
 
 
 
 



PAUTA

1. Abertura – boas vindas

2. Vídeo: Aprender a Aprender

3. Apresentação do Programa ALFABETIZAR EM TEMPO –

CORREÇÃO DE FLUXO (PAT1cf III e IV):

4. Proposta curricular para PAT1cf III e IV

5. Seleção e organização, por bimestre, dos conteúdos 

necessários para alcançar as metas estabelecidas.

6. Apresentação dos trabalhos realizados nos grupos.



RETROSPECTIVA

2009      8.232 Alunos diagnosticados do 1º e 2º ciclos

2.194 não alfabetizados (26,6%)

1.083 alfabetizados em defasagem cognitiva e distorção 
idade/ano de escolaridade (13,1%)

Parceria com o Ministério da Educação

Programa Alfa e Beto de Alfabetização



ANO SITUAÇÃO DEMANDA
(Número de alunos)

TURMAS

2010

Alunos não alfabetizados PAT1I 2.194 103

Alunos alfabetizados  com 
defasagem PAT1II

1.083 45

2011

Alunos não alfabetizados PAT1I 368 14

Alunos alfabetizados com 
defasagem PAT1II

400 17

2012

Alunos não alfabetizados PAT1I ---- ----

Alunos alfabetizados com 
defasagem PAT1II

88 5

PROGRAMA  ALFABETIZAR EM TEMPO - PAT



Redução do número 
de atendimento

2010 – 2011: 76,5% 
2010 – 2012: 97,3%



Nº
ESCOLAS 3º CICLO 4º CICLO

Nºalunos 1 ano
defasagem

2 anos
defasagem Nº  turmas Nº alunos 1 ano

defasagem
2 anos

defasagem Nº turma

01 E.M. Altina O. Gonçalves 46 5 41 02 26 06 20 01
02 E.M. Artur Bernardes 29 0 29 01 23 10 13 01
03 E.M. Carlos Drumond 11 0 11 01 32 9 23 01
04 E.M. Chirlene C. Pereira 29 2 27 01 31 0 31 01
05 E.M. Conceição Pena 19 1 18 01 28 1 27 01
06 E.M. Deolinda T. Lamego 32 0 32 01 34 0 34 01
07 E.M. Everson M. Lage 25 0 25 01 64 0 64 03
08 E.M. João Reis de Souza 25 2 23 01 32 4 28 01
09 E.M. Levindo Mariano 39 0 39 02 28 0 28 01
10 E.M. Márcio A. Guerra 57 27 30 02 25 05 20 01
11 E.M. Nelcina R. de Jesus 57 30 27 02 69 40 29 02
12 E.M. Padre Bertollo 15 08 07 01 05 04 01 01
13 E.M. Padre Cícero Castro 46 34 12 2 44 34 10 02
14 E.M. Prof. Evaldo Fontes 22 0 22 01 16 01 15 01
15 E.M. Terezinha Nívia 46 0 46 02 25 25 25 01
16 E.M. Vilma de Faria 90 06 84 03 69 23 46 03
17 E.M. Zélia Duarte 48 0 48 02 15 0 15 01

TOTAL 636 115 521 26 566 137 429 23
Total de alunos no 3º e 4º ciclos com necessidade de correção de fluxo: 1.202 (17,3%) 

Número de alunos com distorção idade/ano de escolaridade – 3º e 4º ciclos – 2012 



Com o objetivo de atender 
a essa demanda, propomos 
a ampliação do Programa 

Alfabetizar em Tempo.



PROGRAMA ALFABETIZAR EM TEMPO
– CORREÇÃO DE FLUXO – PAT1cf I, II, III e IV

2
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PROGRAMA ALFABETIZAR EM TEMPO – PAT1 I E II (até 2011)



É uma estratégia de intervenção pedagógica,
cuja metodologia alternativa objetiva sanar
lacunas da aprendizagem e melhorar o
desempenho dos alunos, possibilitando a todos a
recuperação do tempo perdido ao longo de sua
trajetória escolar. Como consequência destas
ações, espera-se corrigir o fluxo, superando a
questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto
na desigualdade social, quanto em mecanismos
internos à escola.

Alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
com PDI, NÃO poderão participar das turmas do PAT.



PAT1cf I         1º ao 5º - não alfabetizados e com 
distorção idade – ano de escolaridade.

PAT1cf II       1º ao 5º - alfabetizados em defasagem 
e com distorção idade – ano de escolaridade.

PAT1cf III         6º e 7º - em defasagem e com 
distorção idade – ano de escolaridade.

PAT1cf IV         8º e 9º - em defasagem e com 
distorção idade – ano de escolaridade.



Visando facilitar a abordagem dos diferentes
conteúdos e garantir maior interação professor/aluno
as escolas tiveram duas possibilidades de organização:

2) Um professor para cada disciplina curricular.

1) Um professor por área de conhecimento:
•Um professor para História, Geografia e Ensino Religioso.
•Um professor para Matemática e Ciências.
•Um professor para Língua Portuguesa e
Língua Inglesa.

•Um professor para Educação Física.



OBJETIVO GERAL

Aumentar a proficiência média dos alunos
do Ensino Fundamental, oferecendo
propostas pedagógicas diferenciadas,
para reduzir progressivamente a distorção
idade/ano de escolaridade na Rede
Municipal de Ensino de Ipatinga.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver alternativa pedagógica de correção de
fluxo, fundamentada em aprendizagens significativas,
a partir do currículo específico.

• Fortalecer e desenvolver o autoconceito e a
autoestima dos alunos.

• Possibilitar uma melhor aprendizagem do aluno para
que seja promovido, ao final de cada ano letivo, para o
ano escolar adequado à sua idade e nível de
aprendizagem.



METAS A SEREM ALCANÇADAS

Reduzir as taxas de distorção idade/ano de 
escolaridade, com qualidade, sendo:

•PAT1cf II de 2,16% para 0,46% 

•PAT1cf III de 18,08% para 9,04%

•PAT1cf IV de 16,53% para 8,26%



ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

O Programa será desenvolvido em quinze escolas
da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, sendo:

• 3 escolas PAT1cf II, (Benvinda, Pe. Bertollo e Pe. Cícero)

• 2 escolas PAT1cf II e III (Chirlene e Levindo Mariano)

• 4 escolas PAT1cf III (Artur Bernardes, Evaldo, Vilma e Zélia)

• 6 escolas PAT1cf III e IV (Altina, Carlos Drummond, Éverson,
João Reis, Nelcina e Terezinha Nívia)



ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS
ESCOLA PAT1cf III Turno PAT1cf IV Turno Grade Curricular

Altina 2 turmas (27/ 27) Vesp. 1 turma (23) Vesp.
PAT1cf III: 6º ano
PAT1cf IV: 9º ano

Artur 
Bernardes

2 turmas (26/26) Mat. PAT1cf III: 7º ano

Carlos 
Drummond

1 turma (28) Vesp. 1 turma (29) Mat.
PAT1cf III: 6º ano
PAT1cf IV: 9º ano

Chirlene
1 turma (15) Mat.

PAT1cf III: 7º ano
1turma (17) Vesp.

Éverson 2 turmas (25 / 25) Vesp.
2 turmas 
(22/25)

Mat.
PAT1cf III: 6º e 7º anos
PAT1cf IV: 8º e 9º anos

João Reis 1 turma (23) Mat. 1 turma (23) Mat.
PAT1cf III: 6º ano
PAT1cf IV: 9º ano



ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS
ESCOLA PAT1cf III Turno PAT1cf IV Turno Grade Curricular

Levindo
Mariano

2 turmas (22/22) Vesp. PAT1cf III: 7º ano

Nelcina 2 turmas (25/25) Vesp.
2 turmas 
(24/23)

Mat.
PAT1cf III: 6º ano
PAT1cf IV: 9º ano

Evaldo 1 turma (20) Vesp. PAT1cf III: 7º ano

Terezinha 
Nívia

1 turma (25) Vesp. 1 turma (22) Vesp.
PAT1cf III: 7º ano
PAT1cf IV: 9º ano

Vilma 

1 turma (20) Mat.

PAT1cf III: 6º ano
1 turma (20) Vesp.

Zélia 2 turmas (25/25)
1 mat.
1 vesp.



Fracasso Escolar
Repetências 
sucessivas

Dificuldades de 
aprendizagem

Autoestima
fragilizada

Desinteresse

Indiferença

Desigualdades 
sociais



Sucesso Escolar

Avaliação do 
desempenho 
dos alunos e 
profissionais

Rotinas de 
trabalho

Frequência
dos alunos e 
professores

- Metodologia alternativa de ensino -
Reestruturação da aprendizagem:  

valor social, serve à sua vida e pode 
beneficiar a comunidade

Material 
didático 

adequado

Formação 
continuada dos 

educadores

Esforço coletivo: 
SME, equipe 

diretiva, família e 
educadores

Autonomia e 
independência 

intelectual

Professores 
bem 

preparados



Sucesso Escolar

Resgate do 
autoconceito
do Professor

Resgate da 
autoestima e 

autoconfiança



METODOLOGIA

Educando: sujeito de 
aprendizagem

Processo de Ensinar e Aprender: desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, afetivas , éticas e estéticas.

Erro:
Construtivo

Educador:
Mediador

Dimensão 
do Sucesso



Considerando que:

• Os alunos com distorção idade/ano de escolaridade já
vivenciaram a Proposta Curricular vigente e não obtiveram
sucesso;

PROPOSTA CURRICULAR

• A educação básica, principalmente para esses alunos,
deve ir além da produção do conhecimento, pensando na
formação global do indivíduo.

• Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) orientam o
trabalho em todo o país estabelecendo um conjunto de
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos
como necessários ao exercício da cidadania;



PROPOSTA CURRICULAR

Currículo Limpo

≠
Currículo Pobre



Nosso trabalho será desenvolvido da seguinte forma:

O conjunto de professores que trabalharão com as turmas
de PAT1cf III e IV irá:

• analisar os objetivos/metas listados para cada ciclo;

• selecionar os conteúdos necessários para alcançar cada
objetivo/meta;

• organizar os conteúdos selecionados separando-os por
bimestres.
Essa organização acontecerá durante nossas formações 

continuadas aqui no CENFOP.



MATERIAL DIDÁTICO
Recomenda-se uma farta utilização
de materiais alternativos e
complementares que enriquecerão as
atividades de sala de aula, tais como:
jornais, revistas, periódicos, bulas,
cartazes, dicionários, dentre outros,
capazes de subsidiar a abordagem
prioritária da leitura, interpretação e
produção de textos, além da
utilização do livro Viver e Aprender e
do livro didático utilizado pela escola
para aquele ano do ciclo.



AVALIAÇÃO

O aluno é comparado consigo mesmo e não com um
modelo idealizado.

Para o aluno
Instrumento que possibilita perceber suas
conquistas, dificuldades e possibilidades.

Para o 
Professor

Instrumento que possibilita rever os
procedimentos e replanejar o trabalho.

Função permanente de diagnóstico e acompanhamento do
processo de ensino e de aprendizagem.



AVALIAÇÃO
O quê avaliar?

A aprendizagem 
dos conteúdos 

curriculares

Por meio de:

Aquisição das 
habilidades

Atitudes básicas ao 
pleno exercício da 

cidadania.

Variados instrumentos adequando-os a cada momento 
e situação do trabalho desenvolvido.

Estudo de recuperação e enriquecimento

Avaliação Integrada e Avaliação Externa (SIMAVE e SAEB)



• Serão distribuídos cem pontos ao longo do ano letivo, sendo
vinte e cinco pontos para cada bimestre.
• A distribuição de pontos seguirá o modelo do ensino regular

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS

Ao final do ano letivo, observando a idade e a aprendizagem, os alunos
matriculados nas turmas do PAT1cf I, II e III e IV, serão integrados às
turmas regulares do Ensino Fundamental ou nos PAT’s subsequentes da
seguinte forma:

• PAT1cf I – Turma de origem, turma subsequente ou PAT1cf II;
• PAT1cf II – Turma de origem ou turma regular até o 6º ano;
• PAT1cf III – Turma regular do 7º ano, 8º ano ou PAT1cf IV;
• PAT1cf IV – Turma regular do 9º ano ou Conclusão do Ensino

Fundamental.

• As avaliações globalizantes serão elaboradas nos encontros para
planejamento, com a participação de educadores e assessoria
pedagógica.



Os alunos participantes do Programa Alfabetizar em Tempo –
Correção de Fluxo serão avaliados anualmente por meio da
Avaliação Integrada.

Avaliação Integrada
Instrumento utilizado para acompanhar o processo de ensino e
de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino de Ipatinga.

Esses alunos participarão também das avaliações externas
promovidas pelo SIMAVE e SAEB.

Os alunos participantes do programa poderão realizar a
avaliação de reclassificação conforme estabelece a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) e Parecer
1158/98 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.



RESULTADOS ESPERADOS
A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR

• Melhoria dos resultados da proficiência média nas
avaliações externas.

• Gosto pelo estudo expresso no aumento da frequência às
aulas e na redução da evasão.

• Relacionamento positivo com o professor, através de
estabelecimento de confiança, amizade e interação.

• Participação ativa em sala da aula por meio dos
questionamentos ao professor sobre o conteúdo
ministrado.



• Transferência de energias excessivas para o estudo,
expressa na redução da agressividade e da indisciplina.

• Elevação progressiva da taxa de alunos na idade/ano de 
escolaridade adequado.

• Desenvolvimento do hábito de leitura, a partir da procura 
de livros e através dos comentários de leituras realizadas.

• Resgate da autoestima e da autoconfiança, percebido ao 
posicionar-se. 



COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
SME / DEPEG / CENFOP

Gerência: Lana Kátia

Assessoria Pedagógica PAT1cf II: Efigênia Pedra

Assessoria Pedagógica Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa: 

Assessoria Pedagógica Matemática e Ciências: 
Sandra Helena Silva

Assessoria Pedagógica História, Geografia e Ensino 
Religioso: Mírian Cristina Arruda



O PAPEL DA 
DIREÇÃO DA ESCOLA
• Liderar o processo educacional de sua escola;

• Orientar, divulgar e sensibilizar os alunos,
professores, pais e comunidade sobre o valor e
importância do programa;
• Zelar pela formação continuada dos professores
envolvidos, garantindo encontros periódicos com
a assessoria para estudos e orientações
necessárias;
• Sanar dificuldades e obstáculos
Evidenciados ao longo da execução do
Programa.



O PAPEL DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

• Comprometimento com o sucesso do aluno;
• Dinamismo na prática pedagógica;
• Interesse em trabalhar no programa e realizar 
todas as ações nele previstas.



O PAPEL DO 
PROFESSOR
• comprometimento com o sucesso do aluno;
• conhecimentos teóricos do processo de ensinar e de aprender;
• disponibilidade e comprometimento para buscar sua
capacitação em serviço e através de seminários, cursos e
encontros;
• dinamismo na prática pedagógica;
• interesse em trabalhar no programa e realizar todas as ações
nele previstas.



• Privilegiem a aquisição de capacidades como o raciocínio
lógico e crítico, a capacidade de verbalização oral e escrita, a
leitura, interpretação e produção de textos, as capacidades de
argumentação, de análise e síntese, e de comparação, entre
outras.

É RECOMENDÁVEL QUE OS PROFESSORES:

• Instrumentalizem o aluno para construir seu conhecimento,
ampliando-o e aprofundando-o progressiva e gradualmente.

• Mantenham uma postura diferenciada em sala de aula,
expressa na preocupação com a aprendizagem efetiva de todos
os alunos e atenção aos aspectos sócio-afetivos.



• Exercitem o hábito de leitura e de estudos independentes,
buscando novos conhecimentos.

• Tenham consciência da necessidade de
mudar sua prática pedagógica, expressa no
reconhecimento de suas potencialidades,
limitações e solicitação de ajuda.

• Redimensionem a função de planejamento das aulas,
buscando a integração de conteúdos, a pesquisa a diversos
materiais e a utilização de diferentes estratégias e dinâmicas.


