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Projeto +Alfabetização

Orientações para o 2º semestre de 2019 

Para fins de organização do Projeto +Alfabetização, é importante seguir as orientações:

•  Verificar  possíveis  liberações dos  estudantes  atendidos  no  Projeto,  observando  os  resultados  do
Monitoramento II e os critérios balizadores do +Alfa, para adequações no horário de atendimentos;

• Manter a Docência Compartilhada nas turmas de 1º ao 3º ano, bem como atendimento grupal do 2º ao 4º
ano. A prioridade de atendimento nas turmas de 1º ano é a Docência Compartilhada, no entanto, caso haja
disponibilidade de horário, pode ser incluído atendimento grupal também para estudantes do 1º ano;

• Atualizar o horário +Alfa de acordo com as orientações;

•  Registrar a data de término do atendimento dos estudantes liberados,  preenchendo o quadro geral na
Planilha de Atendimentos e entregar cópia física na SMED;

•  Manter  atualizados  os  registros pedagógicos  dos  Grupos  e  Pasta  do  Projeto  +Alfa  (Relatório  de
Sondagem, Plano de Trabalho Compartilhado, Registros Pedagógicos – Docência Compartilhada e Ficha do
Estudante);

•  Considerar as necessidades específicas de cada turma e resultados do monitoramento,  planejando de
maneira flexibilizada para que todos os estudantes participem das atividades, de acordo com seus níveis de
aprendizagem.

Enviar  o  Horário  e  a  Planilha  de  Atendimentos  (atualizados)  para  SMED,  Setor  Pedagógico/2º
andar/Grupo PAI, até 30 de agosto.

Para  quem  está  iniciando  no  Projeto  verificar  as  orientações  gerais  pelo  link
https://educacao.caxias.rs.gov.br/gestao/direcao-pedagogica e  rolar  até  o  item 19  -  +Alfabetização:
Orientações e Documentos.

Lembrando que está sendo disponibilizado mensalmente um horário  de plantão para quem
necessita de maiores esclarecimentos, cujas datas são informadas em ofício circular.

Durante as Docências Compartilhadas acontecem práticas pedagógicas significativas, a assessoria
reconhece o rico trabalho desenvolvido pelas escolas e propõe que sejam enviados relatos destas
experiências registrados em texto, bem como fotos e vídeos para que seja feita a divulgação no
Portal da Educação.

Grupo PAI – 3901 2323 ramal 211 - smedpai@caxias.rs.gov.br
Carla Brisotto – cbrisotto@caxias.rs.gov.br
Lisiane Ferreira Faganello – lffaganello@caxias.rs.gov.br
Marinês Fátima Feiten da Silva – mfsilva@caxias.rs.gov.br
Tatiana Subtil de Vargas Baldin – tvbaldin@caxias.rs.gov.br
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