
 

 

AGENDA DE REUNIÕES COLETIVAS E DE GRUPOS/DUPLAS DE TRABALHO 2016 - 1º semestre 

Projeto de Pesquisa OBEDUC-PACTO: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

Formação de professores e melhoria dos índices de leitura e escrita no ciclo de alfabetização (1º 

ao 3º ano do ensino fundamental) – Observatório da Educação/CAPES Auxpe 995/2013 

Coordenação: Profa Dra Marta Nörnberg 

 

SEMESTRE 2016.1                (Obs: a agenda poderá sofrer alterações) 

Horário: (Manhã) 9h30 e 12h30 (Tarde) 13h30 e 16h  Sala: 319 e 321 

 
14 de março   Reunião geral Planejamento 2016 (M) 
   BEB e BPG – Planejamento de atividades e estudos 2016 (T) 
21 de março  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T)
   Orientação dos projetos de pesquisa BIC e BEB (M/T) 
28 de março  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 

Orientação dos projetos de pesquisa BIC e BEB (M) 
29, 30 e 31 de março III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC-UFPEL 
 
04 de abril   Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   ENCONTRO DE ORIENTANDAS PÓS-GRADUAÇÃO (M) 

BEB e BPG – Banca de qualificação do Projeto de Pesquisa de Lucas G. 
Soares (Eliane Peres) “Práticas de leitura literária em uma escola do 
campo no município de Canguçu/RS” (T) 

11 de abril Reunião Geral de Formação e Estudo – Banca de qualificação do Projeto 
de Pesquisa de Silvia N. Gonçalves (Marta Nörnberg) (M) 
BEB e BPG – Estudo coletivo Graue e Walsh (T) 

18 de abril  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
25 de abril     Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T)
   ENCONTRO DE ORIENTANDAS PÓS-GRADUAÇÃO (M/T) 
  

02 de maio  Reunião Geral de Formação e Estudo – Sequência didática (M) 
   BEB e BPG – Estudo coletivo Graue e Walsh (T) 
09 de maio   Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   Orientação dos projetos de pesquisa BIC e BEB (M e T) 
16 de maio  Reunião Geral de Formação e Estudo – a definir (M) 
   BEB e BPG – Estudo coletivo Graue e Walsh (T) 
23 de maio   Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
30 de maio   Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   Orientação dos projetos de pesquisa BIC e BEB (M e T) 
 

06 de junho   Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   ENCONTRO DE ORIENTANDAS PÓS-GRADUAÇÃO (M e T) 
13 de junho  Reunião Geral de Formação e Estudo – a definir (M) 

BEB e BPG – Estudo coletivo Graue e Walsh (T) 
20 de junho  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
27 de junho  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   Orientação dos projetos de pesquisa BIC e BEB (M/T) 
 



 

 

 
04 de julho  Encontro de trabalho duplas – Análise textos OEs ou Elaboração SD (M/T) 
   ENCONTRO DE ORIENTANDAS  PÓS-GRADUAÇÃO (M e T) 
11 de julho  Reunião Geral de Formação e Estudo – a definir (M) 

BEB e BPG – Estudo coletivo Graue e Walsh (T) 
 
08 de agosto  Reunião Geral de Formação e Estudo – a definir (M) 

BEB e BPG – Estudo coletivo (T) 
 

Demais datas do semestre 2016.2 serão divulgadas em agosto. 

Tipos de atividades: 

REUNIÕES GERAL DE FORMAÇÃO E ESTUDO 

- Apresentação e discussão sobre os materiais produzidos pelos grupos/duplas (Sequências 

didáticas; Análises dos textos das OEs; Pesquisas das BPG, BEB e BIC) 

- Discussão de textos de aprofundamento teórico-conceitual 

ENCONTROS DE TRABALHO (duplas ou trios de trabalho) para trabalho com os dados de 

pesquisa e orientação com professoras-pesquisadoras  

- Elaboração das sequências didáticas (letramento literário) 

- Análise dos textos das OEs e elaboração da descrição/artigos-trabalhos 

- Elaboração de relatos de experiências decorrentes dos projetos conduzidos pelas BEB 

ENCONTROS DE ESTUDO E ORIENTAÇÃO (BEB e BPG) 

BEB – orientação dos projetos e dos relatos/artigos a serem elaborados com resultados da 

pesquisa realizada na escola em que atua 

BEB e BPG  – Investigação da prática pedagógica, com crianças, e análise de dados (continuidade 

do estudo sobre a obra de Graue e Walsh e metodologias de análise de dados) 

ENCONTRO DE ORIENTANDAS DE PÓS-GRADUAÇÃO – Marta Nörnberg 

Apresentação e discussão coletiva dos projetos e relatórios de pesquisa – dissertação/tese 

 


