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Timbre

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Ações de Aprendizagem

Memorando-Circular nº 2/2022/SEE/DIEM - APRENDIZAGEM

Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.

Ao(À) Sr(a).:

Superintendentes e Diretores Escolares

  

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de
Minas Gerais (UNDIME) e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) convidam
professores de Língua Portuguesa para participarem da formação que acontecerá ao longo do 1º e 2º semestres de 2022. Ela terá foco
na escrita do Relato de Prática, de acordo com o trabalho desenvolvido por professores e professoras com um dos gêneros da
Olimpíada de Língua Portuguesa (Poema, Memórias Literárias, Crônica, Documentário ou Artigo de opinião), utilizando os
Cadernos Docentes como material de apoio.

A proposta dessa formação é apoiar o/a professor/a e instigá-lo/la a desenvolver um registro reflexivo elaborado ao longo do seu
percurso, fundamentado nas orientações do texto "A tessitura do relato de prática”, que amplie as perspectivas de planejamento,
tarefas pedagógicas, vivências da sala de aula, acertos, revisões de percurso, imprevistos, oportunidades que surgem no caminho,
decisões rápidas, êxitos e lembretes para o futuro.

O 1º webinário acontecerá no dia 19 de abril de 2022, das 17:00 às 18:30 horas, pelo canal do youtube da UNDIME de Minas
Gerais, cujo link é https://www.youtube.com/watch?v=sXLL-zj89xQ.

 

Durante o webinário, serão dadas as informações dos próximos encontros.

Obs.: Ainda que o/a professor/a não tenha participado da Olimpíada de Língua Portuguesa na edição de 2021, ele/ela poderá
participar da formação.

 

Solicitamos que essa formação seja amplamente divulgada nas escolas desta SRE. Desde já agradecemos a colaboração.

    

Atenciosamente,
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