
VENHA PARTICIPAR! 

REALIZAÇÃO  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 
 

Professora Emanuela Carla Medeiros de Queiros 
Professora Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira  

Professora Giovana Carla Cardoso Amorim  

DIAS 05 E 06 DE MARÇO NA FACULDADE DE      

EDUCAÇÃO  - FE/UERN  - MOSSORÓ/RN 

PALESTRA 
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 
APRESENTAÇÕES CULTURAIS  
APRESENTAÇÃO DE BANNERS 
EXPOSIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 
CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES:  
Turmas de Alfabetização e Letramento - Concepções e Práticas 

da Educação Infantil  
(matutino e noturno) e professoras responsáveis  

UNIVERISDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DE 
DISCIPLINAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E  CONCEPÇÕES E  

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

APRESENTA: 

ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS    

PELOS GRADUANDOS 



DIA 05 DE MARÇO — QUINTA-FEIRA  

______________________________________
_____________________________ 

 

7:30min. = Credenciamento  

8h= Apresentação cultural (voz e violão/Curso de Música) 

8:30min. = Abertura do evento  

Mediação: Profª Drª Emanuela Medeiros  

9h = Palestra de abertura  

Convidada: Profª Drª Ângela Cláudia Rezende do           

Nascimento Rebouças – IFRN                               

Tema: Multiletramentos e Alfabetização 

Mediação: Profª Dnda. Maíra Emelly Vieira  

LOCAL: AUDITÓRIO DA PRODEP   

INTERVALO PARA ALMOÇO  

13h = Exibição de vídeos produzidos pelos graduandos do 

4º período matutino sobre a psicogênese da língua escrita; 

14h = Apresentação cultural (Projeto de extensão UERN vai 

à escola - Contadores de história); 

14:30min. = Roda de conversa - Relatos de experiências 
sobre alfabetização e letramento em contextos escolares e 

não escolares;  

Convidados: Graduandos, professores da educação básica 

e professores universitários: 

-  Giovana Amorim – Curso de Pedagogia/UERN 

- Tania Turene – Educação Básica/ Mossoró RN 

- Lucielton Tavares – Educação Básica/ Mossoró RN 

Mediação: Profª Dnda. Priscila do Vale Medeiros  

16h = Café com autores (exposição de livros de literatura 

infantil e roda de leitura); 

- Contação de histórias ; 

Mediação: Profª Drª Emanuela Medeiros  

17h = Informes  

LOCAL: SALA DO 4º PERIODO  

A leitura e a escrita como prática social tem se tornado, 

cada vez mais, objeto de estudo no contexto de formação de 

professores, visto que as demandas discursivas da sociedade 

têm impulsionado o debate constante acerca dos processos que 

envolvem o ensino-aprendizagem dessas duas atividades.     

Visando estabelecer uma aproximação teórico-prática do que se 

tem estudado nas disciplinas Alfabetização e Letramento e     

Concepções e Práticas da Educação Infantil do curso de        

Pedagogia, uma vez que percebemos emergir desses            

componentes inquietações relacionadas ao processo de         

aquisição e desenvolvimento da linguagem, relatos de            

experiências, questionamentos sobre o saber fazer para         

mediação das práticas de leitura e escrita na escola e fora dela, é 

que surge a necessidade de ampliarmos  esse  debate,          

estabelecendo diálogos entre a universidade e outros agentes 

que também estão implicados no processo da alfabetização e do 

letramento. 

A necessidade de estabelecer diferentes elos surge em 

meio a diferentes vivências pedagógicas, mudanças nas políticas 

públicas, desejos e frustações. Assim, pensamos em criar um 

espaço no qual pudéssemos dialogar, ouvir e projetar novas   

ideias, contribuindo assim com a formação inicial dos futuros  

pedagogos, formação continuada de professores da educação 

básica e demais interessados na temática. É nesse contexto que 

o Departamento de Educação, do campus Central por meio das 

professoras das disciplinas de Alfabetização e Letramento e   

Concepções e Práticas da Educação Infantil, realiza a primeira 

edição do Diálogo em Rede, com o tema Alfabetização e        

Letramento em contextos de mudanças. Essa edição tem por 

objetivo refletir e dialogar sobre o processo de alfabetização e 

letramento, partilhando saberes e re (construindo) conhecimentos 

numa rede de diálogos pedagógicos que envolvam a leitura e a 

escrita como prática social, ou seja, na perspectiva do (multi) 

letramento e suas diversas possibilidades de aprendizagem.  

Para tanto, realizaremos palestra, roda de conversa, 

relatos de experiências, exposição de materiais pedagógicos 

confeccionados pelos graduandos, apresentação de banners, 

vídeos (resultado de pesquisas realizadas na disciplina) e apre-

sentações culturais.  

                       PARTICIPE CONOSCO!  

 

DIA 06 DE MARÇO — SEXTA-FEIRA  

____________________________________
___________________________ 

 

8h = Visita ao Colégio Pequeno Príncipe/Roda de      
conversa – Olhares para os espaços de ensino e    
aprendizagem da criança (programação exclusiva  para 

as turmas envolvidas); 

Mediação: Profª Drª Giovana Amorim  

 

19h = Salão de exposições:  

19:30min. Apresentação cultural (saxofone); 

- Materiais pedagógicos para alfabetizar letrando -   
Apresentação: Graduandos do 4º período noturno e  

matutino; 

- Apresentação de banners com resultados de pesquisas 

sobre a psicogênese da língua escrita;  

- Exposição de livros de literatura infantil; 

Mediação: Profª Dnda. Maíra Emelly Vieira  

 

21h = Apresentação musical; (egresso do curso de    

Música da UERN);  

21:30 = Encerramento do evento. 

LOCAL: SALA DO 4º PERÍODO  

• Os interessados devem fazer sua inscrição no formulário online 
(link no instagram da FE); 

• O certificado será de acordo com a participação no evento; 

• Evento gratuito.  
 

Mais informações procurar as professoras responsáveis.  


