de sucesso nas aprendizagens escolares e na formação integral” (BELO

HORIZONTE, 2020, p. 65), e a construção de propostas que integrem o currículo das

etapas de ensino, ao viabilizar o uso dos espaços diversificados das escolas com

atividades coletivas e multi idades visando a garantia dos direitos de aprendizagem

educacionais das crianças.

Um trabalho planejado e articulado, com intencionalidade educativa e

diversidade de acervos, práticas e experiências de leitura desde a primeira infância,

é fundamental para o desenvolvimento contínuo das crianças. As práticas sociais de

leitura realizadas nestes espaços promovem a fruição e ampliam as referências

estéticas, culturais e éticas das crianças.

O Projeto Tecendo laços, lendo o mundo: Leitura e Letramentos na infância

vem integrar o Programa Leituras em Conexão que define a leitura como eixo
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central da política pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Belo

Horizonte (Smed/BH).

A ampliação e/ou ressignificação dos espaços de leitura e

bibliotecas/bebetecas que existem nas escolas e creches parceiras trazem para a

centralidade, o desenvolvimento de experiências de leitura e letramentos no interior

das escolas e creches através dos projetos institucionais.

A sistematização e compartilhamento de boas práticas através de rede de

trocas é ação importante pois ao dar visibilidade às mesmas, estas irão inspirar

muitas reflexões e mais práticas inovadoras.

O propósito é colocar em diálogo constante as práticas sociais de leitura e

expressões culturais com o intuito de possibilitar a reflexão, ampliar as experiências

éticas, estéticas, a capacidade de sentir, expressar, de experimentar a arte, a

formação cultural como eixos determinantes para o desenvolvimento e as

aprendizagens dos adultos e crianças que convivem nas  creches e escolas.

4. OBJETIVOS

Gerais:

- Fortalecer as ações já existentes na RME/BH e nas creches parceiras,

estimulando a imersão das crianças e professores em seus processos

criativos, através de práticas sociais de leitura e letramentos em relação com

a cultura e produzindo novos significados.

- Fomentar a ampliação de repertórios e experiências estéticas concebendo a

cultura e a formação cultural de crianças e adultos como uma experiência

lúdica de expansão das percepções do mundo.

- Instalar bibliotecas e/ou ampliar espaços de leitura ressignificando-os com

acervos que contemplem em sua composição a bibliodiversidade e a

qualidade criando possibilidades de diálogos com as diversas linguagens e

expressões artísticas culturais.

Específicos:

- Organizar e articular, com o CAPE, ações formativas reflexivas continuadas,

com estratégias diferenciadas, priorizando o acompanhamento para o

atendimento às demandas mapeadas e a potencialização das ações nas
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escolas e creches parceiras;

- Promover e incentivar a fruição de obras de arte, o reconhecimento e a

valorização das manifestações artísticas dos territórios e visitas a bibliotecas

públicas e espaços culturais da cidade, para a democratização do acesso e

apropriação desses espaços;

- Fomentar o acesso dos profissionais da educação a espaços de cultura e

arte para a imersão em diversas vivências culturais e ampliação dos

repertórios;

- Organizar e articular redes de trocas de experiências literárias e artísticas

dando visibilidade às práticas presentes nas escolas;

- Ressignificar o uso da biblioteca e dos espaços de leitura com mediações

literárias cuidadosas que incentivem leituras compartilhadas, imersão e

diálogo com os diferentes suportes informacionais e gêneros textuais;

- Potencializar a utilização do kit de literatura afro-brasileira, africana e

indígena incentivando diálogo constante com a temática nos projetos e ações

das instituições;

- Oferecer recursos literários e artísticos digitais para as escolas;

- Compor o acervo com livros/recursos literários em formato digital acessível,

livros em braile e imagens em alto relevo;

- Prover os espaços de leitura com material literário e vídeos com contação de

histórias em Libras;

- Expandir a base PBH (sistema Pergamum)2 ampliando o número de unidades

escolares municipais atendidas.

5. PÚBLICO

Crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,

professores(as), coordenadores(as), gestores(as), bibliotecários(as), assistentes

administrativos atuantes nas bibliotecas escolares, articuladores de leituras e as

famílias dos estudantes.

2 https://bibliotecaspbh.pbh.gov.br/biblioteca/index.php
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6. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NAS ESCOLAS E CRECHES PARCEIRAS

Na implementação do projeto será necessário realizar pesquisa diagnóstica

para levantamento  dos contextos,  práticas  pedagógicas  de leitura e letramentos,

espaços, a composição, organização e manutenção dos acervos artísticos e

literários presentes nas instituições; tecer procedimentos e ações coerentes com os

objetivos específicos; estabelecer metas que podem ser medidas na realização de

ações pedagógicas junto às crianças; sistematizar projetos exitosos e promover

redes de trocas, entrelaçando as experiências relacionadas às práticas sociais e

culturais e o desenvolvimento das aprendizagens das crianças, nas Escolas

Municipais e Creches Parceiras.

6.1. Rede de Trocas Tecendo laços

a) Ações formativas reflexivas continuadas.

- Eventos culturais: encontros com autores, ilustradores e artistas regionais,

oficinas, tertúlias literárias, entre outros.

- Seminários temáticos (para apresentação do projeto para a RME/BH e

Creches parceiras e ao longo do desenvolvimento do projeto para a

interlocução com as propostas construídas pelas  instituições).

- Promoção da formação cultural dos profissionais para ampliação de

repertórios: acesso aos diversos espaços culturais e equipamentos regionais

pelas escolas e creches parceiras e valorização das manifestações artísticas

dos territórios.

b) Levantamento dos contextos das práticas pedagógicas de leitura e letramentos já

realizadas nas EMEIs, EMEFs (1º, 2º e 3º anos do EF) e creches parceiras.

c) Revista eletrônica: “Tecendo Laços, Lendo o Mundo” - repositório de experiências

exitosas da rede.

6.2.Promoção de ações para o reconhecimento, valorização e respeito as diferenças e
superação de práticas discriminatórias

a) Participação da equipe do Tecendo Laços, Lendo o Mundo, em alguns encontros

regionalizados dos Núcleos de Estudos das Relações Étnico-Raciais.
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b) Exposição dos projetos realizados pelas escolas em espaços culturais e regionais

da cidade.

c) Potencialização do uso do kit de literatura afro-brasileira, africana e indígena.

6.3. Promoção de ações para o Letramento Digital

a) Oferta de recursos literários e artísticos digitais para as escolas.

b) Otimização do uso dos recursos e o acesso aos acervos digitais.

6.4. Articulação para a instalação e/ou ampliação de bibliotecas/bebetecas e espaços
de leitura e a expansão da base PBH do sistema Pergamum

a) Mapeamento de bibliotecas e espaços de leituras nas EMEIs e Creches

Parceiras.

b) Revitalização de bibliotecas / bebetecas.

c) Construção e instalação de bibliotecas, bebetecas e espaços de leitura.

d) Automação das Bibliotecas Escolares a partir da posse dos novos bibliotecários.

7. ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Para a implementação do projeto e o acompanhamento das ações, faz-se

necessário o diálogo constante com as instituições. Esse acontecerá por meio da

interlocução com os gestores das escolas municipais e das creches parceiras, os

coordenadores pedagógicos, os Articuladores de Leitura e a equipe da biblioteca e

os mediadores DIRE’s. Além disso, é imprescindível estabelecer parcerias e

promover articulação com os diversos setores da SMED e conexões com outros

programas educativos e culturais.

Parceiros

Secretaria Municipal de Cultura

Interlocução com diretorias regionais  e gerências da SMED: CAPE, DEID, DIED, GSUPS,
GERCE, GPAED, GMERF, ASCOM, Rede Parceira, dentre outras

Bibliotecas e bebetecas (bibliotecas públicas, de OSCs e de empresas)

UFMG, UEMG, Universidades e redes de ensino de outras cidades e estados
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8 - RECURSOS

A partir da análise e aprovação do projeto serão discutidos e levantados os

recursos materiais, humanos e financeiros necessários para implementação das

ações elencadas.

9. CRONOGRAMA

O cronograma será definido a partir da análise e aprovação do projeto e em

articulação com as gerências, diretorias e parcerias.

10. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO e  RESULTADOS ESPERADOS

Monitoramento
Monitoramento da implementação das ações previstas no item 6.
(instrumentos a serem elaborados na etapa de readequação do projeto)

Avaliação
- Os impactos na prática dos professores e no desenvolvimento de
projetos de leitura e letramentos (indicadores: participação nos eventos,
uso qualitativo dos espaços instalados, participação na rede de trocas)

Resultados
esperados

- Visibilidade das práticas pedagógicas exitosas realizadas na
RME-BH.
- Disponibilização de repositório de ações e projetos realizados pela
RME-BH (própria e parceria).
- Maior participação das comunidades escolares nas ações propostas
pelos diversos espaços culturais dos seus territórios e da cidade e nas
práticas sociais de leitura promovidas pelas instituições escolares.
- Ressignificação dos espaços de leitura e das bibliotecas instaladas.
- Instalação de bibliotecas e expansão do sistema Pergamum para as
EMEIs e empréstimo de materiais entre as escolas e creches.

11. REFERÊNCIAS:

BELO HORIZONTE, Secretaria Municipal de Educação. Desafios da Formação.
Proposições Curriculares para a Educação Infantil na Rede Municipal e Creches
Conveniadas. Belo Horizonte. 2009.

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação. Proposições Curriculares
Educação Infantil - Desafios da Formação. v1. 2016.

BELO HORIZONTE, Rede Municipal de Educação. Leituras em Conexão. SMED, Belo
Horizonte, 2018.

13



BELO HORIZONTE, Rede Municipal de Educação. Percursos Curriculares e Trilhas de
aprendizagem para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em tempos de
pandemia. SMED, Belo Horizonte, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília, 1999.

BRASIL. Coordenação Geral de Educação Infantil. Literatura na educação infantil:
acervos, espaços e mediações. Brasília: MEC, 2015. 187 p

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Caderno
5. Crianças como leitoras e autoras. Coleção Leitura e escrita na educação infantil - 1.
ed. Brasília: MEC/SEB, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

12. Anexo - Plano de Formação Rede de Trocas Tecendo Laços

Redes de Trocas: Tecendo Laços
Descrição

A Rede de Trocas Tecendo Laços faz parte do “Projeto Tecendo laços, lendo o
mundo: leitura e letramentos na infância”. Essa é uma ação de formação reflexiva
continuada dos profissionais da Educação que visa à circulação e à produção de
conhecimentos por meio de trocas de experiências, processo permanente de
observação e registro do cotidiano e desenvolvimento de comunidades de
leitores(as) em cada escola e creche parceira.

Ementa

Reflexão sobre a prática pedagógica.

As especificidades necessárias à docência na infância para a promoção do
diálogo entre as práticas sociais de leitura e letramentos, as expressões
artístico-culturais, a brincadeira, as interações entre as crianças e o universo
cultural.

Sistematização e compartilhamento de práticas exitosas da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte (RME/BH) e creches parceiras por meio de rede de
trocas, entrelaçando as práticas e os percursos de experiências às práticas sociais e
culturais, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.

Formação cultural dos(as) profissionais: ampliação de repertórios por meio de
experiências estéticas e acesso a espaços de cultura e arte.

Potencialização de práticas que promovam o respeito e a valorização das diferenças
nas escolas e nas creches parceiras.

Promoção da fruição de obras de arte e incentivo a elas, bem como reconhecimento
e  valorização das expressões culturais dos territórios.
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Formadores(as)

Equipe Appia: um olhar para a  infância - Secretaria Municipal de Educação (Smed);
Profissionais convidados(as) (espaços culturais, universidades e outros).

Público-alvo

Professores(as) da Educação Infantil, Coordenações Pedagógicas, Articuladores(as)
de Leitura, Bibliotecários(as) e Assistentes Administrativos atuantes nas bibliotecas
escolares da RME-BH e da Rede de Creches Parceiras.

Carga horária

A formação terá carga horária total de 34 horas, assim distribuídas:
● 10 horas referentes a 5 encontros síncronos: 4 virtuais  e 1 presencial, de 2

horas cada;
● 24 horas referentes à atividades assíncronas pela plataforma Google

Classroom.

Turmas

Manhã - 9:00 a 11:00.
Tarde - 14:00 a 16:00.

Cada encontro síncrono será ofertado em dois turnos (manhã e tarde), cabendo
aos(às) inscritos(as) escolher o melhor horário para sua participação.

Conteúdo programático

1º Módulo (junho):  Leitura e letramentos na infância

- Momento síncrono: (via Google Meet) - Seminário de abertura: Rede de Trocas
Tecendo Laços.

Abertura: Ângela Dalben - Secretária Municipal de Educação.

Palestrante Convidada: Profa. Dra.: Hilda Micarello - Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF).

- Momento assíncrono: (via Google Classroom) - Fórum de debate: discussão sobre
as práticas sociais de leitura e letramentos na infância presentes nas instituições
escolares e as mediações dos(as) professores(as) (vídeos para reflexões e roteiro
com questões para o debate).

2º Módulo (setembro): Espaços de leitura, acervos e mediações

- Momento síncrono: (via Google Meet) - Oficina virtual: espaços de leitura e
bibliotecas, acervos e mediações: a organização e a composição dos acervos dos
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espaços de leitura e das bibliotecas e possibilidades de diálogos com as diversas
linguagens e expressões culturais por meio de mediações intencionais e lúdicas.

Formador(a) externo: a definir.

- Momento assíncrono: (via Google Classroom) - Troca de experiências:
compartilhamento de experiências sobre a potencialidade dos espaços e acervos
existentes nas escolas/creches e as possibilidades de mediações de pessoas
adultas, explicitando os diálogos entre as diversas linguagens e expressões
culturais.

3º Módulo (agosto): Infância, linguagem e interações

- Momento síncrono: (via Google Meet) - Encontro virtual: reflexão sobre concepção
de criança, linguagem e infância nas instituições educativas de Educação Infantil.
Formador(a) externo: a definir.

- Momento assíncrono: (via Google Classroom) - Documentação pedagógica:
registros de ações e mediações com bebês/crianças. Imagens que demonstram a
potência das crianças em interações para a apreensão do mundo.

4º Módulo  (setembro): Arte e cultura na Infância

- Momento síncrono: (via Google Meet) - Rodas de conversa: participação de
profissionais das áreas de Literatura, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música, Teatro e
Cultura Popular, para entrelaçar saberes desses campos culturais com os fazeres
pedagógicos da docência das infâncias.

Profissionais convidados externos: a definir

- Momento assíncrono: (via Google Classroom) - Exposição Tecendo Laços:
apresentação de produções das crianças no ambiente virtual, em ações realizadas
nas instituições para dar visibilidade ao protagonismo e às autorias de crianças e
professores(as) da RME-BH e das creches parceiras.

5º Módulo (novembro): Formação cultural dos(as) profissionais (experiências
estéticas)

- Momento síncrono: (presencial) - Imersão cultural: visitas a espaços culturais da
cidade para fomentar a ampliação de repertórios e experiências estéticas,
concebendo a cultura e a formação cultural de crianças e pessoas adultas como uma
experiência lúdica de expansão das percepções do mundo.

Espaços culturais: a definir

- Momento assíncrono: (via Google Classroom) - Retratos: produção fotográfica com
narrativas da experiência estética no espaço cultural.
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CRONOGRAMA

Nome do encontro Data/previsão
(sujeito a

alterações)

Horário

1º módulo: Seminário de abertura da
Rede de Trocas Tecendo Laços.

9 de junho
(quinta-feira)

manhã - 9:00 a 11:00
tarde - 14:00 a 16:00

2º módulo: Oficina virtual - Espaços de
leitura, acervos e mediação.

7 de julho
(quinta-feira)

manhã - 9:00 a 11:00
tarde - 14:00 a 16:00

3º módulo: Encontro virtual - Infância,
linguagem e interações   .

25 de agosto
(quinta-feira)

manhã - 9:00 a 11:00
tarde - 14:00 a 16:00

4º módulo: Rodas de conversa - Arte
e cultura na Infância.

22 de setembro
(quinta-feira)

manhã - 9:00 a 11:00
tarde - 14:00 a 16:00

5º módulo: Imersão cultural -
Formação cultural (experiências
estéticas).

3 de novembro
(quinta-feira)

manhã - 9:00 a 11:00
tarde - 14:00 a 16:00

Recursos didáticos

Materiais digitais, Google Classroom, Google Meet, vídeos, podcast, textos, fotos e
imagens.

Certificação/comprovante de presença

Serão emitidos comprovante de participação nos encontros síncronos e certificação
ao final da formação. Para a certificação, serão necessários 75% de aproveitamento
e participação, aferidos nas atividades e na frequência pontuadas na plataforma.

Inscrição

Período: até 3 de junho de 2022.

Formulário de inscrição: https://forms.gle/QRBWaVfosqRJwJFz8
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