
Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

Orientações para o Projeto +  A  lfabetização 2019  
Dando  continuidade  às  ações  voltadas  à  alfabetização  na  RME,  o  Projeto  +Alfabetização,  seguirá

acontecendo nas escolas,  contando com profissionais  em regime de Convocação para Ampliação de Jornada
(CAJ).

O Projeto visa atender, prioritariamente, estudantes com defasagem no processo de alfabetização, do 1º ao
4º ano, através do Atendimento Grupal e Docência Compartilhada (DC).

Considerando que estudantes  com dificuldades necessitam de uma intervenção  pedagógica dirigida e
sistemática para aprendizagens mais efetivas, o Projeto prevê  a Docência Compartilhada, onde professor(a)
regente e professor(a) do +Alfabetização atuam conjuntamente em sala de aula, propondo atividades apropriadas
para um trabalho integrado com os  colegas da turma. Além disso,  oportuniza Atendimento Grupal onde os
estudantes  desenvolvem atividades específicas para que possam avançar em suas hipóteses e consolidar a
alfabetização.

O Grupo PAI – Programa Alfabetizar  por Inteiro,  equipe responsável  pelo Projeto na SMED, conduz o
funcionamento  deste  através  de  formação,  assessorias  nas  escolas  e  na  secretaria,  monitoramento  da
alfabetização, recebimento e análise de documentos e registros, entre outros.

É imprescindível o planejamento e a participação de todos na escola para o êxito deste trabalho. Seguem
as principais atribuições dos envolvidos no Projeto:

Equipe Gestora (Direção e Coordenação)
• Elaborar  o  horário  em  conjunto  com  o(a)  professor(a)  do  Projeto,  de  acordo  com  as  orientações

encaminhadas;
• Acompanhar o preenchimento dos documentos e registros do Projeto, bem como o encaminhamento dos

mesmos à assessoria, sempre que solicitados;
• Conferir documentos (Registros Pedagógicos dos Grupo e da Docência Compartilhada) para adequações

necessárias a cada trimestre;
• Garantir a efetivação dos planejamentos e atendimentos previstos;
• Considerar  as necessidades específicas de cada turma e resultados do monitoramento,  fomentando o

planejamento flexibilizado de modo que todos os estudantes participem das atividades de acordo com seus
níveis de aprendizagem.

Professor(a) do Projeto
• Completar ficha Dados de Identificação – Professor(a) do Projeto +Alfabetização (anexo 1) e entregar

cópia física na SMED;
• Contatar  com  a  assessoria  do  Grupo  PAI  (  3901  2323  –  Ramal  211  ou  pelo  e-mail

smedpai@caxias.rs.gov.br) para receber orientações específicas a respeito da organização do horário;
• Conjuntamente com a Direção, organizar a tabela  Horário de Atendimentos (anexo 2) de acordo com

orientações recebidas e descritas no referido documento, entregando cópia física na SMED;
• Preencher a Planilha de Atendimentos (anexo 3) e entregar cópia física na SMED; 
• Buscar  dados  dos  estudantes  indicados  para  atendimento  no  Projeto  +Alfabetização,  analisando  os

registros do atendimento no ano anterior, bem como os resultados do monitoramento;
• Organizar a Pasta do Projeto +Alfabetização (anexo  4)  conforme modelo  disponibilizado.  A mesma

deverá  ser  organizada a  partir  dos  registros  dos  estudantes  que frequentaram o  Projeto  no(s)  ano(s)
anterior(es)  (ficha  e  dossiê  do  estudante),  possibilitando  assim,  a  visualização  do  processo  de
aprendizagem;

• Realizar sondagem das turmas com professor(a) regente e coordenador(a) pedagógico(a), a partir da
observação  de  cada  turma a  ser  atendida  na  prática  da  Docência  Compartilhada,  a  fim  de  perceber
aspectos significativos, como subsídio para o preenchimento do Relatório de Sondagem (anexo 4);

• Construir  o  Plano de Trabalho Compartilhado -  PTC (anexo 4)  de cada turma atendida na DC,  em
parceria com coordenação e professor(a) regente;

• Participar  dos  planejamentos  e  execução  da  Docência  Compartilhada,  contribuindo  com sugestões  e
recursos apropriados para atender as necessidades específicas da turma/grupos;

• Realizar os Registros Pedagógicos - Docência Compartilhada (anexo 4) de cada turma;
• Preencher a  Ficha do Estudante  (anexo 4) com potencialidades, dificuldades e avanços observados e

registrados no trimestre, a fim de subsidiar os momentos dos conselhos de classe;
• Preencher os Registros Pedagógicos - Grupos (anexo 5) encaminhar para conferência da equipe diretiva

e após entregar cópia ao professor(a) regente para ser anexado ao Caderno de Registros Pedagógicos da
turma;

• Manter  atualizados os registros pedagógicos e documentos, apresentando-os para a equipe diretiva no
final de cada trimestre e à assessoria quando solicitados;

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

Professor(a) Regente da Turma
• Realizar  sondagem da  turma  com coordenador(a)  pedagógico(a)  e  professor(a)  do  Projeto,  a  fim  de

perceber aspectos significativos, como subsídio para o preenchimento do Relatório de Sondagem 2019;
• Construir o Plano de Trabalho Compartilhado (PTC) da turma (caso atendida na DC), em parceria com

coordenação e professor(a) do Projeto;
• Participar  dos  planejamentos  e  execução da  Docência  Compartilhada,  contribuindo  com sugestões  e

recursos apropriados para atender as necessidades específicas da turma, considerando os resultados do
monitoramento  para que todos os estudantes participem das atividades de acordo com seus níveis de
aprendizagem;

• Respeitar os períodos de atendimento previstos no planejamento,  tanto na DC quanto no Atendimento
Grupal;

• Registrar  os  momentos  de  Docência  Compartilhada no  Caderno de Registros  Pedagógicos  da  turma,
especificando o que foi realizado na mesma;

• Ao final de cada trimestre, anexar no  Caderno de Registros Pedagógicos da turma, a(s) planilha(s) dos
atendimentos grupais fornecidas pelo professor(a) do Projeto +Alfabetização;

• Compartilhar com o(a) professor(a) do Projeto informações relevantes sobre estudantes atendidos;
• Considerando que o estudante que sai da sala de aula para o atendimento em grupo realiza atividades

pertinentes às suas necessidades, faz-se necessário oferecer estratégias flexibilizadas para reinseri-lo no
contexto da aula quando retornar.

Observações importantes
1. O horário do(a) professor(a) que atua no Projeto +Alfabetização deve prever semanalmente:

• Um período de planejamento para cada ano de escolaridade (1º ao 3º ano);
• Um período de Docência Compartilhada para cada turma (1º ao 3º ano);
• Período(s) de Atendimento Grupal (2º ao 4º ano).  A formação dos grupos poderá se dar em função das

necessidades dos estudantes ou por ano/turma.

2. Para o atendimento nas turmas de 1º ano:
• Salientamos  que,  no  primeiro  semestre,  os  estudantes  das  turmas  de  1º  ano  receberão  atendimento

somente através da Docência Compartilhada;
• De acordo com diagnóstico das necessidades da turma, para a Docência Compartilhada, planejar e propor

atividades  envolvendo  consciência  corporal,  lateralidade,  motricidade  e  que  contribuam  para  o
desenvolvimento de habilidades mentais (classificação, seriação, correspondência, inclusão hierárquica,
dentre outras) preferencialmente no pátio ou espaço amplo.

IMPORTANTE: Sempre que houver assessoria ao professor do +Alfa, este deverá apresentar a Pasta do
Projeto (atualizada).

3. Todos os documentos estão disponibilizados no Portal da Educação 
https://educacao.caxias.rs.gov.br/index.php/alfabetizacao-2/ 

Documentos do Projeto
Dados  de  Identificação  –  Professor(a)  do  Projeto
+Alfabetização

Anexo 1 Enviar  cópia  física  para  SMED  –  Setor
Pedagógico/2º  andar/Grupo  PAI, no  máximo  15
dias após início da Convocação para Ampliação
de Jornada.

Horário de Atendimentos Anexo 2

Planilha de Atendimentos Anexo 3

Pasta do Projeto +Alfa
• Relatório de Sondagem
• Plano de Trabalho Compartilhado
• Registros Pedagógicos – Docência Compartilhada
• Ficha do Estudante

Anexo 4 
Organizar  e  manter  atualizada  na  escola  para
apresentar  para  equipe  gestora  e  assessoria
quando solicitada.

Registros Pedagógicos - Grupos
Anexo 5

Preencher  diariamente  e  entregar  cópia  ao
professor(a) regente para ser anexado ao caderno
de registros da turma no final de cada trimestre.

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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