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Ideias transformadoras que mobilizem a comunidade escolar para a realização de ações coletivas de voluntariado que contribuam com o processo de alfabetização!



A alfabetização é de fundamental importância tanto do ponto de vista da inclusão do indivíduo na sociedade como também da formação de ações coletivas e participativas na mesma. ”A etapa de alfabetização é a base para garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem durante toda a vida para todos. 

O MUVO, iniciativa do Programa Cidadania Ativa, investe em mobilização e engajamento de todos, com objetivo de energizar a sociedade para agir na superação dos seus desafios e promover o bem-estar social.Proposto pela Fundação FEAC, o projeto pretende, nesta edição, incentivar as escolas públicas a mobilizarem a comunidade para que consigam contribuir, de maneira integrada, na composição de um ambiente alfabetizador. 

A responsabilidade pela alfabetização das crianças precisa ser acolhida por docentes, gestores e instituições formadoras como um imperativo ético indispensável à construção de uma educação efetivamente democrática e socialmente justa” (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Documento Orientador, MEC, Secretaria de Educação Básica, 2017).  Pensando nisso, o MUVO – Mutirões Voluntários 2019 especial 10ª Semana da Educação, irá investir em iniciativas das escolas públicas do ensino fundamental do município de Campinas. 

Sobre a chamada
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Se você tem uma proposta de transformação de um ambiente alfabetizador que possa ser realizada, reúna a sua comunidade escolar e conte-nos a sua ideia! 

O ambiente alfabetizador é uma proposta que valoriza a interação entre as pessoas e a cultura escrita. O mesmo deve ser organizado de modo a se constituir como uma ferramenta de aprendizagem.
Serão selecionadas até 3 ideias inovadoras que melhorem a realidade das comunidades. Sendo uma iniciativa pertencente a Diretoria de Ensino Campinas Leste, uma da Diretoria de Ensino Campinas Oeste e uma da Secretaria Municipal de Educação. 

O ambiente alfabetizador é uma proposta que valoriza a interação entre as pessoas e a cultura escrita. Assim, “um ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças têm a oportunidade de participar. Se os adultos com quem as crianças convivem utilizam a escrita no seu cotidiano e oferecem a elas a oportunidade de presenciar e participar de diversos atos de leitura e escrita, elas podem, desde cedo, pensar sobre a língua e seus usos, construindo ideias sobre como se lê e como se escreve” (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Conhecimento de Mundo, Secretaria de Educação Fundamental, MEC/SEF, Brasília, 1998).

O aluno tem interesse maior pela leitura e escrita quando se sente estimulado a vivenciar novas experiências, tateando e traçando possibilidades com o objeto de estudo. 
O que é um ambiente alfabetizador? 
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Sobre a seleção



 Criar espaços de comunicação... Construir jogos pedagógicos Revitalizar a biblioteca ou sala de leitura Nomear os espaços e descrever o que a escola oferece Desenhar jogos pela escola
As ideias são infinitas!!!!
 Conceber um espaço para vivências artísticas diversas (teatro, música, exposições...) Criar uma tenda literáriaPara inspirar... você pode:
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A data para realização do mutirão será dia 21 de setembro de 2019.
 Risco para voluntários Somente inscrições realizadas no prazo serão consideradas

 Impacto da proposta  no processo de alfabetização Capacidade de engajar a comunidade escolar na ação  Viabilidade de proposta (não serão selecionadas propostas que demandem alteração na planta das escolas / estrutura) 

Quais critérios serão avaliadosna seleção das propostas?
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Período de inscrições
Escolas públicas estaduais e municipais de Campinas de ensino fundamental.Quem pode participar?De 06 de junho a 30 de junho de 2019

A inscrição deverá ser feita no link https://www.feac.org.br/muvo2019/Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, explicando qual ideia/ação será desenvolvida.
Como fazer a inscrição?
Não, as inscrições deverão ser realizadas somente pelo link https://www.feac.org.br/muvo2019/
Existe outra forma de inscriçãoalém do site?



MUVVOLUNTÁRIOS EM MOVIMENTO

Telefone: (19) 3794-9547 / (19) 3794-3544
educacao@feac.org.br  cidadaniaativa@feac.org.br Informações:
Deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico educacao@feac.org.br ou cidadaniaativa@feac.org.br solicitando o envio da confirmação da inscrição.

O que fazer caso a organizaçãoou o coletivo não recebaem até 24 horas o e-mail de confirmaçãoda inscrição?
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