
ORIENTAÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO FINAL

ALFALETRAR EM BH: diálogos com saberes docentes

Data: 6 de maio de 2022.

Modalidade: remoto.

Formato: virtual.

SOBRE O EVENTO

O Seminário Final integra a formação para Docência em Letramento e Alfabetização, promovida pelo
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais, em parceria com o Núcleo de Alfabetização e Letramento e a Equipe Appia Infância da
SMED/PBH. A formação teve início em 9 de abril de 2021, com foco na discussão do documento
“Conhecimentos essenciais para a alfabetização e o letramento” (SMED-BH, 2020), articulando-se às
práticas de alfabetização construídas na Rede, em diálogo com o livro de Magda Soares “Alfaletrar: toda
criança pode aprender a ler e a escrever”.

Objetivos:

● dar visibilidade às práticas de alfabetização das professoras e dos professores da Rede Municipal
de Educação de Belo Horizonte (RME-BH) que atuam na Educação Infantil (4 e 5 anos) e nos
três primeiros anos do Ensino Fundamental;

● reafirmar a autoria e o protagonismo dos(as) docentes na condução de suas práticas;
● promover o registro das experiências nas formas visual e escrita, para alimentar um espaço de

socialização na Plataforma da RME/BH;
● discutir os principais desafios e as possibilidades das práticas de alfabetização relatadas no

contexto da Rede.

A sua organização visa a articular teoria e prática, tendo como referência os eixos destacados na
formação, quais sejam: apropriação do sistema de escrita; leitura; leitura literária e produção de textos
orais, escritos e multimodais.

A inscrição será feita pelo link do Google Forms https://forms.gle/FT5yeNzns9jRihd98 até o dia 04 de
abril de 2022.

A inscrição no Seminário como ouvinte é aberta a todos os interessados. Porém, somente poderão ser
submetidos trabalhos desenvolvidos na Educação Infantil (4 e/ou 5 anos) ou 1º, 2º e/ou 3º anos do
Ensino Fundamental, de forma coletiva e ou individual. Os(as) docentes deverão indicar, no ato da
inscrição, o eixo do trabalho, a modalidade de apresentação e o formato, conforme detalhamento a
seguir:

https://forms.gle/FT5yeNzns9jRihd98


EIXOS TEMÁTICOS

● Apropriação da escrita.
● Leitura/leitura literária .
● Produção de textos orais, escritos e  multimodais.

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO

● Exposição de material/recursos didáticos para alfabetizar e letrar.
● Relato de experiência de projetos/sequências didáticas, atividades, relatos de aula.
● Relato envolvendo a organização de ambientes e eventos.
● Relato envolvendo projeto de alfabetização e letramento, desenvolvido com a comunidade e a

família.

FORMATO DE APRESENTAÇÃO

I. VIDEOCAST

Produzir um vídeo sobre a experiência (individual ou coletiva).

Os vídeos produzidos para o evento serão selecionados pela Equipe de Organização, seguindo os
critérios de coerência conceitual e clareza das informações, e serão disponibilizados nas plataformas
tanto do evento quanto da Rede.

Orientações sobre a produção do vídeo
● A duração máxima do vídeo é de 10 minutos.
● Posicione a câmera do celular à altura do rosto e na posição horizontal.
● Escolha um ambiente tranquilo.
● O relato pode ser feito na 1ª pessoa do singular ou do plural.

Roteiro para a produção do vídeo
● No início do vídeo, deve ser reproduzido o seguinte texto: “Produzi(mos) este relato para

apresentação no evento Alfaletrar em BH, realizado no ano de 2022”.
● Informe(m) nome e escola onde trabalha(m).
● Diga(m) qual a idade das crianças.
● Contextualize(m) a origem do trabalho.
● Fale(m) brevemente sobre o projeto/atividade/material.
● Mencione(m) o que ocorreu e como aconteceu (se puder, mostre(m) algum produto ou foto).
● Avalie(m) os resultados (falar dos desafios e desdobramentos).



II. COMUNICAÇÃO ORAL – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Faça um resumo expandido de 4 páginas sobre sua experiência (individual ou coletiva). O texto deve ser
redigido no template com a identidade do evento
(https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/seminario-final-alfaletrar-em-bh) e seguir a seguinte
formatação: fonte Times 12; espaçamento 1,5 e justificado. É importante que o texto seja submetido a
uma revisão, pois poderá ser publicado na plataforma da PBH. A revisão do texto será de
responsabilidade do(a) autor(a).

Serão selecionados alguns relatos para apresentação no evento, com duração máxima de 15 minutos.
Para a apresentação, prepare registros com: fotos dos materiais, produtos desenvolvidos pelas e com as
crianças. (Maiores informações sobre a apresentação serão enviadas para os(as) autores(as) dos trabalhos
selecionados).

Roteiro para o resumo expandido

- Nome e escola onde se trabalha.
- Idade das crianças e ano.
- Origem do trabalho e contexto em que ele foi pensado.
- Registre, brevemente, a experiência (o que ocorreu e como aconteceu, os desafios do desenvolvimento
da atividade, tempo gasto, modos de organização das crianças, materiais usados, dentre outras
informações.
- Analise os resultados e registre desdobramentos e/ou desafios encontrados.
- Indique referências bibliográficas do trabalho, caso tenham sido utilizadas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Se a experiência tiver mais de um(a) autor(a) - professores(as) envolvidos(as) -, solicitamos que
somente um(a) submeta o relato e/ou videocast e os demais sejam inseridos no tópico "demais
autores(as)". Os(As) demais autores(as) devem apenas realizar sua própria inscrição, no Seminário,
como “ouvinte”.

- É permitida a submissão de um trabalho por autor(a), independentemente se ele(a) é autor(a) ou
demais autores(as).

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA

- Das 9h às 12h - Mesa de Abertura.
- Das 14h às 15h - Sessões de videocasts.
- Das 15h às 17h - Sessões de comunicação oral.

https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/seminario-final-alfaletrar-em-bh

