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Na última semana, as orientadoras que atuam no Pacto 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), iniciaram as visi-
tas aos HTPCs para apresentar aos professores as perspecti-
vas da formação deste ano. 

Em 2013, a primeira etapa do programa teve grande ade-
são por parte dos professores e coordenadores, que partici-
param de encontros de formação voltados para letramento. 
Neste ano o trabalho terá como foco a alfabetização matemá-
tica, que visa proporcionar ao professor momentos de estudo, 
diálogo e reflexão a respeito de estratégias pedagógicas e mé-
todos de ensino. 

A novidade desta segunda etapa é que, além dos encon-
tros que acontecem quinzenalmente aos sábados, o programa 
também terá reuniões semanais no período da noite, ofere-
cendo flexibilidade de horário para professores que não po-
dem participar aos finais de semana. De acordo com a coor-
denadora do PNAIC, a carga horária também aumentou para 
160 horas, sendo 120 voltadas para Alfabetização Matemá-
tica e 40 horas para revisitar conteúdos trabalhados no ano 
anterior.    

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) - polo Itapevi está 
com inscrições abertas para o curso de Especialização em 
Ensino de Ciências, na modalidade semipresencial. A for-
mação é destinada aos profissionais da área da educação e 
dará aos participantes a oportunidade de desenvolver capa-
cidades cognitivas para atuar na área, na perspectiva de um 
agente transformador. 

O curso terá duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, 
excluindo o tempo destinado a atividades extracurriculares 
individuais e à monografia. O aluno selecionado deverá par-
ticipar obrigatoriamente da aula inaugural que consiste da 
apresentação do curso e um curso de Moodle Básico, que 
terá uma duração de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 (oito) ho-
ras presenciais no Polo em que realizou a inscrição, e mais 8 
horas a distância. 

A inscrição deverá ser realizada por meio do portal 
http://ead.utfpr.edu.br, até o dia 15 de abril, mediante o 
pagamento da taxa de R$ 65,00. Os encontros presenciais 
do curso serão realizados nas instalações do polo, localiza-
do na Av. Pedro Paulino, 74 – Itapevi.

 

Equipe pedagógica da Secretaria apresenta para educadores 
da rede as novidades da segunda etapa do Pacto

Ao todo, 410 educadores, entre professores e coordenado-
res, estão matriculados na segunda etapa do PNAIC, que tem 
previsão para ser iniciada no mês de abril com a formação das 
orientadoras que acompanharão as turmas ao longo do ano. 

O Pacto é um programa que consiste num compromisso 
firmado entre os governos federal, estadual e municipal, e 
tem como objetivo assegurar que todas as crianças estejam 
plenamente alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 
do ensino fundamental.  


