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APRESENTAÇÃO

Sejam bem-vindos!
Professores, Funcionários, Equipes Pedagógicas e Equipes Diretivas
Estamos iniciando mais um ano letivo. Com ele, novos anseios, expectativas e 

projetos. Agora é o momento de nos prepararmos para receber nossos estudantes. Para 
tanto, sabemos da importância de refletir sobre nossas escolhas e planejar ações que 
possam contribuir para o avanço e superação dos desafios enfrentados no ano que passou.

Depende de cada um de nós atingir os objetivos educacionais e, para isso, é 
fundamental empenhar nossos esforços e dedicação. Sabemos que nessa jornada teremos 
novos desafios e, para superá-los, precisamos nesse momento promover o diálogo, 
aprofundar os estudos e fortalecer o coletivo da escola.

Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação e Esporte realiza, no período de 
11 a 13 de fevereiro os dias de Estudo e Planejamento – 2019 - nas Instituições de Ensino 
da Rede Pública Estadual de Ensino e Escolas Especializadas. Essa formação destina-se 
a todos os Profissionais da Educação: Equipe Diretiva, Equipe Pedagógica, Professores e 
Agentes Educacionais.

Em continuidade aos estudos iniciados na formação dos diretores, realizada no mês 
de janeiro, os dias destinados ao Estudo e Planejamento pretendem divulgar e analisar os 
dados do Ideb. Os profissionais da escola irão aprofundar os estudos acerca dos dados e, 
a partir disso, estabelecerão metas e um plano de ação. O objetivo é aprimorar o processo 
de ensino-aprendizagem, com vistas à permanência dos alunos nas escolas. Esse plano de 
ação será apresentado na última semana do mês de fevereiro em formação a ser realizada 
nos Núcleos Regionais de Educação.

Além do desenvolvimento de metas e elaboração do plano de ação, esse momento 
será dedicado ao estudo de temáticas relacionadas à Liderança e Gestão de Sala de Aula. 
Está sendo disponibilizado também um material opcional de Tecnologia e Inovação. Todos 
os materiais disponíveis foram elaborados coletivamente pelos técnicos dos departamentos 
da Superintendência da Educação. As escolas poderão dispor ainda de um momento para 
acolhimento dos profissionais e orientações internas quanto à organização do trabalho 
pedagógico.



2

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

Conforme o cronograma, no primeiro dia de estudos, nas escolas de Ensino Regular e 
Educação Profissional, a equipe pedagógica reunirá todos os profissionais e fará a abertura, 
acolhimento e direcionamento dos estudos acerca do Ideb. Os profissionais irão refletir sobre 
os resultados alcançados por sua escola e traçarão um plano de ação para o avanço na 
aprendizagem.

No segundo dia, os profissionais terão materiais diferenciados. Para os professores, 
o primeiro período contempla estudos relacionados à Gestão de Sala de Aula e Liderança 
no processo educativo. Já o segundo período é dedicado à organização interna da escola. 
Para este momento, a Seed disponibiliza também um material complementar que aborda 
Tecnologia e Inovação, que poderá ser utilizado conforme opção da escola.

No terceiro dia, as escolas destinarão o tempo para elaboração do planejamento. 
No primeiro momento, os professores poderão planejar a primeira quinzena de aulas, tendo 
como base o Plano de Ação e as metas estabelecidas. O propósito desse momento é realizar 
a análise dos indicadores educacionais, levantando as hipóteses sobre as causas das 
dificuldades e fragilidades dos estudantes. A partir de então, definir prioridades, objetivos, 
ações didáticas de superação e elaborar instrumentos de avaliação, acompanhamento e 
monitoramento. As atividades devem ser pensadas no intuito de trabalhar habilidades 
essenciais como: leitura, produção de texto e resolução de problemas. 

Os agentes educacionais I e II, no primeiro dia desenvolverão seus estudos em 
conjunto com os professores. No segundo dia, o primeiro período será conduzido pela 
equipe diretiva e propõe aprofundar os conhecimentos relacionados aos espaços escolares. 
O segundo período será destinado ao estudo de temáticas que abordam a memória escolar 
e educação patrimonial, além da elaboração de cardápios para a alimentação escolar. 

O terceiro dia traz para discussão os desafios para a construção de um espaço 
educador sustentável e o estudo da Lei Federal nº 13431/2017, a qual estabelece o sistema 
de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

 Destaca-se que no primeiro dia dos Estudo e Planejamento os agentes I, II e Instrutores 
que atuam nas Escolas Especializadas, ou seja, 11 de fevereiro a tarde, deverão trabalhar 
com os materiais desenvolvidos exclusivamente para eles e que estão disponíveis na seção 
“Educação Especial”. Nos demais dias, seguirão o cronograma de Estudo com os mesmos 
conteúdos que serão utilizados pelos Agentes das Escolas da Rede Regular, disponíveis em 
“Agentes I e II”.
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Os profissionais das Escolas Especializadas, dentre outras atividades, terão esse 
momento dedicado a conhecer o Parecer CEE/PR Bicameral nº 128/18 e refletir sobre o 
Currículo Funcional. 

As Instituições que ofertam as modalidades de ensino, como a Educação de Jovens e 
Adultos, Campo, Indígena e Quilombolas, deverão considerar o material em diálogo com as 
Diretrizes Curriculares relativas a cada modalidade.

Assim, o período destinado ao Estudo e Planejamento de 2019 caracteriza-se como 
um momento coletivo de formação dos profissionais da Educação, com a participação efetiva 
de todos para uma melhor organização do trabalho pedagógico do ano que se inicia, com 
foco na aprendizagem dos estudantes.


