
 

  
 

EDITAL Nº023/2019 de 25.02.2019 

 

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS 

PARA OS DISCENTES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA FACELI NO PROJETO 

ALFABETIZAÇÃO 

 

 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas para o corpo discente do 

curso de Pedagogia desta instituição para a participação no projeto intitulado 

“AlfabetizAÇÃO”, sob a coordenação das Professoras, Mestres em Educação, Comunicação 

e Administração, Márcia Perini Valle e Valeria Vieira dos Santos, nos termos que se seguem.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os interessados em participar do Projeto AlfabetizAÇÃO devem ser alunos do Colegiado de 

Pedagogia a partir do 3º período, observando o seguinte perfil de professor alfabetizador: 

 

 Possuir competência e sensibilidade para o trabalho com crianças em processo de 

alfabetização; 

 Promover o convívio e o trabalho com a diversidade e a diferença; 

 Ser capaz de desenvolver expectativas de sucesso e estimular a autoestima dos 

alunos; 

 Adotar uma atitude de pesquisa em relação à sua atividade; 

 Trabalhar coletivamente e de forma compartilhada; 

 Possuir conhecimento teórico e prático sobre o processo de alfabetização e 

letramento; 

 Seguir as orientações metodológicas adotadas pela escola; 

 Participar de formação continuada. 

 

Os interessados deverão requerer sua inscrição no site da Faceli no período de 26 a 28 de 

fevereiro de 2019, endereçada à Coordenação de Pesquisa e Extensão.  

 

 



 

  
 

2. DAS VAGAS 

 

São 10 (dez) vagas disponíveis para participantes efetivos do Projeto AlfabetizAÇÃO: 05 

(cinco) para atuar no turno matutino e 05 (cinco) para atuar no turno vespertino.  

 

3. DA SELEÇÃO 

 

Todos os alunos inscritos, até o número regimental de 10 (dez), serão admitidos no grupo. 

Se, porventura, o número de inscritos for superior à quantidade determinada, a seleção será 

feita de acordo com a ordem de inscrição feita (as 10 primeiras inscrições), podendo, caso 

haja alguma desistência, ser chamado o próximo inscrito.  

 

4. DAS REUNIÕES 

  

O Projeto AlfabetizAÇÃO funcionará com dois encontros presenciais semanais: no turno 

matutino, às terças e quintas-feiras, das 7h 30min às 11h e, no turno vespertino, às quartas e 

quintas-feiras, das 13h 30min às 17h, de acordo com o cronograma, a seguir, estabelecido 

pelas professoras coordenadoras do projeto. 

 

CRONOGRAMA:  

 

Reunião com os alunos selecionados para o projeto: 13 de março de 2019 às 18 horas (sala 

27 da Faceli) 

 

Período de desenvolvimento de atividades de reforço em Alfabetização:  

 

Terças e quintas-feiras, das 7h 30min às 11h – Prof.ª Me. Valeria Vieira dos Santos 

 19/03, 21/03, 26/03 e 28/03/2019 

 02/04, 04/04, 09/04, 11/04, 16/04, 23/04, 25/04 e 30/04/2019 

 02/05, 07/05, 09/05, 14/05, 16/05, 21/05, 23/05, 28/05 e 30/05/2019 

 04/06 e 06/06/2019 

 

Quartas e quintas-feiras, das 13h 30min às 17h – Prof.ª Me. Márcia Perini Valle 

  20/03, 21/03, 27/03 e 28/03/2019 

 03/04, 04/04, 10/04, 11/04, 17/04, 24/04 e 25/04/2019 

 02/05, 08/05, 09/05, 15/05, 16/05, 22/05, 23/05, 29/05 e 30/05/2019 

 05/06 e 06/06/2019 

 

 



 

  
 

Atividades de reforço em Alfabetização: 

 Sondagem para levantamento das dificuldades; 

 Trabalhando as dificuldades na leitura e escrita com alfabeto móvel; 

 Trabalhando a compreensão e as dificuldades de leitura por meio do jogo da memória 

e alfabeto móvel; 

 Trabalhando a formação de palavras, frases e textos com alfabeto móvel, cruzadinha 

e jogo da memória; 

 Trabalhando leitura a partir de produção de palavras com alfabeto móvel, adivinha e 

jogo da memória; 

 Trabalhando a atividades de ortografia com regularidades e irregularidades. Leitura de 

livros de literatura; 

 Trabalhando atividades de leitura e escrita de acordo com as dificuldades 

apresentadas; 

 Trabalhando atividades de leitura e escrita de acordo com as dificuldades 

apresentadas; 

 Trabalhando atividades de leitura e escrita de acordo com as dificuldades 

apresentadas. 

Avaliação e produção de relatório: 18 e 19 de junho de 2019. 

 

5. DA CERTIFICAÇÃO 

 

Os participantes efetivos com frequência mínima de 75% nos encontros, atestados pelas 

professoras coordenadoras do projeto, receberão certificado de 80 h/a de atividades 

complementares.  

 

6. DAS COMPLEMENTAÇÕES DESTE EDITAL 

 

Complementarão este Edital, as Instruções Normativas da Coordenação de Pesquisa e 

Extensão sobre este Projeto AlfabetizAÇÃO publicadas no website e/ou no quadro de avisos 

da Faceli.  

 

Linhares, ES, 25 de fevereiro de 2019. 

 

Original assinado 

Prof. Esp. RENATA ALVES BATISTA BASSO 

Diretora Acadêmica da Faceli 

 

Original assinado 

Prof.ª Me. ZILDA MARIA FANTIN MOREIRA 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 


