Módulo IV - PNAIC 1º ao 3º ano/PNME

Producao escrita:

TRABALHANDO COM GÊNEROS TEXTUAIS
Coordenadora de formação: Valéria Resende
Formadora Estadual 1º ao 3º ano: Daniela Montuani
Formadoras Regionais PNME: Maria José Francisco de Souza e Keli Cristina Conti

15 e 16 de
maio de 2018

PROGRAMAÇÃO
16/5 - QUARTA-FEIRA
Local: Auditório Neidson Rodrigues

15/5 - TERÇA-FEIRA
Local: Auditório Neidson Rodrigues
8h

Credenciamento

8h30

Abertura

9h

Conversa com Marilda Castanha, autora e
ilustradora de livros infantis

8h

Entrega de Material:

Glossário
Ceale

O objetivo é dialogar sobre o processo de produção das obras,
a fonte de inspiração e o que significa escrever para crianças.

10h

A BNCC: concepções, organização e
desafios para o ensino de Língua Portuguesa
nos anos iniciais do Ensino Fundamental

9h

Isabel Cristina da Silva Frade - CEALE/FaE/ UFMG

Cancionila Janzkovski Cardoso - ALFALE/ UFMT

A palestra abordará as concepções que guiam a BNCC, a
organização da área de Linguagens e do componente
Língua Portuguesa e seus eixos de leitura, produção de
textos, oralidade e análise linguística/semiótica e,
especialmente, a alfabetização. Serão problematizados os
diálogos estabelecidos com concepções e proposições
que vieram se destacando nos últimos 30 anos, as
escolhas, os pontos de inovação, os modos de organização
e os desafios.

12h

Almoço

13h - 17h

Salas de Aula (FaE)

O objetivo da palestra é refletir sobre alguns aspectos da
produção escrita de duas crianças, em início do processo de
escolarização e em distintas situações de produção. A fim de
responder a algumas questões sobre a apropriação da escrita,
discute-se o modelo de funcionamento da linguagem de Bernard
Schneuwly. Por fim, produções empíricas de crianças em 3
contextos - na escola, na escola em oficinas, em casa - são
analisadas à luz da teoria discutida.

10h

Produção e revisão textual: trabalhando
com gêneros textuais na alfabetização
Maria da Graça Costa Val - CEALE/Fale/ UFMG
O objetivo da palestra é apresentar e explorar gêneros textuais
que podem ser trabalhados nos anos iniciais, dialogando com as
habilidades de produção e revisão textual que estão elencadas na
BNCC.

Realizacao:
Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa

Produção de textos em espaços
escolares e não-escolares: uma perspectiva
interacionista sociodiscursiva

12h

Almoço

13h - 17h

Salas de Aula (FaE)
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