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09 e 10 de outubro de 2019 

IV Jornada de Alfabetização 

do Município de Niterói 

 
Alfabetização e currículo: a 

perspectiva discursiva em debate  

 
Dia 09/10: Clube Português (somente para 
os profissionais de 1° e 2° ciclos da Rede 
Municipal de Educação de Niterói). Não 
será necessário fazer inscrição para este 
dia. 
Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h (De 
acordo com o turno de atuação). 
 
Dia 10/10: Auditório do Espaço 300 (Rua 
Visconde do Uruguai, 300, Centro) e 
Auditório Prof. Amaury Pereira Muniz (Rua 
Visconde do Uruguai, 414) – (por inscrição 
e aberto ao público). 
Link de Inscrição: https://bit.ly/2OYK43X 
 
 
Certificação: Haverá certificação de acordo 
com o tempo de participação. 
 
 



 

PROGRAMAÇÃO 

 
09/10/19 (quarta-feira) 
Local: Clube Português  

(Rua Prof. Lara Villela, 176, Ingá - Niterói) 

 
Manhã 
 
8h – Credenciamento 
8h30 – Atividade cultural 
9h – Mesa de abertura 
9h30 às 12h – Mesa redonda:  
 Prof. Dra. Cecília Goulart (UFF) 
 Prof. Dra. Maria Cristina Corais (ISERJ) 
 Prof. Dra. Rita de Cássia Prazeres Frangella 

(UERJ) 
 Mediadora: Prof. Ms. Fernanda Frambach 

(FME) 
 
Tarde 
 
13h30 - Atividade cultural 
14h – Mesa de abertura 
14h às 17h - Mesa redonda:  
 Prof. Dra. Ludmila Thomé de Andrade (UFRJ) 
 Prof. Dra. Sônia Travassos (FNLIJ/PROLER) 
 Prof. Dra. Marize Peixoto da S. Figueiredo 

(UERJ) 
 Mediadora: Prof Dra. Gloria Anselmo (FME) 
 

 
 
 

 
10/10/19 (quinta-feira) 

Locais: Auditório do Espaço 300 (Rua 
Visconde do Uruguai, 300, Centro) e Auditório 
Prof. Amaury Pereira Muniz (Rua Visconde do 

Uruguai, 414)  
Sessões de comunicação oral*: 

Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h) 

Eixos: 

Eixo 1: Políticas Públicas, Currículo e Avaliação 

na alfabetização. 

Eixo 2: A formação de leitores e escritores 

numa perspectiva discursiva de alfabetização. 

Eixo 3: Literatura e alfabetização. 

Eixo 4: Alfabetização e formação de                 

professores. 

O cronograma das sessões de comunicação será 
divulgado no site da Fundação Municipal de Educação 

de Niterói, no dia 01/10/19. 

*O edital com as normas de submissão encontra-se no site da 
FME. 

“ [...] a alfabetização não implica apenas a aprendizagem 

da escrita de letras, palavras e orações. Nem tampouco 

envolve apenas uma relação da criança com a escrita.  A 

alfabetização implica, desde sua gênese, a constituição 

do sentido. Desse modo, implica, mais profundamente, 

uma forma de interação com o outro pelo trabalho de 

escritura” (SMOLKA, 1993, p. 69). 

 

 
 

A Fundação Municipal de Educação de 
Niterói, por intermédio da Diretoria de 1º e 
2º Ciclos, tem reunido esforços para 
fortalecer uma política de formação 
continuada junto aos profissionais que 
atuam nas unidades educacionais. Nesse 
sentido, a Jornada de Alfabetização vem, ao 
longo dos últimos quatro anos, se somando 
às ações que potencializam e dão 
visibilidade às experiências docentes as 
quais revelam a riqueza de fazeres e saberes 
que se concretizam nas práticas pedagógicas 
das escolas. Na sua quarta edição, a Jornada 
de Alfabetização do Município de Niterói 
terá como objetivo aprofundar discussões a 
respeito de práticas cotidianas que 
envolvam os processos discursivos de 
formação do leitor e do escritor nas 
diferentes áreas do conhecimento e sua 
importância para a construção do currículo, 
buscando a valorização do protagonismo 
dos profissionais da educação e o 
compartilhamento de suas vivências, por 
meio de relatos e trabalhos acadêmicos que 
qualifiquem a educação municipal como 
lócus permanente de discussões no campo 
da alfabetização.  
 

Sejam bem-vindos à IV Jornada de 

Alfabetização do Município de Niterói! 

 

(Diretoria de 1º e 2º ciclos – Fundação 

Municipal de Educação) 


