
Com o tema “Tempo(s) e Movimento(s) 
na Alfabetização” a VIII Semana de Alfa-
betização, promovida pela Coordenado-
ria de Ensino fundamental da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
propõe a construção de uma narrativa dos 
diversos processos de alfabetização viven- 
ciados pelos professores e alunos nas es- 
colas públicas municipais de nossa cidade.

Para além dos processos formais de ensi-
no, ao longo dessa semana, pretende-se 
destacar o tempo na construção de um 
universo leitor e escritor, tempo este vi-
venciado de modo próprio em cada Co-
ordenadoria Regional de Educação e no 
cotidiano de cada escola da rede carioca 
de ensino. Considera-se, portanto, a alfabe-
tização como um processo amplo, que se 
desenvolve em ritmo diversificado, poten-
cializando as vozes e seus múltiplos cami-
nhos de aprender e ensinar, respeitando 
assim suas subjetividades.

Propõe-se, desta forma, ampliar o debate 
sobre a alfabetização vivenciada em nos-
sa rede de ensino, como um processo dia-

lógico, por meio do encontro dos saberes 
produzidos por professoras e professores, 
alunos e familiares, escritores e pesquisa- 
dores, afirmando o papel das múltiplas 
linguagens, dos meios digitais de comuni- 
cação, das culturas e da sociedade, ques- 
tões fundamentais que permeiam este 
processo, nos dias atuais.

Espera-se, ainda, que o evento possa con- 
tribuir para estabelecer intercâmbios, di- 
vulgar as inovações educativas e integrar 
práticas semelhantes que poderão se re- 
conhecer no encontro. Ao compreender a 
autonomia e as dinâmicas nestes proces- 
sos, a VIII Semana de Alfabetização cons- 
titui-se em mais uma porta para tornar 
público um movimento de alfabetização 
plural que contempla as múltiplas realida- 
des de nossa cidade.

O trabalho conjunto entre a Secretaria Mu-
nicipal do Rio de Janeiro e a MultiRio pos-
sibilitará que as ações articuladas entre o 
Nível central, as Coordenadorias Regionais 
e as escolas sejam divulgadas para toda a 
Rede de forma remota.
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Assim, o evento será estruturado em rodas 
de conversa no formato virtual, transmi- 
tidas pelo canal da MultiRio no Youtube 
(clique para acessar). A programação con- 
tará com apresentações culturais e com a 
participação da Escola de Formação Pau-
lo Freire (EPF) nas tessituras da educação 
socioemocional e com o Instituto Helena 
Antipoff (IHA) na ampliação dos diálogos 
sobre a alfabetização inclusiva.

A VIII Semana de Alfabetização será desti-
nada aos representantes das Gerências de 
Educação das Coordenadorias Regionais 
de Educação; Direção; Coordenadores Pe-
dagógicos; Professores Regentes de tur-
mas de 1º, 2º e 3º anos; Projeto Carioquinha; 
Professores de Sala de Leitura, de Música, 
de Educação Física, de Artes e Língua Es-
trangeira; Professores Orientadores e Pro-
fessores Regentes do PEJA I (Blocos 1 e 2).

A avaliação será realizada pelos partici-
pantes em formulário específico a ser 
preenchido ao final de cada atividade. So- 
mente serão certificados profissionais da 
Rede Municipal de Ensino do Município 

do Rio de Janeiro que enviarem a avalia- 
ção preenchida até o dia 28 de setembro 
de 2020. Os certificados serão enviados 
pelo e-mail Rioeduca, no prazo de até 1 
(uma) semana após o evento.
 
Hashtag
Com a finalidade de estabelecer novos ca-
nais de aproximação diante do momento 
atípico atual, os participantes estão convi-
dados a registrar todos os momentos vi-
vidos durante a VIII Semana de Alfabeti-
zação, por meio das mídias sociais digitais 
(Facebook, Twitter e Instagram) em perfis 
pessoais ou institucionais (CRE ou Unida-
de Escolar), marcando suas publicações 
com #VIIISEMANADEALFA2020. 

As publicações marcadas com a # indica-
da poderão ser vistas no Mural da Semana 
de Alfabetização (http://www. multi.rio/
semanadealfa2020) até 30 de setembro.

Para dúvidas ou maiores informações:  
e-mail cefsme@rioeduca.net ou telefones 
2293-6318 / 2273-4200.


