
Ano 2. Nº 314 - 11/06/2014

A Secretaria de Educação iniciou nesta quarta-feira (11) a 
formação dos professores e coordenadores que estão inscritos 
no Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa 
que consiste num compromisso firmado entre os governos fe-
deral, 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.  

De acordo com a Secretaria de Educação, estão participan-
do do programa 420 educadores e, este ano, as formações se-
rão voltadas para a alfabetização matemática. Neste sentido, 
sob o suporte de 13 orientadoras da rede que passaram por ca-

Professores e coordenadores da rede participam de 
primeiro encontro de formação do PACTO

Com o intuito de promover a interação entre os alunos e ain-
da proporcionar um aprendizado mais concreto e prazeroso, a 
profa. Ivani de Brito, do CEMEB Maria José de Faria Biagioni 
desenvolveu com a turma do Pré I B uma atividade envolvendo 
receitas de comidas típicas juninas. 

A educadora conta que o trabalho foi iniciado com uma 
roda de conversa sobre as comidas típicas consumidas no mês 
de junho. Por meio desse diálogo, ela pode avaliar os conheci-
mentos prévios de cada aluno em relação ao tema e, a partir 
disso, eles confeccionaram cartazes, realizaram atividades de 
recorte, colagem, assistiram a vídeos, tendo ainda contato com 
diversas receitas. 

Para colocar em prática o conteúdo aprendido, a turma 
confeccionou a receita de cural de milho que foi compartilhada 
com todos por meio de um piquenique realizado na área exter-
na da unidade escolar. Na ocasião, eles também degustaram de 
outras receitas que envolvem milho e são consumidas em casa 
como bolo, canjica, pipoca, entre outros. 

Atividades com receitas proporcionam aos alunos da
 Educação Infantil aprendizado concreto e prazeroso  

pacitação na UNICAMP, os professores vivenciarão momentos 
de estudo, diálogo e reflexão a respeito de estratégias pedagó-
gicas e métodos de ensino.

Nesta segunda etapa do Pacto, além dos encontros que 
acontecem quinzenalmente aos sábados, o programa também 
terá encontros semanais no período da tarde e noite, oferecen-
do flexibilidade de horário aos professores que não podem par-
ticipar nos finais de semana. 

De acordo com a coordenadora do PNAIC, a carga horária 
desta etapa aumentou para 160 horas, sendo 120 voltadas para 
Alfabetização Matemática e 40 horas para revisar os conteúdos 
em Língua Portuguesa, trabalhados no ano anterior.

Segundo a direção da escola, por meio das atividades, as 
crianças da Educação Infantil tiveram a oportunidade de ter os 
primeiros contatos com grandezas matemáticas como volume, 
peso e quantidade, conceitos que serão estudados futuramen-
te no Ensino Fundamental. 


