PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Ensino
Coordenadoria de Ensino Fundamental
Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais

Circular E/SUBE/CEF/GAI N.º 09
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2022.

Assunto: X Semana de Alfabetização da Cidade do Rio de Janeiro

Senhor(a) Coordenador(a) de E/CRE,
Senhora Gerente de E/CRE/GED,
Senhor(a) Diretor(a) de Unidade Escolar,
Senhor(a) Coordenador(a) Pedagógico(a),
Senhor(a) Professor(a) Regente dos Anos Iniciais,
Senhor(a) Professor(a) Regente do Projeto Travessia,
Senhor(a) Professor(a) Orientador(a),
Senhor(a) Professor(a) Regente de PEJA I,

RIO: CAMINHOS PARA UMA CIDADE ALFABETIZADA
O entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. A visão constante de
sala de aula como um espaço comunitário aumenta a possibilidade de
haver um esforço coletivo para criar e manter uma comunidade de
aprendizagem.
bell hooks (2017).

O desafio de criar uma cidade alfabetizada é o tema da nossa X Semana
de Alfabetização. Ao propor um conjunto de ações sistematizadas, centramos
nosso olhar, como Rede, na construção de uma comunidade de aprendizagem.
Rio: caminhos para uma cidade alfabetizada é um tema que nos lembra
o compromisso de alfabetizar todos os nossos estudantes, considerando suas
especificidades e as múltiplas estratégias de ensino que são utilizadas pelos
professores(as) em cada sala de aula em nossa cidade. Por mais que
compreendamos a continuidade do processo de alfabetização ao longo das

diferentes etapas, devemos destacar a idade certa de alfabetização como um
projeto coletivo que deverá movimentar a nossa cidade.
Precisamos entender a complexidade dos sujeitos matriculados nos anos
iniciais, no Projeto Travessia e na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
no que diz respeito ao modo como aprendem e como interagem com os(as)
professores(as) alfabetizadores (as).
O evento parte da necessidade de implementar ações que favoreçam a
análise das práticas pedagógicas vivenciadas em nossa Rede. Para além disso
é uma possibilidade de ampliar e ressignificar os conhecimentos docentes sobre
os processos de ensino-aprendizagem.
Neste ano, o evento completará 10 anos e acontecerá no período entre
12 e 16 de setembro de 2022. Esta edição terá uma estrutura organizacional
em virtude do projeto estratégico Rio Alfabetiza que está fundamentado no
compromisso de subsidiar o trabalho de Alfabetização, no âmbito de toda a
Secretaria Municipal de Educação, a fim de viabilizar o currículo, o ensino, o
acompanhamento, a formação e a avaliação do trabalho pedagógico, com vistas
à apropriação da leitura, da escrita e da matemática por todos os estudantes em
processo de Alfabetização.
A X Semana de Alfabetização será dedicada a todos os profissionais que
atuam na alfabetização dos estudantes da Rede Pública Municipal do Rio de
Janeiro: representantes das Gerências de Educação das Coordenadorias
Regionais de Educação; Direção; Coordenadores Pedagógicos; Professores(as)
Regentes dos Anos Iniciais; Professores(as) de Sala de Leitura, Música,
Educação Física, Artes e Línguas adicionais; Professores(as) Orientadores(as)
e Professores(as) Regentes de PEJA I (Blocos 1 e 2) e Professores(as)
Regentes no Projeto Travessia.
O evento será promovido pela Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais
da Coordenadoria de Ensino Fundamental e empreendido por diversos
integrantes dos níveis central, regional e local da SME-RJ e será estruturado
conforme disponibilizado a seguir.

Segunda-feira
(12/09)

Terça-feira
(13/09)

Quarta-feira
(14/09)

Quinta-feira
(15/09)

Sexta-feira
(16/09)

Sessão de diálogos
Mesa de abertura
9h às 10h30

Sessão de diálogos
9h às 10h30

Atividades Regionais
Rio Alfabetiza

Atividades Regionais
Rio Alfabetiza

Atividades Locais
Rio Alfabetiza

Atividades Regionais
Rio Alfabetiza

Atividades Regionais
Rio Alfabetiza

Experiências
formativas na
construção da
identidade de
professores
alfabetizadores

Caminhos para
construir uma cidade
alfabetizada
Teca Pontual, Letícia
Cruz e Lúcia Braga

Graça Reis, Angela
Ramos e Debora
Cristina
Sessão de diálogos
14h30 às 16h
Uma cidade, muitos
sujeitos: práticas
alfabetizadoras
compromissadas com
modos diversos de
aprender
Allan Rodrigues,
Moisés Machado e
Roberta Pacheco
Sessão de diálogos
18h às 19:30h
Os sujeitos da
Educação de Jovens e
Adultos na cidade do
Rio de Janeiro
Daniel de Oliveira,
Jaqueline Luzia e
Renata Sader

1. Nível Central
Sessão de Diálogos
As sessões de diálogos nos mobilizarão a colocar nossas vivências,
experiências em um movimento de aprender-ensinar, escutar, ouvir, ver,
conhecer, propor práticas docentes e iniciativas do poder público municipal
compromissadas com o direito à alfabetização.
As sessões de diálogos que acontecerão nos dias 12 e 13 de setembro
serão realizadas em formato híbrido com a participação presencial dos
profissionais indicados pelas regionais na Escola de Formação Paulo Freire e
transmissão

ao

vivo

pelo

canal

da

MultiRio

no

Youtube

(https://www.youtube.com/MULTIRIOSME) e App Rioeduca em Casa - Canal do
Professor para todos os profissionais da Rede.

A organização dos inscritos por coordenadoria será realizada pela própria
regional, respeitando a quantidade de vagas disponibilizada por regional. O
credenciamento destinado aos professores que estarão presencialmente será
realizado nos seguintes horários: manhã (8h30) e tarde (14h).
As perguntas aos palestrantes poderão ocorrer por meio do chat
disponibilizado no momento das sessões de diálogo. Na sexta-feira, dia
destinado à Sessão de Diálogo da EJA, a participação será realizada
somente on-line.

2. Nível Regional
Atividades Regionais – Rio Alfabetiza
As Coordenadorias de Educação organizarão as Atividades Regionais – Rio
Alfabetiza que acontecerão em cada esfera regional, nos dias 14 e 15 de
setembro.
A divulgação das atividades realizadas nas regionais e as formas de
participação serão divulgadas em canais próprios da Coordenadoria.
A proposta é que as Coordenadorias Regionais de Educação realizem
atividades que abordem a temática da X Semana de Alfabetização: Rio:
caminhos para uma cidade alfabetizada, articulando os três eixos propostos para
a ação:
1- Políticas e Projetos de Alfabetização na rede municipal do Rio de Janeiro;
2- Formação inicial e continuada do Professor Alfabetizador e
3- Práticas pedagógicas alfabetizadoras.
O objetivo das atividades será promover espaços de discussão, reflexão
e compartilhamento de práticas alfabetizadoras realizadas cotidianamente nas
escolas promovendo a articulação sobre a temática central do evento e o fazer
docente na promoção de práticas alfabetizadoras. Os encontros contarão com a
participação de profissionais que atuem e/ou pesquisem sobre a alfabetização e
as temáticas afins.

3. Nível Local
Atividades Locais – Rio Alfabetiza
Considerando a importância das escolas como local privilegiado para a
construção de conhecimentos e a troca de saberes na promoção intencional de
experiências alfabetizadoras significativas, é de suma relevância realizar
atividades que promovam a valorização destas práticas através das produções
dos estudantes e de toda a comunidade escolar, com o ensino da leitura, escrita
e oralidade entendidas como práticas que contribuam para a formação de
escritores e leitores.
Assim sendo, sugerimos que no dia 16 de setembro as escolas
organizem mostras de trabalhos articuladas ao Projeto Político Pedagógico de
cada unidade escolar, por entendermos que é nesse documento que a
“identidade” da escola é registrada, onde se elencam os objetivos e as ações
pedagógicas a curto, médio e longo prazo. O objetivo é apresentarmos à
comunidade escolar os registros produzidos ao longo do ano letivo com foco na
temática da ação “Rio: caminhos para uma cidade alfabetizada”.
A organização de uma Mostra de trabalhos é uma oportunidade valiosa
para expor a produção de conhecimentos dos estudantes e professores
realizadas ao longo do ano letivo. A ação tem como objetivo publicizar os
diferentes registros, nas diferentes linguagens que fomentem a prática da leitura
e escrita crítica e reflexiva entre os estudantes do Ensino Fundamental I.
A seguir, apresentamos algumas possibilidades de atividades para a
Mostra de Trabalho utilizando recursos gráficos, audiovisuais, multimídia e
cênico:
•

Exposições nos murais da escola (desenhos e livros escritos e ilustrados
pelos estudantes, vídeos, jornais, varal literário)

•

Exibição de filmes e animações

•

Oficinas

•

Recitais de poesia, tendas literárias, jograis

•

Contação de histórias

•

Teatro, dramatizações

•

Danças

Avaliação e Certificação
As avaliações das Sessões de Diálogo serão realizadas pelos
participantes por meio de formulário on-line, cujo link será divulgado durante
cada sessão de diálogo.
Somente serão certificados profissionais da Rede Municipal de Ensino do
Município do Rio de Janeiro que enviarem a avaliação das Sessões de
Diálogos preenchida até as 23h59, do dia 30 de setembro de 2022.
Os certificados estarão disponíveis no site de inscrições da Escola de
Formação Paulo Freire, através do site https://epf.rio.br. A impressão do
certificado será de responsabilidade única e exclusiva do próprio cursista, entre
os dias 1 de outubro e 20 de dezembro.
As avaliações das Atividades Regionais – Rio Alfabetiza serão
disponibilizadas por cada Coordenadoria.
Divulgação
Desejamos também estabelecer canais que aproximem a nossa Rede,
considerando as particularidades da atualidade. Sendo assim, registrem todos
os momentos vividos durante a X Semana de Alfabetização da Cidade do Rio de
Janeiro e divulguem para toda comunidade por meio das mídias sociais
(Facebook, Twitter e Instagram) utilizando a hashtag #XSEMANADEALFA, além
de marcar as redes sociais da SME:

https://www.instagram.com/sme_carioca/
https://twitter.com/sme_carioca
https://www.facebook.com/smecariocarj

https://instagram.com/cefsmerj?igshid=YmMyMTA2M2Y=

No período de 05 de setembro até 30 de setembro, confira a sua
publicação pelo endereço: http://multi.rio/semanadealfa.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos através dos e-mails
gaisme@rioeduca.net e do telefone 2976-2328. Solicitamos ampla divulgação
desta circular na comunidade escolar.

Contamos com a participação de todas e todos!

Atenciosamente,

Samanta dos Santos Alves
Gerente de Alfabetização e Anos Iniciais
GAI/CEF/SUBE/SME

Michelle Valadão Vermelho Almeida
Coordenadora de Ensino Fundamental
CEF/SUBE/SME

