
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.

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 e Anos Iniciais, 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 Aparecida Linhares da Silva Micarello -
Pós doutorado em Educação (PUC- Rio), doutorado em Educação (PUC-Rio), mestre
em Educação (UFJF), especialista em Alfabetização e Linguagem (UFJF), graduada
em Pedagogia (USU). Atualmente é professora associada da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atua no programa de Pós-graduação
em Educação e no Programa de Pós-graduação profissional em Gestão e Avaliação da
Educação Pública. Atua, ainda, como especialista em linguagem e alfabetização do
CAED/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), onde coordena
pesquisas aplicadas à avaliação educacional e escolar. É líder do grupo LINFE, que
desenvolve pesquisas e projetos de extensão nos campos da infância, linguagens e
educação. Suas áreas de interesse são: infâncias, linguagem, formação de
professores, gestão e avaliação da educação pública

- 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 (julho): 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
espaços de leitura e das bibliotecas e possibilidades de diálogos com as diversas
linguagens e expressões culturais por meio de mediações intencionais e lúdicas.

Mediação Fabíola Farias, apresentação de experiência de uma EMEI e uma Creche da
Rede Parceira.



Formador(a) externo: Fabíola Ribeiro Farias
mini curriculo: Fabíola Farias é graduada em Letras, mestre e doutora em Ciência da
Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado em
Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Foi Diretora de Ações de
Incentivo à Leitura da Superintendência de Bibliotecas Públicas / Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais (2007-2010) e Gerente de Coordenação de Bibliotecas e
Promoção da Leitura da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte
(2010-2018). Foi membro titular do Conselho Municipal de Política Cultural de Belo
Horizonte (2014-2017) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte (2016-2018). É leitora-votante da Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil (2010-). Tem experiência profissional e acadêmica nos
seguintes temas: biblioteca pública; biblioteca escolar; política cultural; políticas
públicas na área de livro, leitura e bibliotecas; produção editorial; leitura; formação de
leitores; literatura; livros para crianças e jovens. É autora de artigos, publicados em
revistas acadêmicas, livros e veículos de comunicação, sobre estes temas.

- 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 Youtube) - Encontro virtual: reflexão sobre concepção de
criança, linguagem e infância nas instituições educativas de Educação Infantil.
Formador(a) externo: José Alfredo Debortoli (confirmado via e-mail dia 18/07)

- 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: (Presencial do evento “Estudante + Feliz no parque”) - 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: Profissionais do Projeto Integrarte - Escola Livre de
Artes Arena da Cultura

- 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.

CRONOGRAMA

Nome do encontro Data/previs
ão

(sujeito a
alterações)

Horário Links

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

meet.google.com/z
ah-hpsh-cme

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

meet.google.com/z
ah-hpsh-cme

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

Manhã:
https://www.youtu
be.com/watch?v=

HcJVzHx-dt0

Tarde:
https://www.youtu
be.com/watch?v=

-2g7j96h19I

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

22 de
setembro

(quinta-feira)

manhã - 8:30 a
10:30

tarde - 14:00 a
16:00

Presencial do
evento Estudante
+ Feliz no parque

Parque Municipal
Américo Renné

Giannetti

http://meet.google.com/zah-hpsh-cme
http://meet.google.com/zah-hpsh-cme
http://meet.google.com/zah-hpsh-cme
http://meet.google.com/zah-hpsh-cme
https://www.youtube.com/watch?v=HcJVzHx-dt0
https://www.youtube.com/watch?v=HcJVzHx-dt0
https://www.youtube.com/watch?v=HcJVzHx-dt0
https://www.youtube.com/watch?v=-2g7j96h19I
https://www.youtube.com/watch?v=-2g7j96h19I
https://www.youtube.com/watch?v=-2g7j96h19I


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

Encontro
presencial dentro
do 3º congresso
de boas práticas

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

https://forms.gle/QRBWaVfosqRJwJFz8

