PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
EDITAL N° 01/2022
SELEÇÃO DE ESCOLAS COM BOAS PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO NA
REDE DE ENSINO DE MOJU/PA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJU, no cumprimento das
atribuições conferidas pela lei 9394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, lei 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação - PNE - e pelo decreto nº 9765/2019 que
institui a Política Nacional de Alfabetização - PNA -, torna pública a seleção de Escola
Municipal com Boas Práticas em Alfabetização para receber a Comenda ESCOLA
ALFABETIZADORA.

1.

AS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1.

A Seleção de Escola Municipal com Boas Práticas em Alfabetização será realizada de

acordo com a PNA (2019) que apresenta os pilares do processo de alfabetização que visam ao
desenvolvimento autônomo do sujeito que vive em sociedade. Uma das maneiras de conseguir
possibilitar as habilidades de leitura e escrita de um sistema alfabético é potencializar o estudo
da língua dentro das práticas pedagógicas que incentivem os alunos a participarem das
atividades propostas em sala de aula.
1.2.

No processo de alfabetização é importante que o professor(a) compreenda que os alunos

podem aprender de diferentes maneiras.
1.3.

O direito à alfabetização promove a cidadania e contribui para o desenvolvimento social

e econômico do País.
1.4.

A alfabetização impacta, de forma positiva, a aprendizagem no decorrer de toda a

trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas.

2.

DO OBJETIVO

2.1

Selecionar Escola com Boas Práticas em Alfabetização desenvolvidas na rede pública

do Município de Moju no intuito de elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito
da alfabetização, e promover o reconhecimento dos profissionais alfabetizadores da rede
municipal.

3.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

3.1

A escola inscrita deverá ter desenvolvido práticas de alfabetização no ano letivo de

2022.
3.2

As práticas deverão ter no mínimo 2 (dois) meses de execução comprovadamente.

3.3

A execução das ações de alfabetização deverá ser comprovada mediante a apresentação

do planejamento das atividades desenvolvidas com os alunos; caderno de registro docente; fotos
e/ou filmagens das atividades práticas e, cópias das atividades realizadas.
3.4

A alfabetização será comprovada com as atividades realizadas pelo próprio aluno (teste

da psicogênese, produções de listas, frases, diversos gêneros, áudios de leituras pelo aluno, etc.).
3.5

A evolução da alfabetização da turma será comprovada com, no mínimo, 2 (dois)

instrumentos .
3.6

A escola deverá comprovar com certificação a participação do professor, no mínimo,

em uma formação ofertada pela SEMED no ano de 2022 ou ter cursado o curso “Prática de
alfabetização” do Programa Tempo de Aprender disponível na plataforma AVAMEC
(https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes).
3.7

A escola deverá comprovar a alimentação completa do Diário online, até o 3º bimestre

de 2022, que termina no dia 30 de setembro.
Obs. A Avaliação Diagnóstica da SEMED não poderá ser utilizada como um dos instrumentos
de comprovação do nível de aprendizagem.

4.

DAS VAGAS

4.1

Todas as escolas da rede municipal de Moju que atenderem aos critérios estabelecidos

neste Edital estarão aptas para a etapa de classificação e seleção de Boas Práticas em
Alfabetização.
4.2

A Ficha de Inscrição para a Seleção de Boas Práticas em Alfabetização está no ANEXO

B deste Edital.

5.

DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

5.1

A seleção se dará através de análise técnica.

5.2

A escola inscrita na Seleção de Boas Práticas em Alfabetização será classificada em

conformidade à pontuação alcançada, disposta no ANEXO A deste Edital.

5.3

A análise das propostas de Boas Práticas em Alfabetização e a sua seleção serão

realizadas por uma banca examinadora convidada pela SEMED.

6.

DA PREMIAÇÃO

6.1

Os professores participantes das ações de Boas Práticas em Alfabetização das escolas

que atingirem até 10 pontos, conforme ANEXO A deste Edital, receberão Certificado de
Participação.
6.2

Os professores participantes das ações de Boas Práticas em Alfabetização das escolas

que atingirem de 11 a 12 pontos, conforme ANEXO A deste Edital, receberão Certificado de
Honra ao Mérito.
6.3

Os professores participantes das ações de Boas Práticas em Alfabetização das escolas

que atingirem de 13 a 14 pontos, conforme ANEXO A deste Edital, receberão Medalha e
Certificado de Honra ao Mérito.
6.4

As escolas inscritas na Seleção de Boas Práticas em Alfabetização que atingirem de 13

a 14 pontos, conforme ANEXO A deste Edital, receberão a Comenda…
6.5

As escolas inscritas na Seleção de Boas Práticas em Alfabetização que atingirem 14

pontos, conforme ANEXO A deste Edital, também receberão uma premiação extra da
Secretaria Municipal de Educação.

7.

DO CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO
CRONOGRAMA DAS AÇÕES
Datas
25/08/2022

Ações

Local

Lançamento do Edital de Seleção Centro Cultural: na abertura da XIX
de Boas Práticas e Alfabetização

Feira Agrocultural do Município de
Moju.

26/08/2022

Publicação do Edital de Seleção Diário Oficial dos Municípios de

Boas

Práticas

e FAMEP.

Alfabetização
04/10/2022 De 8h às 12h

Início das inscrições

SEMED
Rua Vereador José Franco, nº 27,

Bairro Novo Horizonte (altos),
Moju/PA.
07/10/2022

—

Encerramento das Inscrições

12h
14/10/2022

Divulgação das escolas inscritas

Quadro de avisos da SEMED e redes
sociais (facebook e instagram da
prefeitura de Moju e whatSapp)

31/10/2022

Divulgação do resultado da Quadro de avisos da SEMED e redes
pontuação obtida pelas escolas.

sociais (facebook e instagram da
prefeitura de Moju e whatSapp)

14/11/2022

Cerimônia solene de premiação

Auditório Municipal Vice-prefeito
Lourival Tavares Cristo, Moju/PA.

8.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1

Os casos omissos serão tratados pela Secretaria Municipal de Educação de Moju.

8.2

A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará na

desclassificação da escola, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
8.3

É de inteira responsabilidade das escolas acompanhar a divulgação de todos os atos

deste Edital.
8.4

Todos os atos praticados pela banca examinadora da Seleção de Boas Práticas em

Alfabetização serão registrados em Ata.

Moju/PA, 25 de agosto de 2022.

SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA
Secretária Municipal de Educação de Moju

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOAS PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO.
ANEXO A
1 Práticas de Alfabetização desenvolvida no ano letivo de 2022.
Pontuação
Não desenvolveu ações em 2022

0 pt

Desenvolveu parcialmente em 2022

1 pt

Desenvolveu em 2022

2 pt

2 As práticas deverão ter no mínimo 2 (dois) meses de execução.
Pontuação
Desenvolveu em menos de 1 mês

0 pt

Desenvolveu em 2 meses

1 pt

Desenvolveu a partir de 3 meses

2 pt

3 Comprovação das ações.
Pontuação
Não comprovou

0 pt

Comprovou com 1 instrumento

1 pt

Comprovou a partir de 3 instrumentos

2 pt

4 Comprovação das atividades de alfabetização realizadas pelo próprio aluno
Pontuação
Não comprovou

0 pt

Comprovou com 1 instrumento

1 pt

Comprovou a partir de 2 instrumentos

2 pt

5 Comprovação da evolução da alfabetização da turma.
Pontuação
Não comprovou

0 pt

Comprovou com 1 instrumento

1 pt

Comprovou com 2 instrumentos

2 pt

6 Comprovação de participação em cursos

Pontuação
Não houve participação

0 pt

Nem todos os professores participaram de
formação

1 pt

Todos os professores participaram de
formação

2 pt

7 A escola deverá comprovar a alimentação completa do Diário online, até o 3º bimestre de
2022, que termina no dia 30 de setembro.
Pontuação
Preencheu somente o primeiro bimestre

0 pt

Preencheu o primeiro e o segundo bimestre

1 pt

Preencheu os 3 bimestres

2 pt

ANEXO B
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Nome da Escola
2. INEP
3. Diretor
4. Endereço
5. Telefone
6. E-mail
7. Nome da ação
8. Número de práticas
9. Nome do(s) professor(es)
responsável(eis) pela(s)
ação(ões).

